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EDITORIAL 

 

É com imensa satisfação que trazemos a lume o 50º número da Revista 

Intellectus, que tem como eixos temáticos a Educação e a História. Nela, o leitor 

tem a sua disposição artigos que discutem assuntos relacionados a métodos 

historiográficos, a escravidão, cultura afro e racismo no Brasil, possiblidades 

metodológicas, teóricas e práticas no processo ensino aprendizagem. 

Pode-se dizer que a presente revista pode contribuir para quem se 

interessa tanto por temas relacionados à Pedagogia, como por questões 

relacionadas ao espaço social da população negra no Brasil e suas contribuições 

históricas, sociais, econômicas e políticas na formação da identidade brasileira. 

Desejamos a todos que o conteúdo da revista possa contribuir para o 

aprimoramento intelectual, político, social e cultural de seus leitores, seja eles 

acadêmicos e profissionais, ou apenas leitores interessados em aprimorar sua 

visão de mundo. 

 

Boa leitura. 

Prof. Dr. Marcelo Alves Cerdan 

  



 

 

Revista Intellectus                                                                       Nº50 Ano 2019 

 

ISSN 1679-8902  5 

 
ANÁLISE DAS INTERAÇÕES ENTRE ALUNOS SURDOS EM ESCOLA 

INCLUSIVA COM PROJETO BILÍNGUE 
Analysis of interactions among deaf students at inclusive school with bilingual 

project 
 
 
IRIARTE, Anne Caroline Santana1 
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) 
 
MARTINS, Vanessa Regina de Oliveira2 
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) 
 
RESUMO: Este trabalho objetiva apresentar reflexões sobre a qualidade das 
interações entre alunos surdos e a comunidade escolar, em especial, com o 
intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras), em contexto de ensino, na 
educação básica. A investigação foi realizada em uma escola-polo inclusiva 
bilíngue de surdos no interior do Estado de São Paulo. Trata-se de uma pesquisa 
qualitativo-descritiva com observação em campo, deste modo, os dados foram 
coletados por meio da observação em uma turma do 8º ano do Ensino 
Fundamental II, com registro em diário de campo, e de entrevista 
semiestruturada com o intérprete educacional. A pesquisa contou com o apoio 
do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - 
PIBIC/CNPq/UFSCar. Como resultados, observou-se que a escola-polo 
proporciona um espaço importante de circulação da Libras e, com isso, favorece 
o empoderamento dos alunos surdos diante de reivindicações linguístico-
culturais. Todavia, a interação maior dos estudantes se dá entre seus pares 
surdos e com o intérprete educacional. A interação entre surdos e ouvintes 
ocorre, mas de modo ainda limitado. Sugere-se propostas de ensino da Libras 
para os estudantes ouvintes de modo a intensificar a qualidade do discurso e 
interação nesta língua. 
 
Palavras-chave: Educação de surdos; Educação Bilíngue; Interação social; 
Educação inclusiva; Empoderamento Surdo. 
 

Abstract: This work aims to present reflections about the quality of interactions 
between deaf students and school community, specially the Brazilian Sign 
Language (Libras) interpreter, in middle school context. The investigation was 
performed at an inclusive bilingual nucleus school for deaf students in the 
countryside of São Paulo state. It was a qualitative-descriptive research with field 
observation. Thus, data was collected through observation of an 8th grade group, 
with field diary register and a semi-structured interview with the educational 
interpreter. The research counted on the support from Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC/CNPq/UFSCar. As results, it was observed 

                                                 
1 Graduanda do curso de Bacharelado em Tradução e Interpretação em Libras e Língua 
Portuguesa na Universidade Federal de São Carlos. Texto resultado da iniciação científica 
realizada com bolsa PIBIC. 
2 Doutora em Educação pela UNICAMP. Docente do curso de Bacharelado em Tradução e 
Interpretação em Libras e Língua Portuguesa. Orientadora da iniciação científica apresentada 
neste artigo. 
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that the school provides an important space for Libras circulation and, thereby, 
favors the deaf students’ empowering towards linguistic and cultural claims. 
However, the largest student interaction happens among their deaf peers and 
with the educational interpreter. Interaction between deaf people and listeners 
happens, but in a limited way. It is suggested Libras teaching proposals for 
listener students in order to intensify discourse quality and interaction in this 
language. 
 

Keywords: Deaf people education; Bilingual Education; Social interaction; 
Inclusive education; Dead people empowering. 
 

 
INTRODUÇÃO 
 

O processo educacional das pessoas surdas no Brasil se pauta, via de 

regra, em consonância aos moldes da educação inclusiva, proposta que 

adentrou nas políticas educacionais brasileiras a partir da década de 1990 com 

a publicação da Declaração de Salamanca, em 1994. A premissa básica desse 

modelo de educação aponta para a inclusão de todos os alunos, 

independentemente de suas diferenças e necessidades, em sala de aula 

comum. A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (PNEE), datada de 2008, prevê a inclusão de alunos com deficiência 

no ensino comum independentemente das suas necessidades e singularidades, 

a fim de garantir a igualdade em todos os níveis de ensino. Os alunos surdos, 

nesse sentido, são também reconhecidos na política da educação especial, 

compondo parte das ações e orientações advindas da PNEE (LODI, 2013; 

LACERDA; SANTOS, 2014). Entretanto, ao incluir os surdos nessa forma de 

ensino, na prática inclusiva com instrução dada por meio da língua majoritária 

oral, a língua portuguesa, a política desconsidera a sua diferença linguística e 

cultural em relação aos alunos ouvintes, desfavorecendo o processo de inclusão 

educacional e, consequentemente, de forma mais ampla, de inclusão social 

(LODI, 2013).  Além disso, ressalta-se que o texto da Política insere a Libras 

numa posição instrumental de língua, ao propor uma configuração educacional 

que mantém a hegemonia da língua oral, visto o direcionamento, em sua 

proposta, de que a língua de sinais seja ensinada nos espaços do AEE e não 

adquirida como primeira língua ou língua matriz em interação com seus pares 

em classes bilíngues, desvalorizando, dessa forma, o status linguístico da língua 

de sinais (LODI, 2013). 



 

 

Revista Intellectus                                                                       Nº50 Ano 2019 

 

ISSN 1679-8902  7 

As ações em torno da prática inclusiva comumente buscam inserir os 

alunos surdos na escola proporcionando o acesso aos conteúdos curriculares 

por intermédio da atuação de tradutores e intérpretes de Libras, em todos os 

níveis de ensino, sem atentar-se a mudanças curriculares maiores que 

favoreceriam uma educação pautada pela diferença linguística.  Outro adendo a 

ser destacado é o de que se desconsidera o fato de que as crianças da educação 

infantil e até mesmo a dos anos iniciais do ensino fundamental chegam à escola 

sem um conhecimento linguístico sólido da Língua Brasileira de Sinai (Libras), 

estando ainda em processo de aquisição de linguagem. Esse fato não favorece 

a inclusão feita com o ensino mediado por intérpretes educacionais, dado por 

meio de processo tradutório (LODI, 2013; LACERDA; SANTOS; MARTINS, 

2016). Desse modo, com essa condução, reafirma-se que se privilegia, na atual 

política, a língua oral, Língua Portuguesa, em detrimento da língua de sinais que 

é, de fato, acessível aos alunos surdos. Haja vista que a simples ação tradutória, 

ou seja, a entrada do intérprete educacional apenas, não se configura como uma 

política linguística bilíngue posto na defesa das comunidades surdas e 

legalmente aceita por meio do Decreto 5.626/05 (BRASIL, 2005; CAMPELLO; 

REZENDE, 2014). No documento da Política, ademais, a figura do intérprete de 

Libras não tem papel bem definido, sendo atribuída a ele a responsabilidade de 

inserir a Libras no contexto da sala de aula, além de mesclar sua função com a 

de cuidador de alunos com necessidades especiais de higiene e locomoção, por 

exemplo, (LODI, 2013). 

A publicação da Lei de Libras 10.436 em 2002 (BRASIL, 2002) e do 

Decreto 5.626 que a regulamenta em 2005 (BRASIL, 2005), no entanto, e 

diferente ao PNEE, propõe um modelo de educação que preconiza o ensino 

direto em sua língua matriz, a língua de sinais, a qual não lhe traz nenhum 

impedimento orgânico para a apreensão: nomeada de educação bilíngue para 

surdos (Libras/Língua Portuguesa). Nessa abordagem, a língua de sinais tem 

papel central no processo educacional, pois é considerada a língua primeira ou 

matriz (a que subjetiva de modo matricial o sujeito surdo) do aluno surdo e é por 

meio dela que ele constrói suas interações no espaço escolar, que adquire novos 

conhecimentos e que se constitui enquanto sujeito. Com a aquisição da língua 

de sinais, os alunos surdos têm a possibilidade de aprender a Língua 

Portuguesa, como segunda língua ou adicional, na modalidade escrita de 
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maneira eficaz, uma vez que já apreenderam, na sua primeira língua, certos 

conceitos necessários para o desenvolvimento de um ensino e aprendizagem 

efetivos (SANTANA, 2007; LACERDA; SANTOS; MARTINS, 2016). 

Diante da problemática apresentada, sobre as tensões atuais de 

construção de um cenário inclusivo bilíngue favorável para o desenvolvimento 

de alunos surdos, a pesquisa apresentada neste artigo teve como objetivo 

analisar a qualidade das interações dos alunos surdos com a comunidade 

escolar. Destaca-se que os alunos investigados precisavam estar matriculados 

em escolas inclusivas com projeto bilíngue, sendo ainda acompanhados por 

intérpretes educacionais em sala de aula. Ressalta-se que também serão 

objetos de análise outros aspectos que auxiliam na reflexão sobre a interação 

social destes alunos, como: 1) as interações com professores, 2) com o 

intérprete em sala de aula e 3) com demais alunos surdos e ouvintes. Nossa 

questão problema centra-se nas seguintes posições: com quem o aluno surdo 

interage na escola e em quais espaços tais processos se tornam mais 

constantes? As especificidades do processo interpretativo influenciam na 

qualidade das interações entre surdos e ouvintes? Será que a proposta de 

Escola-Polo, como espaço ou centro de educação de surdos, com salas 

bilíngues nos anos iniciais, favoreceu, nesta escola observada, o fortalecimento 

linguístico e a circulação da Libras, refletindo na qualidade das interações na 

escola de modo geral e nos anos finais do ensino fundamental? 

Contudo, antes de adentrarmos na discussão específica e nos 

resultados, a partir dos dados coletados, desta pesquisa, faz-se necessário 

apresentar um breve histórico da educação de surdos no Brasil, a fim de que 

possamos refletir a respeito do modelo de educação proposto pelo Decreto 5.626 

de 2005 (BRASIL, 2005), analisando a função do intérprete educacional e de que 

modo sua presença favorece a circulação da língua de sinais no espaço escolar. 

Acreditamos que um dos aspectos fundamentais a ser analisado é o quanto o 

surdo se vê acolhido em seu idioma e consegue autonomamente transitar na 

escola fazendo dela um espaço de pertencimento para si mesmo (LUZ, 2013).  

 

1. HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO DE SURDOS NO BRASIL: DESAFIOS 

AINDA ATUAIS 
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Conhecer os percursos históricos dos povos é fundamental para que se 

possa compreender os processos pelos quais determinados grupos passaram e 

as suas consequências para o momento atual, e, a partir dessa compreensão, 

traçar novos caminhos, buscar novas maneiras de transformar a realidade. Por 

essa razão, optamos nesse trabalho por apresentar, ainda que de forma breve, 

alguns fatos históricos da comunidade surda brasileira, a fim de contextualizar e 

entender a educação que os surdos buscam e a que o sistema educacional tem 

oferecido aos cidadãos surdos.  

Pode-se afirmar que a história da educação de surdos no Brasil inicia-se 

oficialmente em 1857, com a fundação da primeira escola para surdos no Rio de 

Janeiro pelo professor surdo francês Ernest Huet em 26 de setembro. A escola 

recebeu o nome de Instituto Imperial de Surdos-Mudos, hoje Instituto Nacional 

de Educação de Surdos (INES). Com o reflexo da política educacional veiculada 

para os surdos pautada na lógica da oralidade em grande parte da Europa, o 

instituto enfrenta diferentes posições sobre o tipo de instrução dada aos surdos 

e que, como aponta Rocha (2010), há necessidade de uma maior reflexão 

histórica. A falta de tal aprofundamento intensifica apagamentos importantes 

sobre as tensões e defesas de tais propostas, e as escolhas estabelecidas em 

determinados momentos. Nas palavras da autora a díade entre a perspectiva 

oral ou gestual produziu certa centralidade operando “inúmeros apagamentos e 

compromete a percepção das interações do campo com o da educação geral” 

(ROCHA, 2009, p. 6). Contudo, em relação às práticas assumidas no INES, 

inicialmente, utilizavam-se uma combinação da língua de sinais francesa com a 

língua de sinais já presente nas diversas regiões do Brasil, e era destinada 

apenas a meninos. Posteriormente, com a alteração da gestão escolar e 

influenciada pelos movimentos internacionais, assume-se o oralismo – 

prioridade do desenvolvimento da fala oral – como método de ensino dos alunos 

surdos (SOARES, 1999; STROBEL, 2009; ROCHA, 2009). Vale destacar 

novamente que as alterações e posições defendidas estão em consonância com 

a historicidade e com as defesas de desenvolvimento linguístico e educacional 

da época. Para Rocha (2010) ainda que a história mais conhecida sobre a 

educação de surdos narre a presença de práticas educacionais pautada apenas 

no oralismo (no período referido em 1950 em diante), o INES teve grandes 

iniciativas, não exploradas pela historiografia e que revelavam o desejo de uma 
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instrução pela gestualidade (com forte presença dos sinais) mesmo com a lógica 

oral em pauta.  

Identifica-se, além desses apagamentos encontrados nos 
conteúdos dessa produção, um projeto reparador para o 
passado que institui uma ideia de verdade única fora do 
tempo e, portanto, da história. Vale lembrar que o Instituto 
aparece nessas narrativas como tendo seguido os 
preceitos do oralismo ao longo de sua história. Na consulta 
às diversas fontes documentais essa afirmação não se 
confirma [...] (ROCHA, 2009, p. 14). 

 

Com base nas posições contrárias entre o ensino de surdos embasado 

na oralidade ou na gestualidade, enfrentamentos foram sendo travados e com 

eles formas de pensar a educação de surdos vão sendo tecidas. Para Rocha 

(2009) a organização dos surdos e a crescente das línguas de sinais, numa 

prática de visibilidade linguística, apresenta-se como ameaça “à soberania 

dessas nações” (ROCHA, 2009, p. 92) e por isso a aprovação de um modelo que 

valorizasse a língua oral cerceando o desenvolvimento de práticas gestuais.  

No mesmo século de Itard, XVIII, temos registro do 
primeiro embate público sobre métodos para trabalhar a 
educação da pessoa surda. Trata-se da muito bem 
documentada discussão entre o abade francês Charles 
Michel de L’Epée (1721-1789), defensor do método 
combinado, com a utilização de sinais, e o pastor alemão 
Samuel Heinicke (1721-1790), defensor do método de 
desenvolvimento da linguagem oral (ROCHA, 2009, p. 18). 

 

Na sequência, em 1880 ocorreu o Congresso Internacional de Surdo-

Mudez em Milão, Itália. Nesse evento foi escolhida a abordagem educacional 

mais adequada a ser utilizada nas escolas de surdos, o Oralismo, e a língua de 

sinais foi oficialmente proibida. Em uma assembleia de 164 representantes 

ouvintes, apenas cinco votaram contra a perspectiva oralista (SOARES, 1999; 

STROBEL, 2009). Segundo essa concepção, o aprendizado da linguagem oral 

é considerado fundamental para o desenvolvimento das crianças surdas e, por 

esse motivo, proíbe-se a utilização de meios como sinais, alfabeto manual e 

gestos, para que seja possível a reabilitação auditiva do surdo e o treinamento 

para a leitura orofacial (LACERDA, 1998; SOARES, 1999). Aos surdos presentes 

no Congresso de Milão foi negado o direito de voto, os professores surdos foram 

proibidos de lecionar, e os alunos surdos foram submetidos aos métodos que 

visavam ao treinamento da fala e leitura orofacial (STROBEL, 2009; MOURA, 

2000). Tal decisão teve impactos na educação dos surdos brasileiros que foram 
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proibidos de se comunicarem em língua de sinais, na medida em que se 

consolidava a percepção da surdez como uma “doença” a ser curada. De acordo 

com Albres (2005): 

A Língua de Sinais, nesse período, no Brasil, denominada 
linguagem mímica, é alvo de várias críticas, com uma 
caracterização da língua de sinais um tanto quanto 
reducionista e considerada perigosa ao desenvolvimento 
da escrita. Considerada, também, simplificada e com erros 
gramaticais, podendo somente transmitir expressões 
concretas, reafirma a concepção de língua como um 
sistema com regras determinadas e concepção de 
instrumento de comunicação. A partir dessas afirmações a 

proposta do oralismo se fortalece. (ALBRES 2005. p. 31). 

 
No entanto é importante salientar que o evento corresponde ao desejo 

político de seu período histórico: o da construção de um cenário nacionalista, 

com forte adesão a um sistema monolíngue, de modo que facilmente o Estado 

pudesse controlar a população. Portanto, a discussão educacional de surdos não 

está apartada das políticas linguísticas instauradas neste período para a 

sociedade de modo geral. 

 

No período que se seguiu a Milão a política de 
aniquilamento das linguagens gestuais substituindo-as por 
línguas faladas abateu-se sobre a Europa como uma maré 
diluvial. O avanço da varreu muitas escolas e pessoas. 
Não existe uma única explicação para tal onda em 
questões humanas. Na obra When the Mind Hears, abordo 
a confluência do nacionalismo, elitismo e comercialismo 
que norteou o Congresso de Milão e seu trágico legado. 
Por exemplo, a subsequente exigência de nas escolas 
americanas de ASL para crianças coincidiu com, e foi 
reforçada por, uma exigência semelhante, feita às escolas 
que usavam outras línguas minoritárias, tal como o alemão 
(LANE, 1992, p.111). 

 

Sobre a perspectiva oral e suas bases filosóficas, os estudiosos que 

defendiam essa abordagem acreditavam que essa era a forma mais eficiente de 

integrar os surdos ao mundo dos ouvintes e que a língua de sinais prejudicaria 

o desenvolvimento da linguagem oral e da escrita. Segundo essa visão, a surdez 

era uma deficiência e a pessoa surda deveria passar por um processo de 

reabilitação da audição e da fala para conseguir se desenvolver plenamente e 

se integrar à sociedade, (MOURA, 2000). E para conseguir, de certa forma, 

superar a surdez, devia abandonar toda a forma de comunicação que recordasse 



 

 

Revista Intellectus                                                                       Nº50 Ano 2019 

 

ISSN 1679-8902  12 

a língua de sinais e passar a se comportar como ouvintes (LACERDA, 1998). 

Somente a partir da década de 1970, com a introdução da Comunicação Total 

na educação de surdos é que começam a utilizar novamente a língua de sinais. 

Embora essa abordagem também priorizasse a língua oral, aceitava-se o uso de 

gestos e outros recursos em que fosse possível identificar os signos, isto é, que 

configurasse linguagem. Isso impulsionou as comunidades surdas a travarem 

lutas cada vez mais intensas para alcançar uma forma de educação em que a 

língua de sinais brasileira (Libras) fosse reconhecida como a primeira língua dos 

surdos e a mais adequada para o processo de constituição do sujeito: a língua 

de sinais é acessível aos surdos, por ser de modalidade visual e gestual 

(STROBEL, 2009). Tal processo se dá de maneira mais natural no cotidiano das 

interações sociais, da comunicação espontânea entre surdos, no 

compartilhamento de experiências visuais, e não no aprendizado sistematizado 

de uma língua para fins instrucionais em sala de aula. Para chegar a essa forma 

de ensino, seria necessário adotar práticas do Bilinguismo, que é a terceira 

abordagem educacional de surdos e a que as comunidades surdas e diversos 

autores da atualidade, dentre os quais podemos citar Lacerda, Santos e Martins 

(2016), defendem como a mais adequada para a educação de surdos. A 

abordagem bilíngue proporciona ao aluno surdo a possibilidade de uma 

aquisição de língua por meio das interações com seus pares para o posterior 

aprendizado da língua majoritária do país na modalidade escrita. Lacerda (1998, 

sem paginação) discorre sobre o princípio dessa abordagem:  

Nesse modelo, o que se propõe é que sejam ensinadas 
duas línguas, a língua de sinais e, secundariamente, a 
língua do grupo ouvinte majoritário. A língua de sinais é 
considerada a mais adaptada à pessoa surda, por contar 
com a integridade do canal visogestual. Porque as 
interações podem fluir, a criança surda é exposta, então, o 
mais cedo possível, à língua de sinais, aprendendo a 
sinalizar tão rapidamente quanto as crianças ouvintes 
aprendem a falar. Ao sinalizar, a criança desenvolve sua 
capacidade e sua competência lingüística, numa língua 
que lhe servirá depois para aprender a língua falada, do 
grupo majoritário, como segunda língua, tornando-se 
bilíngüe, numa modalidade de bilingüismo sucessivo. 
(LACERDA. 1998) 

 

O movimento em defesa de uma educação bilíngue para surdos toma 

maior fôlego com a publicação da Lei nº 10.436 em 2002 (BRASIL, 2002), 
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conhecida como a Lei de Libras, pois a reconhece como meio legal de 

comunicação e expressão da comunidade surda; e, posteriormente com a 

publicação do Decreto 5.626 em 2005 (BRASIL, 2005) que a regulamenta e 

discorre sobre a educação bilíngue para surdos. Apesar de o debate ter iniciado 

a partir da década de 1980, as maiores transformações ocorrem na primeira 

década do século XXI com a proposta de uma educação que preconiza a 

aquisição da língua de sinais como primeira língua, ocorrendo pela interação 

entre crianças surdas e adultos surdos, de modo similar ao processo de 

aquisição de linguagem por crianças ouvintes. O aprendizado da Língua 

Portuguesa se daria como segunda língua na modalidade escrita, baseado nos 

conhecimentos e conceitos já apreendidos pela língua primeira (SANTANA, 

2007). 

A organização escolar segundo a proposta bilíngue apresentada no 

decreto é assim descrita:  

I - escolas e classes de educação bilíngüe, abertas a 
alunos surdos e ouvintes, com professores bilíngües, na 
educação infantil e nos anos iniciais do ensino 
fundamental; 
II - escolas bilíngües ou escolas comuns da rede regular 
de ensino, abertas a alunos surdos e ouvintes, para os 
anos finais do ensino fundamental, ensino médio ou 
educação profissional, com docentes das diferentes áreas 
do conhecimento, cientes da singularidade lingüística dos 
alunos surdos, bem como com a presença de tradutores e 
intérpretes de Libras - Língua Portuguesa (BRASIL, 2005). 

 
As classes bilíngues na educação infantil e anos iniciais do ensino 

fundamental têm sido nomeadas como Salas Língua de Instrução Libras, uma 

vez que o que se propõe nessas turmas, por vezes multisseriadas, é que o 

conteúdo seja ministrado diretamente em Libras, por docentes bilíngues (surdos 

ou ouvintes) fluentes nessa língua (BRASIL, 2005; ALMEIDA, 2017). Dessa 

forma, as crianças surdas desenvolvem o conhecimento de modo paralelo ao 

processo de aquisição de sua primeira língua e, com isso, proporcionando de 

fato a sua inclusão educacional e de conhecimento. Essa forma de organização, 

por assim dizer, é de fundamental importância, visto que assegura um espaço 

produtivo para que a criança surda se constitua enquanto sujeito a partir das 

interações com seus pares linguísticos, considerando que os surdos, em sua 

maioria, são filhos de pais ouvintes não fluentes em língua de sinais e o primeiro 
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contato com uma língua estruturada se dá nesse ambiente. Sendo assim, as 

salas língua de instrução Libras propiciam não somente um rico aprendizado 

para a criança como também um meio para que ela se desenvolva de maneira 

integral por meio da aquisição da Libras em contato com seus pares (LACERDA, 

SANTOS, MARTINS, 2016; ALMEIDA, 2017). 

Para que isso ocorra, a presença do instrutor surdo3 no ambiente escolar 

também se faz necessário, pois ele é “o responsável pelo desenvolvimento 

linguístico da criança surda e, também, pela expansão e generalização na 

formação de conhecimentos” (SANTOS; LOPES; LACERDA; OLIVEIRA, 2016, 

p. 131), isto é, por auxiliar a criança surda a construir e organizar os novos 

conhecimentos que está adquirindo por meio das suas experiências visuais. O 

instrutor adentra ao espaço escolar como um representante da língua de sinais, 

da cultura e identidade surdas, trazendo conceitos e vivências próprias da 

pessoa surda que tornam o trabalho bilíngue e bicultural mais efetivo, além de 

ser um sujeito de identificação para a criança surda.  

Nos demais níveis de ensino, da educação básica, ensino 

profissionalizante e superior, o decreto indica a inclusão de alunos surdos em 

salas comuns com a presença do tradutor e intérprete de Libras, responsável 

pela mediação da comunicação e das interações entre surdos e ouvintes. No 

ensino básico, a Língua Portuguesa continua a ser ministrada como segunda 

língua na modalidade escrita em espaço diferenciado por docente bilíngue. O 

intérprete passa a ser, então, o par linguístico do aluno surdo no ambiente 

escolar. As autoras Lacerda e Santos (2014), destacam a importância da figura 

do intérprete para que os alunos surdos tenham acesso aos conteúdos 

curriculares, além de que por meio dele ampliam-se as oportunidades de 

interação social na escola. Elaborando de outra forma, a atuação do intérprete 

se mostra de maneira ampliada, pois ele não está na sala de aula apenas como 

um condutor de sentidos que atua na fronteira entre duas línguas, mas o trabalho 

                                                 
3 O termo “instrutor surdo” foi adotado a partir da década de 1990 a fim de possibilitar que surdos 
com formação em nível médio pudessem ensinar Libras. Como ainda não havia uma formação 
de professores de Libras, o que seria exigido em 2005 pelo Decreto nº 5.626 e, posteriormente, 
ocorreria em 2006, com a abertura dos cursos de Letras Libras, exigir a formação em nível 
superior seria um equívoco. Uma alternativa naquele momento, enquanto ainda se lutava por 
uma formação em nível superior para surdos foi aceitar o nível médio e atribuir a nomenclatura 
de “instrutor surdo”, visto que o termo “professor surdo” somente seria utilizado caso o sujeito 
tivesse formação em nível superior (ALBRES, 2014). 
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do intérprete no espaço escolar o envolve também na teia de relações sociais 

com diversos sujeitos e situações discursivas e o insere no processo de ensino 

e aprendizagem (MARTINS, 2013).  

O intérprete, por ser o sujeito que compartilha o conhecimento da língua 

de sinais, tem maior aproximação com o aluno surdo, construindo uma relação 

afetiva significativa e tornando-se, muitas vezes, a única referência linguística. 

Por esse motivo, muitas vezes o intérprete é convocado pelo aluno surdo a 

assumir a função docente, o que implica refletir sobre o papel do intérprete 

enquanto um agente educador, e que revela a importância de se repensar na 

formação do profissional que, por atuar no espaço escolar e por sua função 

possuir diversas singularidades, é denominado como intérprete educacional 

(MARTINS, 2013; LACERDA; SANTOS, 2014; MARTINS, 2017). 

A proposta educacional preconizada pelo Decreto 5.626 (BRASIL, 2005) 

e defendida pelas comunidades surdas e diversos autores da área da educação 

de surdos (LACERDA; SANTOS, 2014; LACERDA; SANTOS; MARTINS, 2016; 

LODI, 2013; MARTINS, 2013; CAMPELLO; REZENDE, 2014) apresenta o 

modelo bilíngue como o mais adequado para a educação de surdos ao propor 

espaços como as salas de instrução Libras, salas de português como segunda 

língua, e profissionais como instrutores/professores surdos, professores 

bilíngues e intérpretes de Libras a fim de ofertar aos alunos surdos a 

oportunidades de inclusão educacional e social, uma vez que em ambiente 

escolar com essa configuração, a diferença linguística e cultural do aluno surdo 

é respeitada. No modelo inclusivo (BRASIL, 2008), por outro lado, o aluno surdo 

é inserido em sala de aula comum desde a mais tenra idade, sendo 

negligenciada, assim, a sua aquisição de Libras e desenvolvimento. O único 

agente posto nesse espaço é o intérprete de Libras e pesquisas (LACERDA; 

SANTOS, 2014) revelam que apenas a sua presença em sala de aula e o uso 

da língua de sinais não são suficientes para garantir a inclusão do aluno surdo, 

há que se modificar toda uma estrutura escolar para que isso ocorra de forma 

satisfatória, como adequação curricular, adaptações metodológicas e didáticas 

visando a sua diferença linguística, dentre outros aspectos (LACERDA; 

SANTOS, 2014). 

A abordagem bilíngue, ao reconhecer outra língua e os aspectos 

culturais, assume a surdez enquanto uma diferença linguística e não mais como 
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uma deficiência, possibilitando o pleno desenvolvimento da criança surda. Com 

essa concepção, entende-se a língua como fundamental na constituição social 

do sujeito. Por meio dela é que se constroem as relações, os conhecimentos e, 

por conseguinte, a inserção em uma cultura. Diante disso, serão descritas aqui 

situações que demonstram a relevância de se estudar as interações construídas 

em escola inclusiva bilíngue com propostas que abrangem o conceito de 

inclusão, oferecendo respaldo pessoal e físico para uma proposta educacional 

para surdos. É nesse sentido que a pesquisa procurou olhar as interações 

escolares e a qualidade das produções enunciativas entre surdos e surdos e 

surdos e ouvintes; ou seja, focar nas interações entre alunos surdos e demais 

sujeitos da comunidade escolar, sob a perspectiva das pesquisadoras na 

observação em campo e por meio das falas do intérprete educacional em 

entrevista.  

 
2. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO DE INVESTIGAÇÃO 

 
Essa pesquisa caracteriza-se como qualitativa do tipo descritiva e para 

a sua realização foi escolhida uma escola-polo inclusiva bilíngue do interior do 

Estado de São Paulo em que estão matriculadas no ensino fundamental II dez 

crianças surdas. A pesquisa qualitativa, conforme Gil (2008) e Chizzotti (2006) 

assume a realidade como algo mutável e fluente que, como tal, é influenciada 

por agentes humanos e o contexto social, cultural e histórico em que estão 

inseridos; considerando também o sujeito pesquisador, suas concepções e 

objetivos no processo investigativo e interpretativo dos dados coletados. Ou seja, 

não tem a rigidez das análises que dependem de fatos mensuráveis, pois é uma 

pesquisa que ocorre em contato com as diferentes interações humanas, que 

estão em constante movimento e mudança, em que se pretende interpretar os 

fatos de acordo com os significados atribuídos pelas e sobre as pessoas 

participantes da realidade observada por meio de uma lente teórica escolhida – 

a nossa se dará nos estudos surdos de perspectiva social. A análise qualitativa, 

portanto, não é a última etapa da pesquisa, mas ocorre concomitantemente à 

coleta de dados, visto que o pesquisador está envolvido no contexto da pesquisa 

enquanto agente observador e, em geral, embasado previamente por alguma 

teoria relacionada à área de estudo (GIL, 2008; CHIZZOTTI, 2006). A natureza 
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descritiva, como o título sugere, se deve ao fato de que o principal objetivo é a 

“descrição das características de determinada população ou fenômeno ou o 

estabelecimento de relações entre variáveis” (GIL, 2008, p. 28). Opta-se por esse 

tipo de pesquisa como uma forma de registrar, por meio da descrição dos fatos, 

a qualidade das interações entre alunos surdos e comunidade escolar diante das 

práticas inclusivas da escola bilíngue.  

Deste modo, a coleta de dados ocorreu em uma turma do 8º ano e foram 

sujeitos da pesquisa três alunas surdas, aqui denominadas pelas suas iniciais 

A., G. e V. e um intérprete denominado B. A turma é composta por três alunas 

surdas, duas que utilizam aparelho auditivo e que oralizam em alguns momentos, 

A. e V., uma aluna com surdez profunda, G., que depende inteiramente da 

interpretação do profissional e cerca de trinta alunos ouvintes. Como 

instrumentos para a coleta de dados foram utilizadas as técnicas de observação, 

que segundo Gil (2008, p. 100) “apresenta como principal vantagem, em relação 

a outras técnicas, a de que os fatos são percebidos diretamente, sem qualquer 

intermediação”; e entrevista semiestruturada com o intérprete educacional. 

Indiretamente dois professores e alunos ouvintes também foram participantes, 

por conta da observação realizada em sala em aula. As observações foram 

realizadas em quatro dias letivos nas aulas de Geografia e de Matemática e a 

entrevista semiestruturada foi realizada em horário agendado previamente com 

o intérprete da instituição. No momento da observação foi realizada a tomada de 

notas em caderno de campo com os principais fatos percebidos que atendem 

aos objetivos da pesquisa.  

Em relação à análise de dados, como mencionado, será pautada em 

produções de autores filiados aos Estudos Surdos. Esse campo de estudo, teve 

início no Brasil a partir da junção dos Estudos Culturais com os debates sobre 

educação surda, identidade surda, cultura surda, entre outros aspectos 

relacionados à temática da surdez, no espaço da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC), (QUADROS; PERLIN, 2007), e originou o que Skliar (1998) 

define como: 

 
Um território de investigação educacional e de proposições 
políticas que, através de um conjunto de concepções 
linguísticas, culturais, comunitárias e de identidades, 
definem uma particular aproximação – e não uma 
apropriação – com o conhecimento e com os discursos 
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sobre a surdez e sobre o mundo dos surdos (SKLIAR 
1998. p. 29). 

 

Sendo assim, os Estudos Surdos contribuem na medida em que incitam 

a olhar para as práticas discursivas de uma comunidade cultural, as 

comunidades surdas, a partir da sua identidade, da sua língua, da sua história, 

reconhecendo as suas diferenças e suas lutas, principalmente travadas no 

campo das políticas educacionais. Além disso, também norteou esta análise, a 

teoria dialógica de Bakhtin (1997), em que as relações dialógicas são 

fundamentais e se forjam como relações de sentido, que segundo Souza (2008) 

não se restringe ao diálogo real, face a face, mas é algo muito complexo e amplo, 

que diz respeito ao discurso percorrendo tempo e espaço em diferentes 

contextos para se encontrar com outros discursos. Para essa teoria, não há 

enunciados puros, mas um emaranhado de discursos já ditos que refletirão em 

discursos ainda não ditos. Essa relação dialógica, portanto, pressupõe que as 

falas, os enunciados são destinados a alguém, o outro, em um contexto social e 

histórico, constituindo elemento fundamental para a vida e para a constituição 

subjetiva. (SOUZA, 2008). Com essa perspectiva dialógica justificamos a 

necessidade de atenção à qualidade de interação oferecida aos surdos na 

escola, já que pela linguagem em uso e em contexto interativo o sujeito vai se 

produzindo e construindo conhecimentos para si sobre o mundo.  

A concepção de linguagem, de acordo com essa visão, está intimamente 

ligada às interações sociais, pois só há diálogo se há o outro a quem os 

enunciados são dirigidos e, nesse sentido, novamente retomamos que a teoria 

escolhida, (BAKHTIN, 1997), colabora para a pesquisa, pois o contexto 

observado está permeado por acontecimentos de caráter linguísticos e 

extralinguísticos, como: aquisição da linguagem, diferença linguística, relações 

dialógicas entre sujeitos.  Nessa perspectiva, analisar as interações que ocorrem 

em uma sala de aula em que pessoas surdas e ouvintes estão interligadas pelo 

processo de ensino e aprendizagem, provoca reflexões a respeito de como se 

dão essas interações, uma vez que se necessita do conteúdo verbal e do outro 

para uma relação dialógica efetiva, contextualizando como e quem é esse outro, 

com quem se dão as trocas dialógicas, como os alunos surdos são percebidos 

nesse ambiente e como eles se percebem e estabelecem relações com seus 
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professores e colegas ouvintes, dentre outras questões direcionadas a esse 

ponto de estudo. 

 
3. ANÁLISES E DISCUSSÕES: DIÁLOGOS TRAVADOS COM BASE NOS 

DADOS COLETADOS 

 
A pesquisa ocorreu a partir da chegada do pesquisador na escola com 

a finalidade de observar e conhecer minimamente o cotidiano das pessoas que 

participam do processo educacional: as alunas surdas4, o intérprete, os 

professores, os colegas ouvintes. Tal observação se faz necessária para cumprir 

com a intenção e o dever de contribuir para a reflexão e a prática dos agentes 

que permanecerão atuando quando se findar o período de coleta de dados.  

A saber, a fala do intérprete também se constitui fonte rica de 

informações que suscitam reflexões a respeito do seu papel, aquilo prescrito 

para a profissão do Tradutor e Intérprete de Libras, e as funções que ele assume 

cotidianamente no ambiente escolar, reconhecendo que não está na escola 

somente para mediar a comunicação entre surdos e ouvintes, interpretar 

palavras de uma língua para outra, mas para mediar interações sociais, relação 

pedagógica entre aluno e professor, e conforme já discutido anteriormente, para 

participar do processo de ensino e aprendizagem do aluno surdo (MARTINS, 

2013). As análises que se seguem, portanto, foram baseadas nessas duas 

perspectivas de olhar trazidas em quatro excertos e discutidas a partir de autores 

dos Estudos Surdos e da teoria dialógica bakhtiniana.  

 
Excerto 01 – Possibilidades de interação entre alunas surdas e alunos ouvintes 

Narração da cena 1(registro em caderno de campo):  Na aula posterior à aplicação das provas, 
após a correção dos exercícios de Matemática, a aluna G. está em frente ao intérprete fazendo 
anotações em seu caderno. O ILS (intérprete de língua de sinais) chama G. com um aceno e 
pede para que ela chame um colega ouvinte que está ao seu lado e uma fileira atrás dela. Ela 
vira-se, bate na mesa do colega e aponta para o ILS. Aluno e ILS começam um diálogo em 
Língua Portuguesa e G. observa o ILS rapidamente em alguns momentos, mas mantém os 
olhos baixos, mexendo nos materiais sobre a mesa. Quando a conversa termina, G. pergunta 
ao ILS sobre o que falavam e o ILS responde que era sobre futebol que estavam conversando. 
O diálogo termina aí.  

 

                                                 
4 Manteremos daqui para frente, nas análises, os sujeitos da pesquisa no gênero feminino 
porque na sala de aula observada só tínhamos alunas surdas.  



 

 

Revista Intellectus                                                                       Nº50 Ano 2019 

 

ISSN 1679-8902  20 

O trecho narrado acima evidencia a dificuldade de interação da aluna 

surda com o colega ouvinte, ainda que matriculados em uma escola inclusiva 

com projeto bilíngue, em que ambos os alunos tenham a experiência do convívio 

em anos anteriores: a aluna surda estudou em sala multisseriada bilíngue e o 

aluno ouvinte acompanha as alunas surdas há dois anos na escola e na mesma 

sala; ainda assim, existe a dificuldade de interação entre surdos e ouvintes pelo 

não compartilhamento da língua. De acordo com a perspectiva bakhtiniana, para 

haver uma relação dialógica efetiva, faz-se necessário que haja locutor e 

interlocutor em diálogo, em trocas enunciativas em dado contexto sócio-

histórico, discurso materializado pela língua, pelo conteúdo verbal (SOUZA, 

2008), o que dificilmente ocorre caso os interlocutores não compartilhem a 

mesma língua. Por outro lado, percebe-se que na relação entre intérprete 

educacional e aluno ouvinte, há uma troca discursiva. Evidencia-se a busca do 

intérprete pelo outro (surdo ou ouvinte) com quem se pode manter uma 

aproximação pela língua. Nesse caso, a aluna surda, em relação à cena, na 

conversa do intérprete com o aluno ouvinte, se encontra mais distante. Isso se 

deu pelo fato da escolha do idioma (língua portuguesa) para interlocução de 

assuntos para além do conteúdo escolar, assim, com a barreira linguística, 

mesmo o intérprete dominando a língua de sinais, a aluna surda não participa 

deste momento de interação descrito.  

 
Excerto 02 – Trechos da entrevista com o Intérprete Educacional 

Trecho da entrevista sobre interação do Intérprete Educacional com alunos ouvintes:  
 
“Os alunos ouvintes me perguntam, ‘ai, como que é?’,  ‘como é desculpa?’,  ‘como que eu 
peço lápis emprestado?’, sabe, essas coisas assim, porque às vezes eles pedem pra mim e 
eu falo ‘não, pede você.’ mesmo quando eu peço também, ‘tal fulano pediu uma coisa’, a aluna 
surda empresta, mas na hora de devolver eles (os alunos ouvintes) falam ‘obrigada!’, ‘de 
nada!’. Mas na maioria das vezes eu peço pra eles pedirem mesmo, pra eles terem esse 
contato com os outros alunos. É bem legal, então minha relação com os outros alunos.” 
 
Trecho da entrevista sobre interação entre alunas surdas e alunos ouvintes: 
 
 “Acho que durante a sala de aula é bem pouco... e no intervalo até que alguns... nem sempre, 
mas alguns querem conversar por curiosidade, querem ter esse contato porque tem um 
intervalo eu vejo também às vezes que eu tô passando eu vejo elas... mas elas ficam mais 
com a turma, assim... com os outros alunos surdos do nono ano, do oitavo ano, sabe, fica 
mais essa interação entre eles mesmos. Acho que até mesmo pela própria língua. Mas 
querendo ou não, eu já vi muitos alunos ouvintes querendo se entrosar, sabe, conversar com 
elas, elas ensinando Libras, mas nem sempre [risos] mas já vi sim essa interação com os 
alunos ouvintes e com os surdos. E dentro da sala de aula é bem pouco assim, sabe...” 
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Durante a observação em sala de aula e, como descrita pelo intérprete 

em entrevista, foi possível notar um distanciamento entre alunas surdas e alunos 

ouvintes da turma. Conforme já discutido, a dificuldade de interação se dá pelo 

não compartilhamento de uma mesma língua. Apesar de a escola apresentar 

uma proposta bilíngue, para que as interações se dessem em duas línguas, 

como o nome da proposta sugere, seria necessário que todos os agentes do 

interior da escola soubessem a língua de sinais para que houvesse uma relação 

dialógica com alunos surdos. A comunidade surda defende a abordagem 

bilíngue como a mais adequada para alunos surdos por contemplar a sua 

diferença linguística. Ao proporcionar o processo de ensino e aprendizagem com 

a língua de instrução Libras, impulsiona os alunos surdos ao processo de 

reconhecimento de si e de empoderamento, já que é pautada pelo “ser surdo” 

(CAMPELLO; REZENDE, 2014) e favorecem a construção enunciativa dos 

surdos e sua relação com o intérprete (MARTINS, 2017). Entretanto, a circulação 

da língua de sinais no espaço escolar ainda não ocorre de maneira a satisfazer 

a necessidade de uma interação efetiva envolvendo alunos surdos e ouvintes; 

tal interação se apresenta com maior frequência, qualidade e proximidade com 

o intérprete educacional dentro da sala de aula e, fora dela, com alunos surdos 

de outras turmas.  

 
Excerto 03 – Trecho da entrevista com o Intérprete Educacional: trabalhos em 
grupo 

 

 Na sala de aula inclusiva, com presença de intérprete educacional nos 

anos finais do ensino fundamental, a língua de instrução, mesmo tendo a 

interpretação dos conteúdos para a Libras, e a interação maior, se dá pela 

Língua Portuguesa (LODI, 2013), e isso pode ocasionar um silenciamento do 

sujeito surdo. Embora uma das alunas tenha estudado os anos iniciais em classe 

multisseriada bilíngue, a língua majoritária e o fato de as três alunas serem uma 

“Cada vez muda (os membros de um grupo de trabalho) e... assim, acho que em grupo, acho 
que teve umas três atividades que eu trabalhei em grupo, no primeiro momento eu via que... 
duas pessoas... é... faziam o trabalho entre si, entre elas, e as três ficaram mais sem opiniões, 
assim, né... e aí eu já percebi nesse momento, então nesse momento eu conversei com as 
duas alunas e conversei com as três porque até mesmo elas falavam ‘mas também eu não 
tenho opinião, não sei o quê’ eu falei ‘não, pode falar’... ou... sabe, dá essa vergonha às vezes 
também ‘ah, eu vou falar alguma coisa que às vezes pode ser besteira’, sabe, mas não, eu 
falei ‘não, todo mundo tá pra aprender, tudo’, foi mais assim, aí num outro momento já foi mais 
fácil, com essa dica, foi bem mais tranquilo.”  



 

 

Revista Intellectus                                                                       Nº50 Ano 2019 

 

ISSN 1679-8902  22 

minoria linguística na sala de aula, causam, durante a realização de atividades 

em grupo, uma postura receosa diante da exposição das suas opiniões e 

posicionamentos. Todavia, a posição do intérprete de motivar a participação das 

alunas no grupo, potencializa a troca e qualifica a atividade deste profissional 

como agente de interação entre os sujeitos e promotor importante no processo 

educativo. A pouca circulação das alunas na sala e consequentemente de sua 

língua ocorre porque a Libras ainda é uma língua sem prestígio social, e como 

tal, não ocupa um lugar de importância real, sendo, por vezes, subalternizada 

pelos falantes da língua majoritária (LODI, 2013). Numa escola que não conta 

com projeto bilíngue e não há um trabalho com classes bilíngues, como proposto 

pelo PNEE (BRASIL, 2008), no entanto, a situação seria significativamente mais 

complicada, visto que há uma desconsideração com o período de aquisição da 

Libras, que ocorre na educação infantil e anos iniciais nas salas língua de 

instrução Libras. Esse espaço propicia ao aluno surdo a possibilidade de se 

reconhecer em sua diferença linguística e cultural, tornando-o sujeito, consciente 

e seguro na construção dos seus enunciados e dos seus posicionamentos.  

 
Excerto 04 - Caderno de Campo: Interação entre alunas surdas e professor. 

Narração da cena 2: Era a última aula de Geografia do ano e a professora chama a atenção 
dos alunos falando que vai começar a anunciar a média final de cada um. O ILS chama a 
atenção das alunas com um aceno, elas estavam concentradas copiando a correção da 
atividade na lousa, e alerta sobre o fato. A primeira aluna da lista é a aluna A., a professora 
calcula sua nota, e em seguida começa a falar, o ILS vai interpretando, mas a professora 
começa a tentar fazer o sinal, ela faz: “final” ao mesmo tempo em que fala oralmente “média 
final”, o ILS interpreta “nota final”, mas logo percebe que ela está tentando sinalizar e para de 
interpretar observando, a professora faz o sinal de “sete” com a configuração de mão em que 
o polegar está mais separado do indicador, depois repete em língua de sinais, “sete”, “final” e 
aponta para a aluna num gesto que imita uma arma e finge disparar um tiro na direção de A. 
As alunas surdas riem da atitude da professora. Em seguida, a professora fala oralmente 
“estou ficando chique” ao mesmo tempo em que tenta sinalizar a frase, e aproveita para 
perguntar ao ILS o sinal de “chique”, o ILS mostra o sinal, e as alunas, que acompanhavam 
tudo, repetem o sinal mostrando para a professora, que logo copia o sinal, repetindo a frase 
em português e em língua de sinais. Depois comenta com o ILS “até que estou aprendendo 
algo, depois de três anos trabalhando com alunos surdos já aprendi (diz oralmente e sinaliza) 
‘árvore’, ‘neve’...”.  As alunas acompanham o diálogo e as tentativas da professora em realizar 
os sinais. A professora retoma a atividade de passar as notas dos outros alunos, e quando 
chega a vez da aluna G., que também tirou “sete”, ela calcula e faz a mesma “brincadeira” 
com a mão. Na vez da aluna V. ela diz a mesma nota final “sete”, porém diz que não vai fazer 
“aquilo” de novo, comenta olhando para o ILS e rindo. 

 

Pela narrativa percebemos a tentativa de aproximação da docente com 

as alunas surdas sem a mediação do intérprete, o que normalmente pode não 

acontecer com tanta frequência em boa parte das instituições. Segundo Martins 
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(2013), “o professor sozinho não se encontra com o estudante e deixa de 

construir laços com o aluno surdo – seja pela falta de conhecimento da língua de 

sinais, seja pela sua não aproximação do aluno, ainda que usando o recurso que 

tenha” (MARTINS, 2013, p. 180). Na cena descrita, no entanto, a professora 

tenta, a seu modo, com os conhecimentos ainda rasos em língua de sinais, mas 

com curiosidade, movimentar-se em direção a uma relação mais próxima com 

as alunas surdas, por meio do humor. De acordo com Martins (2013), para que 

o processo de ensino e aprendizagem se estabeleça, de fato, há que se construir 

entre mestre e aprendiz uma relação afetuosa movida pelo desejo de ensinar e 

aprender, o que, por sua vez, necessita também da interação pela língua, pelas 

trocas do cotidiano. No caso da educação inclusiva em que os surdos estão 

inseridos, essa relação se dá de maneira mediada pelo intérprete educacional, 

isto é, professor e aluno geralmente não se aproximam afetivamente por não 

compartilharem a mesma língua. Nesse sentido, é preciso ressaltar a 

importância da atitude da professora que diante dessa relação indireta, mediada 

pelo intérprete e do seu pouco conhecimento da língua de sinais, tenta se 

aproximar das suas alunas, e de algum modo construir uma afetividade. A 

atividade parceira com o intérprete educacional é fundamental, e a disposição 

dos professores regentes na atitude de criar um vínculo, olhar para os alunos 

surdos, produzem um significado importante para o aluno surdo e a qualidade 

de desenvolvimento na disciplina ministrada pelo docente. 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A língua enquanto constitutiva do sujeito é o que possibilita a ocorrência 

das relações sociais com qualidade, pois por meio dela é que são construídos 

os enunciados e as trocas dialógicas que perpassam por toda a vida do sujeito. 

As interações linguísticas ocorrem em dado momento histórico, cultural, social e 

entre interlocutores que possuem o compartilhamento linguístico necessário 

para tal. Desse modo, na escola polo inclusiva bilíngue em que foi realizada esta 

pesquisa qualitativa, nosso objetivo principal foi observar quem são os principais 

interlocutores das alunas surdas na escola com projeto bilíngue. Considerando, 

para tanto, o contexto em que estão inseridas: uma Escola-Polo, com salas 

bilíngues nos anos iniciais, também observamos se essa estrutura educacional 
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favorece a circulação da Libras na escola, influenciando na qualidade das 

interações nos anos finais.  

Para tanto, realizamos uma pesquisa qualitativa do tipo descritiva em 

uma escola polo inclusiva bilíngue do interior do Estado de São Paulo. A coleta 

de dados se deu em uma turma do 8º ano do Ensino Fundamental II e foram 

utilizados dois instrumentos: observação com anotação em caderno de campo e 

entrevista semiestruturada com o intérprete educacional. Foram realizadas 

observações em quatro dias letivos nas aulas de Geografia e de Matemática e 

foram sujeitos da pesquisa três alunas surdas e um intérprete de Libras. 

O que se pôde constatar a partir das análises é que a abordagem 

bilíngue favoreceu o fortalecimento linguístico de alunos surdos, pois as Salas 

Língua de Instrução Libras, nos anos iniciais, diferentes de outras propostas 

inclusivas, possibilitam que eles: 1) desenvolvam o conhecimento escolar; 2) 

participem ativamente do processo de ensino e aprendizagem, bem como, 3) 

reconheçam a si mesmos enquanto sujeitos pertencentes a uma identidade e 

cultura surdas pautadas na visualidade. Aspecto importante para o momento 

social, o qual tem se estabelecido fortes debates para pensar o que seja a 

instrução em Libras (se com o intérprete educacional ou em espaços 

diferenciados). A pesquisa mostra que estes espaços diferenciados qualificam o 

ensino de surdos.  Em outras palavras, a escola com projeto bilíngue propicia o 

reconhecimento de si e o empoderamento dos surdos pelo uso da Libras. 

Entretanto, ao observar os anos finais, e de que modo essas práticas bilíngues 

refletiam na qualidade das interações das alunas surdas, percebeu-se que a 

Libras ainda não tem circulado com toda sua potencialidade na escola (mesmo 

com projeto diferenciado) para efeito de interações com maior qualidade entre 

surdos e ouvintes, ou seja, em diálogos com maior variedade de temas, mais 

complexidade na interação e no estabelecimento de relações de amizades, 

construídas no decorrer do ano letivo. Estes aspectos deixam de acontecer pela 

pouca (mesmo que presente a proposta bilíngue) circulação da Libras na escola 

e pelo não domínio do idioma pelos alunos ouvintes de modo a favorecer tais 

aproximações.  

Nesse caso, as alunas surdas interagem mais efetivamente e 

constantemente com o intérprete educacional do que com os colegas ouvintes e 

professores presentes na sala de aula; e em momentos de intervalo, interagem 
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mais com alunos surdos de outras turmas, pelo compartilhamento da língua. 

Estas interações se dão em momentos pontuais e sempre mediadas pelo 

intérprete. Isso pode ser explicado pelo fato de que ainda não há nas propostas 

de intervenção com os alunos ouvintes e professores quanto ao aprendizado da 

Libras de modo mais efetivo. Outro aspecto que foi possível notar, é que o 

ambiente escolar bilíngue favorece a aproximação entre alunas surdas e 

professora, encoraja a professora a aprender sobre a língua de sinais e a surdez, 

o que se mostra fundamental para a criação de um vínculo afetivo necessário 

para a construção dos conhecimentos, pois melhora a relação das alunas com a 

disciplina e a prática inclusiva da professora. 

Tendo isso em vista, talvez a proposta de disciplinas de Libras no 

currículo escolar da educação básica, bem como na formação continuada 

oferecida aos professores pelas redes de ensino, incentive o uso da língua de 

sinais pelos alunos ouvintes e demais membros da comunidade escolar, a fim 

de melhorar a qualidade da interação para além de diálogos sobre as atividades 

escolares. Para que a escola se torne, de fato, bilíngue, todos os envolvidos 

precisam conhecer a Libras e, desse modo, incluir verdadeiramente as alunas 

surdas no espaço escolar por meio de uma aproximação que não deve ser 

apenas física, mas linguística, por potencializar as possibilidades de interação 

social e, por conseguinte, a constituição do sujeito surdo. Com o aprendizado da 

Libras, os discursos terão maior qualidade e as relações dialógicas se darão de 

modo mais seguro entre alunos surdos e ouvintes, além de proporcionar o 

fortalecimento linguístico, cultural e identitário dos alunos surdos.  
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 UMA PRÁTICA ESCOLAR SOBRE A LEITURA E COMPREENSÃO DE 

TIRAS 
A school practice on the reading and understanding of strips  

 

CORREIA, Roseli Luz 
Universidade de São Paulo 
 
RESUMO: Este artigo tem como objetivo mostrar quais são as dificuldades que 
impedem o aluno do Ensino Fundamental de compreender o teor das tiras. Este 
trabalho é embasado nas teorias que tangem à linguística textual e apresenta 
uma breve análise de duas tiras: uma da Turma da Mônica e outra da 
personagem Mafalda. O artigo apresenta ainda, em suas considerações finais, 
que a leitura de tiras deve ser uma constante em sala de aula, nas mais diversas 
disciplinas. 
 
Palavras-chave: tiras; gênero textual; humor 
 
Abstract: This article aims to show which are the difficulties that prevent the 
Elementary School student from understanding the content of the strips. This 
work is based on theories that deal with textual linguistics and presents a brief 
analysis of two strips: one from Monica's Class and another from Mafalda's 
character. The paper also presents, in its final considerations, that the reading of 
strips should be a constant in the classroom, in the most diverse disciplines. 
 
Keywords: strips; textual genre; humor 
 

INTRODUÇÃO 

Este artigo tem como finalidade expor alguns elementos que dificultam o 

entendimento dos alunos de Ensino Fundamental quando solicitada a leitura de 

tiras durante as aulas e até mesmo em questões de provas internas ou externas, 

como o SARESP, por exemplo.   

Nesse segmento, lidamos com classes de aulas heterogêneas e os perfis 

dos alunos vão do adequado ao abaixo do básico, quanto ao nível de 

proficiência, e os professores de Língua Portuguesa devem atentar-se para essa 

diferença, quando vão desenvolver algum trabalho que envolva a leitura e a 

interpretação de textos. 

Ao ler, o aluno precisa ativar todos os conhecimentos, já que “a leitura é 

considerada um processo interativo”. (KLEIMAN, 2008, p.13) 

A autora afirma ainda que 

A compreensão de um texto é um processo que se 
caracteriza pela utilização de conhecimento prévio: o leitor 
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utiliza na leitura o que ele já sabe, o conhecimento 
adquirido ao longo de sua vida. É mediante a interação de 
diversos níveis de conhecimento, como o conhecimento 
linguístico, o textual, o conhecimento de mundo, que o 
leitor consegue construir o sentido do texto. (KLEIMAN, 
2008, p.13) 

 É preciso intensificar os trabalhos que envolvam a leitura. Entregar o texto 

nas mãos do aluno e esperar que ele corresponda de maneira positiva ao que 

lhe foi perguntado, muitas vezes é utópico, visto que grande parte dos alunos 

assimila somente o que está explícito no texto. 

Quando o texto apresenta linguagem verbal e não verbal, a dificuldade se 

intensifica. Aquilo que poderia servir de apoio para o aluno no processo de 

compreensão do texto, acaba não sendo “lido” por ele, até porque ele não 

depreende esse tipo de leitura. Se não lhe for ensinado e se isso não se tornar 

prática de sala de aula, não haverá progresso. 

Ler tiras vai permitir ao aluno desenvolver as habilidades de compreender 

principalmente os implícitos, estabelecer relações entre a imagem e o corpo do 

texto, identificar o sentido conotativo das palavras, inferir informação 

pressuposta ou subentendido texto lido e, finalmente, suscitar a compreensão 

das funções sociais da leitura. 

 

1. A prática de leitura  

 A leitura é uma atividade complexa que vai muito além da simples 

decodificação dos grafemas. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) 

declaram que ler não implica em somente extrair informações da escrita, mas de 

compreender de modo que os sentidos passam a ser constituídos antes da 

própria leitura. Para tanto, ressalta a importância de se utilizar estratégias como 

seleção, antecipação, inferência e verificação. 

1.1. Os gêneros e suas linguagens 

Mikhail Bakhtin é tido hoje como uma referência para os estudos da 

linguagem. Compreender os gêneros implica em compreender a sua 

dinamicidade. Bakhtin (2003) salienta que os gêneros discursivos, em sua 

diversidade, não apresentam limites. É possível compreender que as atividades 

humanas se agrupam em esferas de comunicação e estas são compostas de 
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gêneros os quais se distinguem e se expandem, fazendo crescer também a 

esfera de que fazem parte. 

Em seu livro Gêneros Orais e Escritos na Escola (2004), Dolz e 

Schneuwly apresentam um capítulo intitulado Os gêneros escolares - das 

práticas de linguagem aos objetos de ensino, bastante esclarecedor para quem 

procura desenvolver um trabalho sobre a diversidade dos gêneros no ambiente 

escolar. Os autores definem as práticas escolares, as atividades e os gêneros 

de linguagem e expõem a escola como lugar de comunicação ao afirmarem que 

“o funcionamento da escola pode ser transformado de tal maneira que as 

ocasiões de produção de textos se multiplicam. ” (DOLZ & SCHNEUWLY, 2004, 

p. 78). Para os autores, a consequência dessa transformação é o aparecimento 

de novos gêneros e novas possibilidades de comunicação. 

Entendemos que as práticas discursivas são as colunas que estruturam o 

ensino da língua. No entanto, não é uma tarefa muito fácil associar o trabalho 

que professor desenvolve livremente com seus alunos àqueles que já vêm pré-

estabelecidos pela Proposta Curricular, embora seja como proposta que ela 

deva ser tratada, isto é, utilizar a proposta curricular implica em aceitar uma 

sugestão para facilitar o processo de ensino-aprendizagem.Como afirma Dolz e 

Schneuwly (2004, p. 67)  

[...] é somente uma proposta provisória de um currículo 
aberto e negociado. Aberto, pois não recobre a totalidade 
das atividades possíveis em expressão oral e escrita; 
aberto, pois não pode antecipar todos os problemas de 
aprendizagem e, assim, os professores devem adaptá-lo e 
completá-lo em função de situações concretas de ensino. 
Esse caráter aberto de um currículo pede contínuos 
ajustes não somente no nível local, mas também no da 
progressão interciclos e intraciclos. Negociado, pois 
diferentes atores participam nas diferentes fases de 

elaboração e, depois, de ajuste. (DOLZ E SCHNEUWLY 
2004, P. 67)  
 

Rojo (2000) defende a criação dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

para o Ensino Fundamental, em especial aos que se referem à Língua 

Portuguesa e justifica que essa elaboração é um procedimento que serve de guia 

para os currículos e seus conteúdos mínimos necessários para desenvolver as 

habilidades e competências nos alunos. A autora esclarece ainda que “gêneros 

discursivos ou textuais são tomados como objetos de ensino nos PCNs”. 
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Nesse sentido, a autora aponta a organização dos gêneros textuais em 

agrupamentos e, de acordo com Dolz e Schneuwly (1996 apud Rojo, 2000, p.34) 

deve-se propor “um agrupamento de gêneros essencialmente regido pelas 

capacidades de linguagem exigidas pelas práticas de uso da linguagem em 

pauta e que os distribui por cinco domínios”. Os autores classificam esses 

grupos, expectando um avanço nos domínios narrar, relatar, expor, argumentar 

e instruir. 

1.2. Termos e formatos das tirinhas 

 Encontramos vários nomes para o que chamo aqui de tiras: tiras cômicas, 

tiras, tiras de quadrinhos, tiras de jornal. Segundo Ramos (2011) a falta de 

critério no uso desses termos conduz a uma desorganização do processo de 

compreensão do texto. Faz-se necessário revelar as características que tornam 

uma tira cômica uma tira cômica e não outro gênero. 

 Ramos (2011, p.87) salienta que “As histórias em quadrinhos seriam 

híbridas, verbais e visuais, e predominantemente narrativas. [...] Quadrinhos 

seriam um grande rótulo, que abarcaria diferentes gêneros, entre eles as tiras.  

Para classificarmos as tirinhas é preciso levar em conta o seu formato, 

uma vez que é o modelo que gera a possibilidade de leitura. Eisner (2005 apud 

Ramos 2011, p.87) afirma  

Os leitores de quadrinhos esperam que os quadrinhos 
cheguem até eles em embalagens familiares. Uma história 
contada num formato não-convencional pode ser 
percebida de maneira diferente. O formato tem uma 

influência importante na narrativa gráfica. (EISNER. 2005 
apud Ramos 2011) 

 Percebemos que em questões de alguns livros didáticos e questões de 

provas externas, como o SARESP, por exemplo, o formato é o mesmo, mas 

continuam divergentes as denominações que se dá ao gênero de texto. Isso 

também não implicaria em quebra de expectativa do aluno no momento em que 

vai efetuar a leitura e tentar compreender o teor do texto? 
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                                            (Livro didático Português Linguagens. 9º ano. 2012, p. 37) 

 

http://pt.scribd.com/doc/44428292/SARESP-2010  

 Ramos (2011) revela que quadrinhos apresentam um formato mínimo de 

uma página, por se tratarem de narrativas maiores que as tiras e que neles é 

possível perceber o tema que será lido. Isso nem sempre ocorre nas tiras. 

 O formato “oficial” das tiras seria o de três quadrados, separados por 

hiatos ou sarjetas (espaço entre eles), cuja parte superior apresenta nome do 

autor no canto esquerdo e o nome da tira, no direito. 

 

1.3. Um pouco a história das tiras 

 O nome tiras é decorrente do espaço que utiliza. O autor esclarece que “o 

modelo horizontal foi o padrão adotado pelos jornais para adaptar a história ao 

tamanho da página. ” (RAMOS, 2011, p.91). Tal padrão colaborou com a venda 

das histórias e um mesmo produto poderia ser ofertado a diversos jornais. Isso 

se deu nos Estados Unidos, no início do século XX.  

 Depois disso, esse gênero se expandiu para vários países e, hoje, conta 

com o recurso da internet para aumentar a sua divulgação, por meio de blogs e 

sites. Nos jornais impressos, como Folha de S.Paulo; O Estado de S.Paulo e O 

Globo, são publicadas em cadernos destinados ao humor e a passatempos, em 

http://pt.scribd.com/doc/44428292/SARESP-2010
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que há uma mistura de tiras nacionais com tiras que não são produzidas em 

nosso país. 

 Vale relembrar que todas as tiras possuem as mesmas características, já 

citadas anteriormente. Isso só vem reafirmar que o formato é um elemento 

fundamental desse gênero. 

 

1.4. O humor e a leitura tiras 

 Ler tiras e compreendê-las não tem sido uma tarefa fácil de ser executada 

por alunos, principalmente alunos do Ensino Fundamental. De acordo com 

Acevedo (1990 apud Ramos, 2011, p.143) “a leitura dessas histórias pressupõe 

um ato complexo de abstração e de síntese por parte do leitor.” 

 É preciso levar em conta a linguagem não-verbal, pois é ela leva o leitor 

a compreender o conteúdo do que está lendo e aliada a linguagem verbal, pode 

criar efeito de sentido.   

Muitas vezes as tiras são vistas pelos leitores como piadas e há muitas 

semelhanças entre os dois gêneros. Ramos (2004) afirma que  

São narrativas, têm o humor como mote central e propõem 
ao final uma situação inesperadamente engraçada por 
meio de recursos linguísticos. A diferença reside nos 
elementos visuais presentes nas tiras e ausentes na piada 

produzida na forma escrita. (RAMOS 2004) 

 Encontrar o humor na leitura de uma tirinha pressupõe elementos 

fonéticos, semânticos, morfológicos, sintáticos e, novamente, ao ato de ativar os 

conhecimentos prévios de leitura. Mas, sobretudo ao recurso da imagem, que 

funciona como um apoio e um fio condutor da narrativa.  

1.5. O sentido literal e as inferências 

Muito se discute sobre sentido literal e sentido conotativo, mas acabamos 

por tratar esses dois tópicos como antônimos. Marcuschi (2008), no entanto, 

contesta tal afirmação pois acredita que o sentido é um efeito e não uma 

propriedade inerente ao item lexical. Dessa forma, o autor nos revela que 

Não se trata do sentido dicionarizado nem de uma 
oposição ao sentido figurado e sim daquele sentido que é 
construído como preferencial. Assim, não se pode vincular 
o sentido literal de forma automática a palavras, pois elas 
podem ter vários sentidos literais. (MARCUSCHI, 2008, 
p.235) 



 

 

Revista Intellectus                                                                       Nº50 Ano 2019 

 

ISSN 1679-8902  34 

 Devemos levar nosso aluno à compreensão dos diversos sentidos, 

mesmo que literais, das palavras em um contexto. Ele precisa alcançar essa 

apreensão e, no ato da leitura, ter o entendimento do sentido em que o vocábulo 

foi empregado. 

 De qualquer forma, seja qual o sentido, literal ou não literal, para se obter 

compreensão propriamente dita, faz-se necessário levar o aluno a realizar 

inferências, criar hipóteses, trabalhar com deduções. 

 Segundo Marcuschi (2008), há dois paradigmas quando se trata de 

compreensão: decodificação e inferência. O primeiro vê a língua como código, 

em que se abstrai informações já contidas no texto, e o segundo como atividade, 

cujo trabalho é de construção e de interação. “As inferências funcionam como 

hipóteses coesivas para o leitor processar o texto. Funcionam como estratégias 

ou regras embutidas no processo. ” (MARCUSCHI, 2008, p.249) 

Posto isso, entendemos que em uma interpretação final contida no texto, 

os implícitos serão revelados por meio de um trabalho que envolva a situação de 

comunicação em que o leitor consiga restabelecer as intenções do produtor do 

texto. 

2. Análise de tirinhas 

Como levar os alunos à leitura de tiras e possibilitar que os mesmos 

cheguem à compreensão do texto e, finalmente, possam responder à pergunta 

clássica: em que consiste o humor da tira? 

Há um trabalho que precisa ser desenvolvido, uma vez que nem sempre 

a compreensão do texto se dá de forma imediata, em uma primeira leitura. 

 Vejamos um exemplo: 

 

http://cantinhofer.blogspot.com.br/2013/03/personagem-monica-turma-da-monica.html 

Para realizar a leitura dessa tira, aluno precisa primeiramente conhecer 

os personagens que fazem parte dela. Ao retomar quem é o personagem Mônica 
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e o que o seu coelhinho Sansão representa para ela, vai entender a indignação 

de ver as orelhas do Sansão amarradas. Quanto ao personagem Cebolinha, o 

aluno deve previamente saber que uma das formas que ele utiliza para provocar 

a amiga Mônica é pegando seu coelho e amarrando suas orelhas. 

Caso isso não seja do conhecimento do aluno, faz-se necessária essa 

apresentação. É muito importante que o aluno faça também a leitura da 

linguagem não verbal. As expressões faciais da Mônica, no primeiro quadrinho, 

indicam que ela está enraivecida. É possível observar também que o balão que 

contém a fala de Mônica- balão-grito- possui contorno tremido, o que traduz uma 

irritação ou expressão de horror. 

Feita essa análise, é possível identificar o humor contido na tira. Ele ocorre 

pela interpretação que o Cebolinha dá ao termo “isto” utilizado por ela. Enquanto 

Mônica quer uma explicação para o ato cometido por ele, Cebolinha atribui um 

sentido ao nó dado nas orelhas do coelho, contrário ao esperado por ela. 

Calmamente demonstra que talvez devesse apertar mais o nó, o que a deixa 

sem nenhuma reação. Basta observar sua expressão estática. 

Mas nem sempre essa é a dificuldade do aluno na leitura de uma tira. 

Algumas vezes, o aluno busca a compreensão somente naquilo que lê e observa 

na linguagem não verbal. Ele é incapaz de fazer inferência, de compreender 

aquilo que esteja implícito no texto. Vejamos agora uma tira da Mafalda: 

 

http://www.rua.ufscar.br/site/wp-content/uploads/mafalda-3.jpg 

A tirinha começa com um problema quanto ao sentido empregado pelo 

substantivo “luta”. O pai da personagem Mafalda parece conhecer apenas o 

sentido denotativo da palavra luta- combate, conflito, confronto- e é a ele que o 

pai se refere, ao acreditar que a televisão talvez transmitisse um combate 

esportivo, por exemplo. Porém, percebe se tratar de uma novela. 
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Na verdade, Mafalda utiliza o sentido figurado - oposição firme de ideias, 

interesses- para designar o termo em questão. Ao chegar ao último quadrinho, 

que apresenta uma crítica à televisão, em especial às novelas, o aluno se depara 

com um problema. A fala toda da personagem foi empregada em linguagem 

conotativa e sua compreensão não é tão clara assim, principalmente para quem 

não compartilha de sua ideia crítica em relação às novelas. 

É interessante que o professor apresente a personagem aos alunos, como 

uma menina preocupada com a Humanidade e a paz mundial. Todos os alunos 

compreendem a expressão “garras da inteligência”? Todos os alunos são 

capazes de perceber que, muitas vezes, as novelas alienam as pessoas? Todos 

os alunos conhecem de fato a inteligência e criticidade da personagem Mafalda? 

Esses são alguns implícitos do texto que não são notados pela maioria dos 

alunos. 

Um texto, relativamente curto, contém muitas informações. Como levar o 

aluno até elas? A prática da leitura de tirinhas é uma saída, assim como a leitura 

feita pelo professor, juntamente com o grupo discente. Trabalhar com esse tipo 

de leitura deve ser um hábito, mas não apenas na disciplina de Língua 

Portuguesa. Quando o aluno se dá conta de que há um trabalho interdisciplinar, 

em que professores trabalham de maneira unificada, a aprendizagem se dá sem 

tantas dificuldades. 

 

3. Considerações Finais 

Os livros didáticos em suas edições atualizadas trazem como parte do 

conteúdo as tiras, mas muitas vezes elas são apresentadas apenas como pré-

textos para se trabalhar questões da língua. Avaliações externas sempre 

formulam questões envolvendo tiras e revelando-as como gênero textual. Qual 

é, então, o trabalho do professor?  

Essas tiras devem ser aproveitadas, mesmo que no momento em que 

apareçam, sejam utilizadas para outro fim, e devem ser lidas com os alunos. 

Fazer a leitura da linguagem verbal e não-verbal, observar se foi empregada ou 

não a linguagem conotativa, levar os alunos a fazer inferências, deduções. 

Devemos fazer desse tipo de leitura uma prática. Chegará o momento em 

que o aluno terá êxito na compreensão da leitura, será capaz de perceber se a 
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tira contém humor ou crítica e esse trabalho será de grande ajuda para a leitura 

e compreensão de textos de quaisquer outros gêneros textuais. 
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RESUMO: O estudo tem por objetivo analisar, à luz de princípios e estratégias 
da Promoção da Saúde, atividade implementada na Praça Serzedelo Correia, 
Copacabana, Rio de Janeiro, a partir da extinção da Academia da Terceira Idade 
(ATI), inaugurada pela Prefeitura em 2009 e encerrada em 2015. Diante da 
retirada do apoio oficial, usuários da extinta ATI, do período da tarde, decidiram 
criar o Grupo da Amizade Saudável (GAS) para a defesa de seus direitos sociais 
e qualidade de vida. Método: pesquisa qualitativa baseada em observação 
participante e entrevistas individuais; e aplicação do Discurso do Sujeito 
Coletivo, para a organização das representações sociais. Resultados: maior 
consciência dos direitos de cidadania; empoderamento pessoal e social; maior 
vitalidade e eficiência física; ampliação das relações afetivas e sociais; coesão 
em defesa dos pleitos coletivos; melhor qualidade de vida e aumento de 
potencial transformador. O contínuo crescimento do GAS evidencia sua 
efetividade.  
 
Palavras-chave: idosos, promoção da saúde, qualidade de vida. 

Abstract: Based on Health Promotion principles and strategies, this study aims 
at analyzing an activity implemented in Serzedelo Correia Square, Copacabana, 
Rio de Janeiro, following the extinction of the Academia da Terceira Idade (ATI), 
a project put into operation in 2009 by the City Hall and discontinued in 2015. 
Due to the withdrawal of official support, some ATI users enrolled in the afternoon 
period decided to create the Group of Healthy Friendship (Grupo da Amizade 
Saudável – GAS) aiming at the defense of their social rights and quality of life. 
Method: qualitative research with participant observation, individual interviews, 
as well as the Discourse of the Collective Subject, as a way to retrieve social 
representations. Results: greater awareness concerning citizen rights; personal 
and social empowerment; higher vitality and physical efficiency level; increase of 
affective and social relations; cohesion in the defense of collective demands; 
better quality of life; evidence of transforming potential. GAS increasing 
development indicates its effectiveness. 

Key-words: elderly people, health promotion, quality of life.   
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INTRODUÇÃO 

A mudança do perfil demográfico no Estado do Rio de Janeiro e no 

restante do país vem ampliando a preocupação com condições e práticas que 

conduzam ao envelhecimento saudável e ativo. Tal processo gerou, no Brasil, 

uma abrangente legislação e a implementação de políticas públicas que visam a 

garantir a proteção dos idosos e a fomentar práticas que lhes propiciem melhor 

qualidade de vida. Paralelamente, surgem iniciativas informais que apontam 

para o envolvimento e a tomada de consciência de grupos vulneráveis da 

população, os quais se tornam capazes de defender seus direitos.  

Este trabalho tem como objeto uma dessas iniciativas, o Grupo da 

Amizade Saudável (GAS), criado em 2015, tendo em vista o encerramento 

inesperado, no mesmo ano, da Academia da Terceira Idade (ATI), da Praça 

Serzedelo Correia, em Copacabana, Rio de Janeiro, instituído pela Prefeitura em 

agosto de 2009. Foi então que os frequentadores do turno da tarde decidiram, 

consensualmente, dar prosseguimento às atividades do programa, por conta 

própria, mesmo sem contar com os recursos que o programa oficial lhes oferecia, 

por reconhecer os benefícios à qualidade de vida de todos.   

O principal objetivo deste estudo é analisar o processo de transformação 

vivenciado pelo GAS a partir de sua criação, do ponto de vista de seu 

amadurecimento como coletividade, assim como da conquista de autonomia e 

empoderamento para satisfazer necessidades e demandas.  

No que diz respeito à metodologia, cujo detalhamento consta da seção 

Método, o estudo baseou-se em pesquisa qualitativa, por meio de observação 

participante e entrevistas individuais semiestruturadas, sendo os dados 

consolidados a partir de adaptação do método do Discurso do Sujeito Coletivo 

(LEFÈVRE, F.; LEFÈVRE, A.M.; TEIXEIRA, 2000).    

A realização do presente trabalho justifica-se por diversas razões: 

inicialmente, por se tratar de uma experiência inovadora, desenvolvida por 

idosos inconformados com a situação de desrespeito e abandono por parte dos 

poderes públicos quanto ao cuidado em relação a essa população. Em segundo 

lugar, pela oportunidade da visibilidade de um projeto simples, econômico e 

eficaz, voltado para uma melhor qualidade de vida e bem-estar de pessoas da 

terceira idade, muitas delas sem condições de recorrer a outras opções de 
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atividade física e de relacionamento social, devido à situação de precariedade 

financeira em que muitas se encontram. E, finalmente, por se apresentar, 

potencialmente, como modelo para outras iniciativas, onde se teria por objetivo 

a promoção da saúde de pessoas idosas.     

No sentido de fundamentar essa análise, procede-se à explanação dos 

seguintes conteúdos: Envelhecimento, políticas públicas e direito dos idosos; 

Contexto social urbano; e Promoção da Saúde na Terceira Idade. 

  

 Envelhecimento, políticas públicas e direitos dos idosos 

Com vistas à melhor compreensão dessa etapa da vida, considera-se o 

envelhecimento sob os aspectos cronológico, biológico (funcional) e 

psicossocial, nos quais se faz presente o Estado, ora com legislação pertinente, 

ora com a implementação de políticas públicas voltadas para a qualidade de vida 

dos idosos.  

O Estatuto do Idoso, um marco na defesa dos direitos da pessoa idosa, 

afirma no CAPÍTULO I, Art. 8º e 9º, que o envelhecimento “é um direito 

personalíssimo” e sua proteção, um dever do Estado. Estabelece ainda, em seu 

TÍTULO I, Art. 3º, a obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do 

Poder Público de “assegurar aos idosos o direito à vida, à saúde, à alimentação, 

à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, 

à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária”.  (BRASIL, 2003). 

  No Brasil, a idade classificatória de uma pessoa idosa, a quem são 

assegurados direitos específicos, é variável. Na Constituição Brasileira de 1988, 

a idade da aposentadoria tem como parâmetros sessenta e cinco anos de idade, 

se homem, e sessenta, se mulher. No Estatuto do Idoso, encontram-se 

divergências, ora sessenta, ora sessenta e cinco, e mais recentemente a Lei nº 

13.466 (BRASIL, 2017) altera alguns de seus parágrafos, privilegiando pessoas 

com mais de oitenta anos.  

O envelhecimento cronológico traz reflexos na saúde das pessoas, 

acentuando mudanças como perda de vigor físico e de massa óssea, alterações 

endócrinas e cardiovasculares, problemas de visão, audição e memória, 

alteração capilar, diminuição de altura, etc. Essas mudanças podem resultar em 

uma incapacidade funcional, processo que aumenta com a idade,  possibilitando 

ainda o aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), que 
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constituem, no País, “o problema de saúde de maior magnitude” (MALTA; 

MORAIS NETO; SILVA JUNIOR,  2011, p. 426), agravadas com o cigarro, 

consumo de álcool, alimentação inadequada e falta de atividade física, e 

correspondem a cerca de 72% das causas de morte, atingindo fortemente 

camadas pobres da população e grupos mais vulneráveis, como a população de 

baixa escolaridade e renda.   

O envelhecimento biológico ou funcional, descrito como a habilidade de 

desenvolvimento das atividades básicas da vida, com autonomia e 

independência, desafia medições fáceis, até porque a vida humana é expressão 

de uma estreita e contínua inter-relação de fatores biológicos expostos aos 

estímulos ambientais e emocionais, assim como aos condicionantes sociais. 

Todo e qualquer impacto gera no indivíduo respostas adaptativas, sendo ele, 

necessariamente, um todo psicossomático. O processo de envelhecimento de 

cada pessoa se relaciona a essa totalidade, em cada história de vida. 

De acordo com Malta et al. (op. cit. 2011, p. 431), o envelhecimento ativo, 

no plano de prevenção das doenças crônicas não transmissíveis visa, entre 

outros aspectos, à implantação de um modelo de atenção integral a essa forma 

de envelhecimento, requerendo: ações de promoção da saúde, prevenção e 

atenção integral; incentivo à prática de atividade física regular; capacitação de 

profissionais para o atendimento, acolhimento e cuidado dos idosos; e incentivo 

à ampliação de sua autonomia e independência. Quanto mais ativos os idosos, 

maior sua satisfação pessoal e, consequentemente, melhor sua qualidade de 

vida. Portanto, qualquer política a eles destinada deve considerar a capacidade 

funcional e a necessidade de autonomia, participação e autossatisfação. 

Azevedo (2015, p.37) destaca o papel da educação: quanto mais elevados forem 

seu nível e a oportunidade de formação contínua, maior possibilidade terá o 

idoso de desenvolver habilidades e confiança que contribuirão para sua 

adaptação e independência ao longo do processo de envelhecimento. 

São inúmeras as leis voltadas para os idosos. Além do Estatuto do Idoso, 

a Portaria nº 2.528 aprova a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa 

(BRASIL, 2006), cuja finalidade primordial consiste em recuperar, manter e 

promover a autonomia e a independência dos indivíduos idosos, direcionando 

medidas coletivas e individuais de saúde, em consonância com a proposta do 

Sistema Único de Saúde – SUS. Entre suas diretrizes, destaca-se a promoção 
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do envelhecimento ativo e saudável, com atenção integral. Dentro do paradigma 

da funcionalidade, a saúde não é mais medida pela presença ou não de doenças, 

e sim pelo grau de preservação da capacidade funcional, a qual, como já 

mencionado, se refere à manutenção de habilidades físicas e mentais para 

execução das atividades cotidianas necessárias a uma vida independente e 

autônoma. A mensuração da autonomia permite observar diferentes níveis de 

habilidade das atividades básicas: a possibilidade de alimentar-se, banhar-se, 

vestir-se, ir ao banheiro, andar de um cômodo para outro, deitar-se e levantar-

se da cama sozinho, além de ações instrumentais, tais como sair 

desacompanhado, fazer compras, administrar finanças, controlar os próprios 

remédios. 

O Decreto nº 8.114 (BRASIL, 2013) estabelece o Compromisso Nacional 

para o Envelhecimento Ativo e institui Comissão Interministerial com vistas a 

monitorar e avaliar ações, e promover a articulação de órgãos e entidades 

públicos envolvidos em sua implementação, conjugando esforços de todos os 

níveis governamentais, em colaboração com a sociedade civil, para valorização, 

promoção e defesa dos direitos da pessoa idosa.  

O envelhecimento saudável subentende a capacidade funcional, e 

resulta de uma “interação multidimensional, entre saúde física, saúde mental, 

independência na vida diária, integração social, suporte familiar e independência 

econômica. ” (RAMOS, 2003, p. 794).  

O envelhecimento ativo baseia-se no reconhecimento dos direitos dos 

idosos e em princípios estabelecidos pela Organização das Nações Unidas, tais 

como independência, participação, dignidade, assistência e autorrealização 

(WHO, 2015 apud BITTAR et al., 2016, p. 173). Os autores afirmam que a 

expressão envelhecimento ativo é mais inclusiva, por considerar a questão da 

participação como “engajamento continuado na vida”; e complementam que 

bem-estar e prazer estão implícitos nessa concepção (op.cit., p. 173).   

  

 

 

Contexto social urbano  

Podendo ser entendido como um determinante social da saúde, 

considera-se aqui o contexto de vida da cidade do Rio de Janeiro nas últimas 
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décadas e, mais especificamente, do bairro de Copacabana. A Praça Serzedelo 

Correia, ambiente físico e humano que acolhe o Grupo da Amizade Saudável, 

constitui uma amostra que reflete, ao longo do tempo, a realidade do bairro e sua 

história. No decorrer do século XX, assumiu sua função estética como espaço 

de relaxamento, lazer e convivência, e mesmo sofrendo alterações ao longo do 

período, acompanhando as transformações urbanas e a paisagem humana 

heterogênea do bairro, cumpriu seu papel de área central e democrática de lazer, 

um oásis tranquilo em meio à trepidação do entorno, onde se somam moradias, 

lojas, centros comerciais, opções de lazer, e numerosos hotéis que, até os dias 

atuais, atraem turistas do País e do exterior.  

O perfil do bairro, hoje em dia, é predominantemente de classe média, 

embora existam favelas ou comunidades populares concentradas nos morros da 

região, ao lado de áreas mais valorizadas na orla da praia. Caracteriza-se por 

grande diversidade cultural, guardando as proporções e características da 

cidade do Rio de Janeiro. 

Em face das mudanças do contexto local e alterações demográficas, 

observa-se crescente e elevada concentração de idosos no bairro, assim como 

frequente isolamento dessas pessoas, imposto por condições que afetam a vida 

familiar das grandes metrópoles e as interações sociais, na atualidade. Cresce, 

pois, a importância de espaços abertos de agregação e convivência, sobretudo 

para esse segmento da população, como é o caso da Praça Serzedelo Correia, 

um dos principais espaços abertos no coração do bairro. 

 

Promoção da Saúde na Terceira Idade 

A Carta de Ottawa de 1986 (BRASIL, MS, 1996) formulou o conceito de 

Promoção da Saúde (PS), o qual preconiza que pessoas e grupos devam 

assumir maior controle sobre os determinantes de sua saúde, enfatizando a 

necessidade da implementação de políticas públicas saudáveis e mudanças no 

modelo de atenção, com enfoque na saúde e não apenas na doença, reforçando 

o empoderamento da comunidade. A Política Nacional de Promoção da Saúde 

(PNPS), elaborada para atualizar a PNPS de 2006 e incrementar as ações de 

promoção da saúde no território, bem como garantir sua consonância com os 

princípios e diretrizes do SUS, tem por objetivo geral “promover a equidade e a 

melhoria das condições e modos de viver [...] reduzindo vulnerabilidades e riscos 
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à saúde decorrentes dos determinantes sociais, econômicos, políticos, culturais 

e ambientais” (BRASIL, 2014), contando para isso com a necessidade de 

participação social. 

Sob o manto desses conceitos, identificam-se elementos para a análise 

da experiência do GAS, tais como: qualidade de vida/bem-estar, participação e 

empoderamento. 

Qualidade de Vida (QV) é um conceito dinâmico, amplo, subjetivo, pois 

se baseia na percepção individual de um completo bem-estar físico, mental e 

social apoiado na satisfação ou insatisfação com o contexto cultural e sistema 

de valores. No campo político-administrativo, define-se como medida de 

avaliação e de comparação de políticas públicas de saúde e sua eficácia.  

Ao estudar grupos de idosos, Fleck et al. (2003) encontraram fatores 

positivos e negativos para a qualidade de vida desse grupo, sendo que entre os 

positivos destacaram saúde, sociabilidade, suporte social e atividade física. O 

estudo destacou que indicadores objetivos, como dados econômicos ou 

sociodemográficos, descrevem apenas as condições de vida dos indivíduos. Já 

os subjetivos são reconhecidos como expressivos da qualidade de vida, 

incluindo-se entre esses os emocionais, psicossociais e intelectuais.  

A participação compreende, segundo Diaz Bordenave (1994, p.16), duas 

bases complementares: “uma base afetiva, participamos porque sentimos prazer 

de fazer coisas com os outros, e uma base instrumental, participamos porque 

fazer coisas com os outros é mais eficaz e eficiente”. A PNPS (BRASIL, 2014) 

entende participação social quando “as intervenções consideram a visão de 

diferentes atores [...] na identificação de problemas e solução de necessidades, 

atuando como corresponsáveis no processo de planejamento, de execução e de 

avaliação das ações” (BRASIL, 2014). Freire (1996) a define como uma forma 

de intervir no mundo, destacando ser ela ”a posição de quem luta para não ser 

apenas objeto, mas sujeito também da História” (p. 54, grifo do autor). 

Existe uma estreita relação entre participação e capacitação ou 

empoderamento, seja ele individual/psicológico, ou social e político. Na 

perspectiva psicológica, o empoderamento é a habilidade de enfrentar e 

responder positivamente aos reveses da vida. Opõe-se à fragilidade, fraqueza, 

comodismo, conformismo. Supõe o desenvolvimento de resiliência, isto é, a 

capacidade de um indivíduo ou grupo encontrar formas de superação, 
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conseguindo se adaptar ou evoluir positivamente frente a dificuldades (MELLO 

et al., 2016), aspectos também ressaltados por Leão e Eulálio (2011, p. 203) ao 

caracterizarem a velhice bem sucedida, ou ótima, pela preservação da saúde e 

funcionalidade orgânica na qual a qualidade de vida e a resiliência se mantêm.  

Na perspectiva social e política, o empoderamento se realiza a partir da 

participação e envolvimento de cidadãos em processos de intervenção. Busca 

dar legitimidade aos objetivos de seus membros, dando voz a grupos 

marginalizados, com vistas à remoção de barreiras originadas nas relações de 

poder.  

 

Grupo da Amizade Saudável: histórico e antecedentes 

A Praça Serzedelo Correia foi o local pioneiro escolhido pela Secretaria 

de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida da Prefeitura do Município do 

Rio de Janeiro (SESQV), posteriormente Secretaria Municipal de Assistência 

Social e Direitos Humanos (SMASDH), para instalar a primeira Academia da 

Terceira Idade (ATI) na cidade, em agosto de 2009, funcionando em dois turnos, 

manhã e tarde. Aos poucos, as ATIs foram sendo implantadas em outras praças 

e áreas do município, com a presença de um professor de educação física, um 

profissional de enfermagem e uma pessoa de apoio. Os usuários da ATI da 

Serzedelo Correia formavam um grupo coeso e solidário de idosos que 

participavam das atividades físicas oferecidas no local e dos momentos de 

confraternização e congraçamento social.  

No segundo semestre de 2013, a Prefeitura decidiu substituir os 

aparelhos dessa praça, sem comunicação prévia aos idosos. Inconformados 

com a inadequação e impropriedade dos novos equipamentos para sua faixa 

etária e a má qualidade dos mesmos, os usuários decidiram se fazer ouvir, e 

elaboraram um documento intitulado “Reivindicações dos Alunos e 

Frequentadores da Academia da Terceira Idade (ATI) da Praça Serzedelo 

Correia – Núcleo 12 – turnos manhã e tarde” (REIVINDICAÇÕES DOS ALUNOS 

E FREQUENTADORES DA  

ATI, 2013), de cuja pesquisa participaram 53 respondentes, ou seja, 

58,88% dos frequentadores habituais da academia, incluídos ambos os turnos. 

Neste documento expuseram, além dos pontos positivos da ATI, suas 

motivações, reclamações e reivindicações. 
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Dentre os pontos positivos, os usuários reconheciam que “a criação e 

implantação do Programa das ATIs é um ponto muito positivo” e “traz muitos 

benefícios para a saúde”, a exemplo dos seguintes: supressão de dores e 

melhora após acidente vascular cerebral (AVC), passar a se locomover sem 

bengala, e outros. Um dos respondentes afirmou: “O ponto positivo para mim é 

dessedentarizar”. Outros destacaram o aspecto “social”, como “a importância da 

coletividade no incentivo ao exercício”, além do bom tratamento, das 

confraternizações e da formação de novas amizades. Foi enfatizado que “o 

social [...] faz muito bem para a saúde da gente”.   

Os respondentes apontaram a inadequação e a má qualidade dos novos 

aparelhos instalados na ocasião, sintetizando, na fala de um usuário, que 

“passaram de cavalo pra burro”.   

Nesta mesma pesquisa, os sentimentos dos respondentes, diante da 

mudança dos aparelhos, foram expressos por categorias como: “frustração”, 

“decepção”, “desmotivação”, “tristeza”, “desestímulo”, e “estado de choque”: 

Outros ainda mencionaram as sensações de “traição”, “abandono”, “agressão”, 

“desrespeito”, “desvalorização”, “negligência”, “omissão” e “roubo de direitos 

sociais”, como se lê, por exemplo, nos depoimentos a seguir: “De acordo com a 

lei do idoso, fala-se em não poder haver negligência ou omissão. Isto aqui é uma 

negligência e uma omissão com o idoso”, ou “estou me sentindo enganada, 

agredida, desrespeitada, decepcionada e com vontade de sair daqui e ir para 

outro local [...]; e ainda: “a gente se sente desvalorizado, nem perguntaram a 

nossa opinião! ”. Alguns se sentiram “cobaias de uma experiência para a qual 

não fomos consultados”, e criticaram o fato de não terem participado do processo 

de decisão para a troca dos aparelhos.  

Os depoimentos expuseram também problemas relativos ao 

funcionamento da ATI, que se estendiam desde a falta de banheiro e bebedouro 

até a necessidade de maior segurança na praça e seu entorno.  

A síntese do descontentamento geral está expressa a seguir:  

Antes da mudança dos aparelhos, havia aqui na praça um 
grupo de idosos bastante entrosados, que gostava de se 
reunir para se exercitar, para o seu lazer, e provavelmente 
para evitar a solidão, muito comum nesta fase da vida. 
Com a mudança, que a grande maioria está detestando, 
as pessoas estão desaparecendo pouco a pouco, e 
algumas indo para outras praças, como o Bairro Peixoto, 
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o Lido etc., onde existem os aparelhos antigos que são 
muito melhores. Se isto continuar, eu acho que o projeto 
da ATI nesta praça tende ao fracasso, o que será 
lamentável, porque o projeto em si é maravilhoso para a 
terceira idade. (Aluna idosa da ATI, 2013).  

 

A pesquisa preocupou-se em incluir propostas dos usuários que 

pudessem nortear futuras ações da Prefeitura. Entre essas, destacavam-se a 

necessidade de manutenção do projeto da ATI, considerado “de alto valor para 

os idosos pelo fato de contribuir para a sua qualidade de vida”, e “maior 

participação e controle das ações por parte dos usuários da ATI”. 

(REIVINDICAÇÕES DOS ALUNOS E FREQUENTADORES DA  

ATI, 2013) 

O documento foi encaminhado à Prefeitura em dezembro de 2013. 

Meses mais tarde, os aparelhos foram substituídos, estando em uso até os dias 

de hoje. Não é possível afirmar, no entanto, que a pressão dos alunos tenha 

influenciado tal decisão. De qualquer modo, esse processo constituiu um 

poderoso fator de agregação e empoderamento desses grupos que se tornaram 

mais conscientes de seus direitos e sua força como um coletivo de idosos. 

A Prefeitura anunciou, em fevereiro de 2015, o encerramento da ATI, 

que seria substituída por novo projeto com funcionamento apenas na parte da 

manhã, deixando de atender aos idosos do turno da tarde, por medida de 

economia. Em 31 de março de 2015, o programa foi extinto, data em que alguns 

matriculados no turno da tarde decidiram continuar a se exercitar para, em suas 

próprias palavras, “não deixar a peteca cair”. Alguns, implorando, justificavam 

que aquele encontro representava para eles – a maioria aposentada e morando 

sozinha em total solidão – a razão de ser de suas vidas. Depoimentos como “isso 

aqui não pode acabar nunca, senão eu morro” e “graças a vocês, não tenho mais 

depressão” passaram a ser recorrentes.  

No dia seguinte, os exercícios foram realizados por cinco idosos, sem a 

presença de professor. Diante dos comentários de boca em boca de que as 

“aulas” sem professor estavam ótimas, o grupo da tarde se reintegrou, e até 

aumentou, com a chegada de novos adeptos, alguns estrangeiros, reforçando 

assim a prática dos exercícios físicos e o “exercício” da convivência amistosa.  

O grupo buscou criar uma identidade, por meio de um nome que o 

distinguisse. Esse processo teve a duração de um mês, tempo requerido para a 
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realização do concurso que o elegeria, saindo vencedor, dentre 32 sugestões, o 

nome Grupo da Amizade Saudável (GAS), cuja sigla descreve com propriedade 

o seu espírito. Dizem até hoje: “Somos idosos com muito GAS”. 

Nos anos subsequentes, o GAS procurou manter suas atividades físicas 

e sociais que incluem: aniversários comemorados com festas temáticas no local; 

encontros comemorativos em restaurantes do entorno da praça; atividades 

culturais (recitais de piano, exposições, etc.); o chamado “dever de casa”, 

atividades a serem realizadas durante um tempo estipulado, visando a estimular 

nos idosos aspectos de natureza cognitiva e motora (realizam-se avaliações 

informais dessas práticas); participação em reportagens de jornal do bairro e 

canais de televisão, reivindicando melhorias no local, entre outras.  

Desdobramentos mais recentes dizem respeito à participação de alguns 

membros do grupo no Conselho Comunitário de Segurança de Copacabana e 

Leme (CCSCL), e no Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa 

Idosa (COMDEPI–Rio), junto à Prefeitura. Tais participações visam a encontrar 

soluções para a Praça Serzedelo Correia e o bairro de Copacabana em geral, 

calçadas inclusive, e a discutir a possibilidade de instalação, no bairro, de uma 

Casa de Convivência e Lazer para Idosos, nos moldes das já existentes em 

outros bairros do município.  

Todo o trabalho realizado com o GAS, que já ocorre há 4 anos,         

desenvolve-se exclusivamente na base da amizade, do voluntariado e do 

compromisso de cada uma das pessoas envolvidas (cada um aproveitando suas 

habilidades pessoais, com os recursos de que dispõem, sem gastos adicionais, 

e a conscientização sobre direitos e demandas de seu grupo social). Essa união 

tem mostrado resultados físicos, psicológicos e sociais, relatados na seção 

Resultados. 

 

MÉTODO  

De natureza qualitativa, o método utilizado no presente estudo consistiu 

na análise da experiência do Grupo da Amizade Saudável, sua criação e 

desdobramentos, fundamentada nos referenciais teóricos da temática específica 

da terceira idade e da Promoção da Saúde, e desenvolvida a partir de entrevistas 

individuais e observação participante da própria pesquisadora e de um 

observador externo, ambos sociólogos. A coleta de dados nas entrevistas foi 
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realizada entre fevereiro e março de 2019, após quase quatro anos da criação 

do GAS, utilizando-se um roteiro com perguntas abertas que as orientou.  

 A seleção de participantes incluiu os atuais frequentadores do GAS 

com 60 anos ou mais, cuja frequência assídua correspondesse a pelo menos 3 

anos, critério considerado importante para o estabelecimento de resultados 

mais rigorosos. Todos os entrevistados são moradores do bairro com idades 

entre 70 e 88 anos, e diferentes graus de instrução: fundamental incompleto 

(4), fundamental (2), médio (6), e superior (6), distribuídos em 16 do sexo 

feminino e 2 do sexo masculino, em um total de 18 respondentes.    

A compilação dos dados e a elaboração dos resultados realizaram-se 

mediante uma adaptação do método do Discurso do Sujeito Coletivo (LEFÈVRE, 

F; LEFÈVRE, A.M.C.; TEIXEIRA, 2000). Essa abordagem metodológica, usada 

em pesquisa qualitativa como forma de organizar as representações sociais, 

busca a construção de um único discurso síntese, elaborado a partir de 

conteúdos extraídos de discursos individuais de sentido semelhante. Os 

resultados foram agrupados nas seguintes categorias: sentimentos, benefícios, 

qualidade de vida, pontos positivos, pontos negativos e sugestões. 

Limitações ao método podem ser apontadas, principalmente no que se 

refere à escolha dos participantes, condicionada a critérios de idade e tempo 

de participação ativa nas atividades do GAS, do que resultou o número 

reduzido de respondentes (18) dentre os atuais 56 membros do GAS.     

 

RESULTADOS 

 Expõe-se a seguir os resultados nas seguintes categorias: sentimentos, 

benefícios, qualidade de vida, pontos positivos, pontos negativos e sugestões, 

cujos conteúdos aparecem em itálico. 

Com relação aos sentimentos experimentados pelos participantes 

frente à decisão do governo de cortar o apoio ao projeto da ATI, as respostas 

foram: “uma maldade, não ia fazer falta para a Prefeitura e ia fazer a nossa 

felicidade”; “um absurdo”; “acabar com a academia foi tirar o direito de pessoas 

necessitadas; enquanto isso, os políticos têm mais regalias e o povo cada vez 

sofrendo mais”; “uma falta de respeito, porque o custo disso aqui era muito 

baixo”; E acrescentaram: “me senti descartado”; “frustrado”, “triste e revoltada 

por ter percebido que fomos abandonados por pessoas que nos fizeram crer que 
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havia uma preocupação com o bem-estar e qualidade de vida dos idosos; mas 

vimos que essa não era a preocupação maior”. “Foi um erro, se o velhinho fica 

em casa sem exercício, ele para, e vai ser uma despesa muito maior ter que 

levá-lo para um hospital”. “Senti a saída da professora por ser ela uma boa 

profissional”. 

Percebe-se que sentimentos como tristeza, falta de respeito, frustração, 

revolta e muitos outros são recorrentes nos depoimentos desde a época da 

realização da primeira pesquisa. Constata-se também que, apesar da existência 

de inúmeras leis para assegurar os direitos e bem estar do idoso, sua mera 

existência não tem sido garantia de sua vigência, o que fica claro no seguinte 

desabafo: “fomos abandonados por pessoas que nos fizeram crer que havia uma 

preocupação com o bem-estar e qualidade de vida dos idosos; mas vimos que 

essa não era a preocupação maior”. 

Quanto aos benefícios trazidos pelo GAS para o grupo, a grande 

maioria mencionou “benefícios físicos e sociais” e “ajuda psicológica”, 

“principalmente para as pessoas que se sentem sozinhas, sem companhia”. 

Outros apontam, entre os benefícios, “mais união, mais companheirismo, mais 

conhecimento dos problemas de cada um”; “oportunidade de confraternização, 

de novas amizades e o exercício do respeito mútuo”; “melhoria na qualidade de 

vida de todos nós”; “melhora na sociabilidade”, “combate ao sedentarismo...”: e 

“renovação na alegria de viver”. Uma depoente assim se expressou:  

 

Em primeiro lugar, traz saúde, porque o velho precisa de 
exercício. Quem não tem isso [o GAS], fica sentado no 
sofá em sua casa, ao passo que aqui é vida ao ar livre, 
olha pra isso, que maravilha! Isso aqui previne doença, 
previne Alzheimer e faz a vida do idoso mais feliz; sem 
contar as amizades que se faz, as festas que se tem em 
momentos comemorativos, isso é vida, e essa vida se 
encontra aqui no GAS. (Participante do GAS, 87 anos, 

2019). 
 

As respostas permitem concluir que tanto os conceitos de 

envelhecimento saudável e ativo, onde bem-estar e prazer encontram-se 

implícitos, quanto os de envelhecimento biológico ou funcional voltados para a 

preservação da capacidade funcional (RAMOS, 2003; MALTA et al., 2011) 

permeiam as declarações dos respondentes ao ressaltarem, principalmente, os 
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benefícios físicos, psicológicos e sociais que o GAS lhes vem proporcionando.   

A melhoria da qualidade de vida, um dos conceitos ligados diretamente à 

Promoção da Saúde (BRASIL, MS, 1996), também faz parte das preocupações 

dos idosos participantes do GAS, os quais têm se empenhado em colocar em 

prática elementos que consideram vitais para sua saúde e bem-estar.  

Da mesma forma, revelam a conscientização que esses atores têm de 

sua condição de idosos, e daquilo que precisam fazer para atingir o bem-estar e 

qualidade de vida que almejam. Afinal, “se o velho fica sentado no sofá, ele para”; 

portanto, é necessário assumir maior controle sobre os determinantes de sua 

saúde. Segundo a Carta de Ottawa de 1986, a promoção da saúde é conceituada 

como um processo em que pessoas e grupos devem assumir maior controle 

sobre a própria saúde, com vistas à melhoria de sua qualidade de vida. 

Coerentemente com esse princípio, os frequentadores da extinta ATI, suspensa 

em 2015, assumiram a postura de dar continuidade às atividades do turno da 

tarde e criaram o GAS, reagindo a determinações oficiais inesperadas e 

injustificadas, demonstrando crescente empoderamento, autonomia e 

capacidade de resiliência, na medida em que as pessoas e o grupo têm 

conseguido se reestruturar e evoluir positivamente frente a dificuldades.    

Ao descreverem a maneira como as atividades físicas e sociais do GAS 

teriam ou não elevado sua própria qualidade de vida, as respostas abrangeram 

aspectos psicológicos, sociais e até financeiros: “antes, eu era muito fechada”; 

“no começo, eu tomava remédio pra tudo [...] só ter parado de tomar remédio foi 

uma beleza”. “Como tenho passado por momentos de crise financeira, esta é a 

única distração que tenho atualmente na vida”. “Só de olhar para algumas 

pessoas, me sinto melhor”; “chego aqui com problemas de casa e entro no GAS, 

além de me sentir vibrando com a endorfina, parece um passe de mágica, os 

problemas vão embora enquanto estou aqui”. “Eu era sedentária e sinto a 

diferença no meu corpo, sinto que sou outra pessoa, este grupo está sendo a 

minha vida; está preenchendo o vazio em que fiquei”. “a osteoporose e a artrite 

melhoraram”; As atividades “elevaram a qualidade de vida a um nível que não 

posso descrever, mas que é sentido na pele, na melhor disposição física e 

mental, e no congraçamento entre os participantes”; “deu mais autonomia”. 

Ressaltaram ainda que “não apenas os benefícios vêm diretamente a mim, mas 
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me proporcionam distribuí-los”. Além disso, “fazer amizades saudáveis é muito 

bom”.  

As respostas permitem constatar que idosos sem atividade física anterior 

(eu era sedentária [...] hoje sinto que sou outra pessoa) e sem estímulo para se 

reunir com outras pessoas venceram a timidez e o temor de sair de casa, 

adquirindo mais autonomia e o sentido da participação em grupo. Essas 

aquisições, defendidas como estratégias de promoção da saúde demonstram o 

avanço alcançado em qualidade de vida. 

Pontos positivos do GAS foram destacados pelos respondentes: “o mais 

importante é a minha distração”; “as amizades, a confraternização e o respeito 

mútuo”, “a união entre as pessoas e o fato de ninguém se meter na vida de 

ninguém”, justificando-se ainda que “se não tivesse isso aqui, ia ser muito difícil 

pra mim ficar sozinha em casa”. Foram também citados “os exercícios”, “a saúde: 

entrei aqui sem poder dar um passo”, “a supressão da depressão”, o fato de “não 

se precisar pagar para ir a uma academia” e “a ajuda de um vereador, com um 

pedido formal às autoridades para nossa permanência no local”. As festas 

temáticas “onde todos são convidados a participar e comemorar os aniversários 

mensais com muita alegria”, “a existência de algumas pessoas que estão sempre 

presentes, incentivando nosso grupo de forma amorosa, para nos beneficiar”, 

uma vez que “se não existissem essas pessoas, não existiria o GAS, já teria 

terminado tudo” foram também valorizados, ao lado da constatação de que 

“continua a nossa luta, graças ao GAS”. 

Três aspectos merecem destaque: o fato de participação e alegria 

estarem caminhando lado a lado; a presença de uma liderança incentivadora no 

grupo, e a luta por mudanças existente no seio do grupo.   

Tal como afirma Diaz Bordenave (1994, p. 16), acredita-se que a 

participação tenha uma base afetiva que gera prazer àqueles que com ela se 

envolvem, além de ser mais eficaz e eficiente, o que a foto abaixo e a observação 

participante têm conseguido registrar no GAS.  

O incentivo à atividade física (MALTA et al., 2011), é reconhecido como 

um valor pelo grupo, aliado ao papel de uma liderança presente, incentivadora e 

atenta não apenas à solução de seus problemas imediatos, mas também à 

ampliação de sua autonomia e independência, por meio de uma construção 

coletiva. Esses aspectos têm constituído a alavanca do processo vivenciado pelo 
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GAS, conduzindo-o à conquista do empoderamento, manifestado em suas ações 

cotidianas e em declarações por ocasião da realização da última pesquisa:  

“continua a nossa luta, graças ao GAS”.  

                                  

Foto 01. Autor: Israel dos Anjos. Alegria do GAS na festa pré-Carnaval em fevereiro de 2019 

 

Ao serem indagados sobre pontos negativos do GAS, a metade dos 

entrevistados declarou não existirem tais pontos. Outros mencionaram algumas 

brigas, “quase sempre por causa de política”; e ”nas festas de aniversário por 

causa de comida” (dois respondentes entendem que os lanches organizados 

para a comemoração dos aniversariantes do mês devam ser compartilhados 

com pedintes da praça; outro grupo acha que estes não devem participar do 

evento, embora no final haja sempre uma distribuição do que sobrou). Outros 

pontos negativos incluem: “a presença de crianças que se metem no meio dos 

exercícios”; “a qualidade das pessoas que frequentam o GAS: não há 

homogeneidade”; “a falta de apoio e/ou interferência dos poderes públicos” e a 

“falta de patrocínio”.  

Chama a atenção o reconhecimento, por parte dos entrevistados, de que 

o Estado deva estar presente para garantir o bem-estar do idoso, conforme 

determinam o Estado do Idoso, e outras leis e recomendações já mencionadas. 

No entanto, este “dever do Estado” vem sendo negligenciado.   

Sugestões para o aperfeiçoamento das atividades do GAS incluíram: a 

adoção de atividades de danças e execução de música ao menos uma vez por 

mês; mais tempo de exercícios orientados e em conjunto; reforma urgente e 

conservação da praça; presença de um(a) professor(a) de Educação Física 

pago(a) pela Prefeitura; sustentabilidade e amparo à infraestrutura do GAS, tais 

como limpeza da praça e  manutenção dos aparelhos de ginástica; realização de 
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passeios a cada dois meses; programação de atividades culturais e inovação 

nos exercícios físicos; patrocínio para aprimorar o material usado e confecção 

de camisas, cobertura de um espaço da praça ou um espaço mais reservado 

para a prática dos exercícios e “a entrada de  todo mundo no grupo do 

Whatsapp”. Um declarante destacou que a melhor sugestão seria “ter a certeza 

da presença e do apoio das entidades encarregadas de promover o bem-estar 

dessa população”. Três assim se expressaram “Tá tudo bom”; e “se melhorar, 

estraga”.  

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Tomando por base o objetivo do presente trabalho de analisar o 

processo de transformação vivenciado pelo grupo, do ponto de vista de seu 

amadurecimento como coletividade e da conquista de autonomia e 

empoderamento para satisfazer necessidades e demandas, percebe-se que os 

participantes do GAS vêm lutando há quatro anos para resguardar o seu espaço 

com um programa de atividades saudáveis, capaz de lhes proporcionar tanto a 

prática de exercícios que geram maior vitalidade e bem estar, quanto a 

agregação de pessoas de faixa etária semelhante e a criação de novos laços 

afetivos.  

Na perspectiva social e política do empoderamento, o qual se realiza a 

partir da participação e do envolvimento de cidadãos em processos de 

intervenção para remoção de barreiras, constata-se que tais dimensões estão 

incluídas nos procedimentos do GAS, ao decidirem levar adiante um projeto que 

contribui para a solução de problemas que os afetam, tanto no nível individual, 

como social e político. O fato de os idosos, em fase anterior à criação do GAS, 

terem se sentido “cobaias” de uma experiência para a qual não tinham sido 

consultados, e o fato de não serem incluídos na implementação do programa 

oficial posteriormente anunciado, se constituíram em molas propulsoras, de 

caráter resiliente, capazes de impulsionar o grupo na busca de soluções para 

seus problemas. O mesmo se aplica quanto à presença de alguns membros em 

reuniões públicas, como o Conselho Comunitário de Segurança de Copacabana 

e Leme e o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, na 

defesa de seus próprios direitos de cidadania, dos de seu grupo, ou de seu 
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bairro, o que reforça o aspecto da participação entendida como forma de intervir 

no mundo, de ser sujeito da História e não apenas objeto.   

É fácil constatar que a população idosa do Estado do Rio de Janeiro não 

tem recebido a devida assistência do poder público: muitos são abandonados, 

vivem isolados, com salário mínimo, aposentadorias e pensões muito aquém de 

suas necessidades e poucas oportunidades de inserção no mercado de trabalho, 

o que tem dado margem ao surgimento de casos de depressão e de doenças 

crônicas, resultantes tanto da evolução da idade, quanto da estrutura econômica 

social e política do país. Por isso, políticas públicas saudáveis devem apontar 

para necessidades e mudanças no contexto familiar e social da população. 

Copacabana é um bairro densamente povoado e privilegiado pela extensão e 

atrativos de sua orla, contando com espaços abertos como as praças, 

alternativas valiosas para a prática de atividade física, cultura e lazer, que 

quando efetivamente implementadas, contribuem de forma significativa para a 

qualidade de vida de seus moradores. 

Ao governo, por meio de diferentes órgãos, compete o cumprimento das 

leis de acessibilidade como forma de apoio à independência funcional do idoso 

e da pessoa com deficiência, e o estabelecimento de parcerias para a 

implementação de programas de atividades físicas e recreativas, planejando 

ações para que idosos tenham um envelhecimento ativo, com mais autonomia. 

Considerando o que estabelecem o Estatuto do Idoso e principalmente 

a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, a qual assume que o principal 

problema que pode afetar o idoso é a perda de sua capacidade funcional, 

pergunta-se: onde ficaram estas garantias e compromissos, quando o poder 

público cortou programas exitosos – do ponto de vista dos usuários – como o da 

Praça Serzedelo Correa, negando-lhes o direito a uma equipe que os orientasse 

e apoiasse nas práticas para uma vida saudável e ativa? 

De qualquer forma, a concretização do processo desenvolvido pelo 

GAS, impulsionado pela atividade física, motivação inicial do grupo, contribuiu 

para a melhoria de sua qualidade de vida, evoluindo paulatinamente para um 

empoderamento de conteúdo mais substantivo, o que significa dizer, nas 

palavras de seus integrantes, que o “GAS continua aceso”. Acredita-se ser 

possível afirmar que, diante das limitações e dificuldades políticas e econômicas 

por que passam os governos de todos os níveis no País, o GAS desponte como 
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iniciativa eficaz e viável, na medida em que haja uma liderança legitimada pelo 

grupo. Com sua estrutura simples, mas comprometida com os problemas do 

grupo e do bairro, busca encontrar soluções para dificuldades que afetam os 

idosos, cujos resultados são declaradamente eficazes e efetivos, pelo menos em 

alguns aspectos importantes da vida dos próprios declarantes. Assim sendo, 

julga-se que o modelo, com as adequações requeridas para cada região, possa 

servir de exemplo para outras realidades onde o objetivo maior seja o de 

promover saúde, alegria e bem-estar para seus habitantes idosos.     
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A IMPORTÂNCIA DA DANÇA NO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DO SER 
The importance of dance in the integral development of being 

 
SOUSA, Ana Carolina Tavares de 
Centro Universitário Max Planck 
 
CANDIDO, Amélia Fernandes 
Centro Universitário Max Planck 
 
RESUMO: Traçando uma linha de raciocínio em que a dança pudesse ser uma 
vertente relevante no processo de autoconhecimento e convívio social, foi 
abordado no presente trabalho um estudo acerca das seguintes danças: 
acalanto, primitivas, africanas, indígenas, folclóricas e a dança circular sagrada. 
Teve como objetivo principal embasar o conhecimento e os benefícios 
cognitivos, motores, sociais, culturais, lúdicos e afetivos presentes nas danças, 
com intuito de salientar a importância da aplicação da dança circular sagrada em 
contexto escolar. Foi realizado um estudo bibliográfico coletado em livros 
acadêmicos e artigos científicos. A pesquisa iniciou-se pelo conhecimento de 
conceitos e histórico das danças, por ser imprescindível para compreender sua 
relevância, seguido de aprofundamento sobre a dança circular sagrada, que teve 
como teórico básico o estudioso de danças étnicas Bernhard Wosien. A dança 
possui benefícios em diversos sentidos: o presente trabalho conseguiu traçar um 
panorama acerca de algumas danças, cada qual trazendo sua cultura e suas 
contribuições em suas especificidades.  
 
Palavras-chave: Danças.Integralidade do ser.Dança circular sagrada. 
 
Abstract: Drawing a line of reasoning in which dance can be the main strand in 
the process of self-knowledge and social interaction, a study will be approached 
in the present work about the following dances: acalanto, primitive and African, 
indigenous, folkloric and sacred circular dance. It has as general objective to base 
the knowledge about some pre-selected dances and to deepen in the sacred 
circular dance, with the intention of application in a school context. It has as 
specific objectives: to know the historicity of the acalanto, of the primitive and 
African dances, indigenous, folkloric and of the sacred circular dance; to deepen 
the study of sacred circular dance for further explanation; to emphasize the 
cognitive, motor, social, cultural, playful and affective benefits present in dances; 
to measure the sociocultural importance of the aforementioned dances. His 
methodology consists of a bibliographical survey collected in books and scientific 
articles, having as basic theoretician Bernhard Wosien. Dance has benefits in 
several senses, and the present work has been able to draw a panorama about 
some dances, each one bringing its culture and its contributions in its specificities.  
 
Keywords: dances, wholeness/integrality, sacred dance 
 

“Ao dançar o círculo mágico com os doentes, não de corpo, mas 
de coração, eles dançam a saúde de um para outro e trazem a 
pessoa dividida de volta à unidade da tribo.” 
Fala de Matabele em A StoryLikethe Wind,  por Laurens van der Post. 
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INTRODUÇÃO  

 

A dança por si só é muito forte. Por este motivo o presente trabalho visa 

embasar o conhecimento sobre algumas danças pré-selecionadas para um 

estudo comparativo, cujo propósito seja compreendê-las para atuar com maior 

propriedade e consequentemente beneficiar o indivíduo. 

O estudo contempla o acalanto, as danças primitiva, africana, indígena 

e folclórica, com maior enfoque na dança circular sagrada. Iniciou-se a pesquisa 

pelo conhecimento de conceitos e histórico das danças, por ser imprescindível 

para compreender sua relevância, iniciando por danças seculares até a 

compreensão da dança circular sagrada, passível de aplicação em contexto 

escolar. 

Para atingir os objetivos, começamos por conhecer a historicidade do 

acalanto, das danças primitiva, africana, indígena e folclórica. Aprofundamos 

como estudo da dança circular sagrada para maior explanação em trabalhos 

futuros. Salientamos os benefícios cognitivos, motores, sociais, culturais, lúdicos 

e afetivos presentes nas danças e mensuramos a importância sociocultural das 

danças citadas. 

O levantamento bibliográfico foi coletado em livros e artigos científicos, 

tendo como teórico básico Bernhard Wosien para a dança circular sagrada e 

demais autores para outras danças. 

O presente estudo busca compreender o fenômeno da dança e suas 

influências positivas na totalidade do Ser, traçando um panorama da pluralidade 

cultural das danças, para que sejam aplicáveis em contextos diversos, em 

específico o escolar, de modo contínuo e eficaz, vislumbrando a integralidade do 

Ser.  

 

1 DANÇAR ATRAVÉS DOS TEMPOS 

 

A dança é um meio de expressão que existe desde os primórdios da 

humanidade. Cada aldeia/tribo a utilizava, e ainda a utiliza, para diversos fins 

como rituais de iniciação, casamentos, celebrações e funerais, para cura de 

doenças, finalidade social, comunicação, expressão, contação de lendas, 

adoração de heróis, ancestrais e líderes espirituais.  
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GUERRA (2010, p. 1), reconhece que o homem se identifica como um 

corpo sonoro e passa então a explorar tal sensação, citando que “o homem 

começou a organizar estes elementos sonoros expressando-se musicalmente e 

utilizando sua arte para diversos benefícios”. 

A dança contempla aspectos culturais, sociais, musicais, corporais, 

afetivos, lúdicos, cognitivos e motores. A dança carrega traços de 

sentimentalismo, êxtase, envolvimento, naturalidade, paixão, alegria e diversão. 

Entretém, ao mesmo tempo em que favorece o biopsicossocial do indivíduo. E 

estimula a expressividade, a consciência corporal, a noção de ritmo e a 

musicalidade.  

 

2 ACALANTO 

O acalanto é uma prática caracterizada pelo embalo maternal, presente 

no balanço que a mãe desenvolve concomitantemente com seu filho.   

Essa prática é tida como a primeira dança da criança, por representar o 

balanço materno e o aconchego. É muito importante para o desenvolvimento da 

confiança e estima da criança. 

Historicamente, as escravas negras faziam uso do acalanto para 

embalar os filhos de seus senhores, o que acabava estimulando um vínculo 

quase maternal. Essa proteção que a figura da mulher transmitia era 

acompanhada por canções um pouco aterrorizantes, mas que faziam jus ao 

medo e posterior segurança que sentiriam frente à sua mãe/ama. 

Muitos acalantos, analisados sem a questão da proteção, podem ser 

considerados ameaçadores, mas a visão era de que por mais nebulosoque estes 

fossem, a figura da mãe/ama ali presente não permitiria que nenhum mal 

atingisse a criança. Logo, por mais que o tema fosse sombrio, apareceria como 

uma contradição, devido ao sentido do acalanto – o de acalmar – sendo esta a 

principal razão de estar associado à proteção materna. 

Uma música muito conhecida no Brasil, cantada enfaticamente pelas 

mães/amas durantes séculos, é a canção Boi da cara preta. A sonorização 

encaixa-se no embalo na hora de ninar e permite fortalecer o vínculo, em uma 

atmosfera de prazer e identidade: o uno mãe-filho. Atualmente essa canção foi 

banida das escolas, por apresentar aspectos de racismo e agressão.  
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Os acalantos são geralmente conhecidos e de domínio público, com o 

intuito de serem disseminados nas comunidades. Provenientes de épocas 

distintas apresentam herança histórico-cultural e carregam forte influência no 

aconchego e balanço, embalo e afeto, para acolhimento e proteção. Essa prática 

remonta tempos antigos e possui importância afetiva por representar o vínculo, 

afetividade, carinho entre seres ligados consanguineamente ou não. 

Dessa forma, o acalanto, ao que GUERRA (2010, p. 4) denomina de 

Leite Sonoro, foi muito importante por embalar o sono de muitos senhores, e 

também foi essencial ao nutrir sonhos, proteger os sujeitos e amenizar medos. 

 
O canto acompanha o homem em todas as culturas e nas 
mais diversas situações: lúdicas, afetuosas, fúnebres, 
sagradas, profanas. Aos quatro meses de gestação o feto 
humano já desenvolveu o sentido da audição; assim, o 
pequeno ser em construção recebe os contatos do mundo 
extrauterino e a audição lhe permite diversas sensações 
como o prazer ou a angústia. O feto ouve principalmente 
os batimentos cardíacos e a circulação sanguínea tanto 
sua quanto da mãe em questão, além de outros sons 
internos e externos. (GUERRA, 2010, p.1) 
 

GUERRA (2010, p. 4) traz também um trecho de uma música do 

Caetano Veloso que faz menção a mensagem que o acalanto transmite através 

da música Alguém cantando e reflete o poder da música quando nutrida pela 

emoção, expressando toda sua pureza, ao ser cantada com o coração. 

O acalanto é o embalo, cuja importância na construção do vínculo mãe-

bebê faz-se presente. Esse momento fortalece o desenvolvimento emocional da 

criança e auxilia no estabelecimento de um ser mais forte e com mais vontade 

de viver. O vínculo mãe-bebê é vital e essa dança/embalo permite o conforto, o 

vínculo e o carinho, que são empregados da mãe ao bebê de modo singelo e 

único. Pode ser considerada a primeira forma de dança do homem, ao permitir 

a interrelação com o outro de modo profundo, tal qual a relação intrínseca da 

mãe com o filho presente no útero.  
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3 IDENTIDADE REGIONAL BRASILEIRA 

 

Em se tratando de danças brasileiras, vale ressaltar a pluralidade cultural 

existente no país. O Brasil é muito rico no âmbito cultural, e no campo das 

danças, pode-se observar o folclore, os costumes decorrentes de etnias 

específicas, espalhados por todo o território de modo muito singular para cada 

região.  

O Brasil-colônia era povoado pelos indígenas, que possuíam seus 

próprios costumes. Com a interferência do europeu, novos costumes foram 

introduzidos e posteriormente, adicionaram-se os costumes africanos. O 

histórico de escravidão culminou numa vasta miscigenação. 

Essa pluralidade cultural permanece até os dias atuais, com o povo 

brasileiro distinto em suas facetas mil: um país com grande riqueza cultural. A 

dança, como parte da cultura, expressa uma fusão de etnias, cujos grandes 

frutos são observados até hoje. Com a identidade nacional sendo formada 

principalmente pelas três etnias: negro oriundo do continente africano, branco 

oriundo do continente europeu e os povos nativos; debruça-se com grande 

propriedade sobre estes, mas vale salientar que outros povos tiveram sua 

contribuição na identidade do país. (MORAES, 2011). 

A singularidade da dança pode ser observada na divisão entre regiões. 

Por exemplo, na região Norte se sobressai uma dança com tambores, oriunda 

dos negros; ritualística devido à cultura tribal dos nativos serem muito fortes, 

assim como povoa o universo do místico, com apreciação de cultos à natureza.  

Esse poder do tambor, que remete à fertilidade feminina, também faz jus 

a uma preocupação com os descendentes. Nesse ínterim, o tribal africano está 

presente e com as danças ritmadas e fusão das culturas nativa e negra, nascem 

diversas danças, como exemplo: Lundu Marajoara, no estado do Pará (ilha de 

Marajó) que é uma “dança da corte” por simbolizar uma conquista entre gêneros; 

o Carimbó, a “brincadeira dançada” no intuito de sedução, com saias e lenços 

envolvidos e o Siriá como é “uma representação específica da pesca do siri”, 

proveniente do Amazonas. Essas são algumas expressões pelo viés da dança, 

que contempla tambores e flautas, com ritmos sempre muito animados e 

divertidos e vibrantes.(MORAES, 2011). 
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No Centro-oeste brasileiro, nos deparamos com danças caboclas como 

Engenho da Maromba e na região Nordeste, o frevo, conhecido nacionalmente.  

Lima (2011) comenta sobre o contexto brasileiro nas danças: 

As danças populares são formadas por movimentos que 
possibilitam a interação tempo/espaço, experiências de 
consciência das variações de tônus e de equilíbrio físico e 
mental (eutonia), de improvisações, e de contato. 
[...] 
Dentro da formação sociocultural e religiosa brasileira é 
evidente a utilização do movimento dançado. Temos as 
celebrações do carnaval, da folia de reis, das quadrilhas 
juninas, das festas nordestinas, do culto aos orixás, do 
candomblé, e de várias outras manifestações, tão 
presentes na identificação do povo brasileiro. (LIMA, 2011, 
p. 43).  

 

Contemplando algumas peculiaridades empíricas da prática das danças 

brasileiras, Lima (2011) pontua que brincadeiras dançantes em ambientes 

populares trazem sentimentos de alegria e de bem-estar e acabam propiciando 

aproximação com o público. 

 
Várias danças populares, como a Ciranda e o Cacuriá, têm 
como característica o convite à inclusão das pessoas que 
assistem à apresentação. Isto permite um 
compartilhamento entre dançadores e plateia, 

incentivando a participação de todos. (LIMA, 2011, p.43) 

 

A adição da criatividade é bem-vinda, no momento de criação, ao que a 

autora refere como “tempero próprio”. Mesmo coletivas, as danças “requerem 

noção de singularidade pessoal”, com a tendência de perpetuação, à medida em 

que é transmitida de geração a geração, propiciando uma “noção de 

continuidade” e “noção de raiz”, cujo sentimento de pertença é sentido durante 

o conhecimento a respeito de seu histórico e a aproximação do indivíduo frente 

ao seu grupo. (LIMA, 2011).  

 

4 DANÇAS PRIMITIVAS E AFRICANAS  

 

Lima (2008) afirma que a dança só depende das potencialidades 

humanas, ou seja, não se faz necessário nenhum outro recurso. A autora ainda 

comenta sobre o aspecto circular, a cultura do paleolítico e a manifestação 

dançante. Acrescento a vontade de, a coragem e a disposição para tal ato. 
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Camargo (2008) traz algumas considerações acerca da arte e de seu 

relacionamento com o homem: 

 
Boas achava que o homem tinha uma necessidade básica 
de ordem e ritmo – necessidade que ele utilizou para 
ajudar a explicar a existência universal da arte. 
Recusando-se a aceitar as vastas generalizações que não 
levam em conta a variabilidade cultural, ele fundou a 
possibilidade de examinar a dança e as reações que ela 
suscita nos termos da própria cultura [observada] e não 
[nos termos] de uma linguagem [supostamente] universal. 
(KAEPPLER, 1978, p. 33; apud CAMARGO, 2008, p.7). 
 
 

Camargo (2008) ainda traz algumas considerações acerca da cultura, da 

classificação das danças e uma negativa à categoria das danças primitivas:  

 
Quando se trata da “nossa” cultura, fazemos questão de 
traçar as fronteiras que unem ou afastam a “dança” do 
“teatro”, das “artes marciais” ou dos “esportes”. Sem falar 
do “nosso” sistema de classificação das danças: “dança 
cênica”, “dança folclórica”, “dança de salão”, “dança-
educação”, etc. Não vou incluir a categoria “dança étnica” 
nessa lista porque do ponto de vista antropológico, todas 
as danças são étnicas, pois todas as danças refletem as 
tradições culturais no interior das quais foram 
desenvolvidas. Tampouco incluirei a categoria “dança 
primitiva”, porque, uma vez mais, do ponto de vista 
antropológico, uma “dança primitiva” não existe. Existem 
as danças que são executadas pelos povos ditos 
“primitivos”, mas estas são demasiadamente diversas para 
corresponderem a um estereótipo. “Pensar em grupos de 
pessoas ou em suas danças como se fossem entidades 
monolíticas, revela um erro grosseiro. 
(KEALIINOHOMOKU, 1997: 49; apud CAMARGO, 2008, 
p.3) 
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Em referência à dança africana, Camargo (2008) traz suas 

contribuições: 

 

A “dança africana” não existe. Existem danças Hausa, 
Djerma, Tuareg (da Nigéria), danças Dogon, Bambara (do 
Mali), danças Samo, Kurumba, Mossi (de Burkina Faso) 
danças Matakan (de Camarões), danças Diola (do 
Senegal), danças Fon, Yorubá (do Bênin), danças Massai 
(do Quênia e da Tanzânia), e assim por diante. Do mesmo 
modo, a “dança ameríndia” também não existe. Exitem 
danças Hopi, danças Navajo, danças Sioux, (Estados 
Unidos), danças Kaiapó, danças Kamayurá, danças 
Mehinaku, danças Guarani (Brasil), e tantas outras danças 
de tantas outras etnias. Entretanto, apesar das etnografias 
(descrições antropológicas das culturas do mundo) 
comprovarem esse fato – de que todas as danças são 
étnicas –, a maioria dos especialistas de dança ocidental 
ainda pensa ter certa autoridade no que concerne às 
características da “dança primitiva”. (CAMARGO, 2008, 
p.3) 
 

A dança é tida como elemento mágico em algumas concepções: 

 

A dança foi fixada num esquema de estágios de 
desenvolvimento intelectual humano: no mais baixo nível 
do suposto continuum evolutivo, a dança foi considerada 
um exemplo de “comportamento mágico”. Frazer pensava 
que os “primitivos” recorriam à “magia” quando sua 
capacidade de lidar realisticamente com as situações se 
esgotava. A “magia” seria, então, uma espécie de 
realidade substituta: por exemplo, se as pessoas de uma 
determinada tribo não pudessem fazer a guerra com uma 
aldeia vizinha, poderiam, ao menos, dançar a guerra; em 
tempos de seca, dançariam para fazer chover e fertilizar 
as colheitas; quando as plantações não cresciam, 
dançariam para que isso acontecesse. (CAMARGO, 2008, 
p. 8) 
 
 

O elemento mágico presente na cultura africana pode ser percebido em 

outras culturas, sempre se valendo de um motivo muito forte do praticante para 

requisito da ação em prática.   

Cada espaço cultural faz-se valer de um agente e de critérios comuns, 

em prol de uma significância grupal. 

 

5 DANÇAS INDÍGENAS 
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Camargo (2008, p.10) comenta sobre a dança ser um “fenômeno 

humano universal”. 

A dança é um modo de expressão efêmero, executado de 
uma forma e num estilo pelo corpo humano que se desloca 
através do espaço. A dança toma forma através de 
movimentos rítmicos controlados, escolhidos com um 
objetivo preciso; o resultado de tal atividade é aceito 
enquanto dança, tanto pelo dançarino quanto pelos 
membros de um grupo determinado observando a 
situação.(Camargo, 2008; apud Kealiinohomoku, 1976 
apud Kaeppler, 1997 [1965]). 

 

Muller (2004) traz em seu estudo os rituais xamanísticos sempre 

presentes nos Asuriní do Xingu, mencionando que as práticas foram 

incrementadas mesmo após a interferência e consequente impacto de outras 

pessoas em local nativo, justamente por fortalecer a luta pela sobrevivência 

através dos rituais. 

Muller (2004, p. 128) diz que “Oforahai é o nome genérico dado às 

práticas rituais realizadas para promover a experiência do encontro cósmico 

entre o mundo dos humanos e dos espíritos.” As danças indígenas são 

fundamentais para compreensão da nossa história, haja vista sua relação com o 

místico e a magia. 

O objetivo é garantir a vida, seja através da transmissão 
da substância vital que cura os pacientes do ritual Maraká, 
seja através da ação propiciatória que garante a caça e a 
boa colheita. (MULLER, 2004, p. 128)  
 

MULLER (2004, p. 136) revela que“entende a dança como a forma 

estética (estrutura) a partir da qual conteúdos dados da cultura (noções e 

valores), a tradição ou o passado são reelaborados, num presente, com vistas a 

um futuro, a se garantir a continuidade e reprodução em processo”. 

As danças indígenas são de uma temática importante da nossa história, 

haja vista sua relação histórica com a cultura favorecer grande parte do que 

temos hoje. Faz-se necessário sua inclusão em conteúdos pedagógicos e 

acadêmicos, em decorrência da sua importância sócio-histórico-cultural. Tenório 

(2014, p. 82) salienta que: 
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A temática indígena se configura como um conteúdo a ser 
contextualizado no ambiente escolar e constitui um 
conhecimento que considera a diversidade cultural como 
algo presente no ambiente escolar. Além disso, propõe 
uma melhor convivência e diálogo entre os diversos 
grupos sociais, objetivando uma tendência de educação 
intercultural. 
 

6 DANÇAS FOLCLÓRICAS 

 

IZUMI (2006, p. 112) afirma que “a dança é um fato folclórico completo, por 

possuir todas as suas características essenciais; é uma manifestação 

espontânea de uma coletividade, sendo cultivada e aceita pela sociedade”. 

Comenta sobre o folclore apresentar relação com a cultura e de forma muito 

espontânea, uma vez que o homem letrado vive em uma sociedade letrada e, 

sob âmbito sociocultural, o folclore é uma ciência de saber ilimitado. IZUMI 

(2006) defende a posição favorável do educador frente à temática, quando diz 

que “Nas mãos do educador é uma arma potentíssima de cultura, que lhe 

propicia ensinar recreando”, complementando sua fala afirmando o folclore como 

conteúdo importante na esfera educacional. 

Contribui para a adaptação social, pelos contatos que 
proporciona e pela oportunidade de distração e 
acomodação psicológica. Enseja, por outro lado, 
conhecimentos de geografia, história, literatura, trabalhos 
manuais, desenho e ciências, sem esforço, além de 
conhecimentos de ritmo e música. (IZUMI, 2006, p. 113) 
 

IZUMI (2006, p.112) afirma ainda que “Além da educação, o folclore é 

também entendido como expressão cultural de algum povo ou agrupamento 

étnico”. Há, sobremaneira, um forte teor cultural presente nas manifestações 

folclóricas. Estas, possibilitam também uma cultura corporal própria aos 

indivíduos que aprendem as manifestações em contexto escolar, defendido pela 

autora como um equilíbrio no processo educativo ao enriquecer a formação do 

sujeito. 

O sujeito será contemplado em sua formação de modo a englobar as 

vertentes social, cultural e histórica, ao desenvolver a criticidade quando 

partilhado conhecimentos de caráter interdisciplinar. 
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Dessa forma, deve-se salientar sua relevância ao explorar mais suas 

propriedades, tanto em âmbito educacional, como social e cultural, em prol de 

possibilidades significativas de aprendizagem e repertório cultural. 

 

7 A DANÇA CIRCULAR SAGRADA 

 

Bernhard Wosien, ao estudar as danças folclóricas, notou que elas 

estavam perdendo seu real sentido: o de celebração. Estavam sendo 

substituídas por exibições aos turistas. Wosien achou importante retomar o 

sentido original das danças e seu valor espiritual, trabalhando a 

intergeracionalidade, unindo as pessoas nesta prática tão prazerosa. Passou a 

criar algumas danças e resolveu denominá-las de danças sagradas. Queria, com 

o uso do termo “sagrado”, apenas remeter à espiritualidade das danças. 

Sagrado, do latim sacratus é, segundo a Larousse Cultural, aquilo que é 

venerável, respeitável e que não deve ser infringido ou violado. E, no sentido das 

danças circulares, representa aquilo que de mais valioso você pode possuir: sua 

essência, trazendo-a à tona, frente à espiritualidade da vida. 

Murakata (2015, p. 170) diferencia as danças étnicas das sagradas: 

 
Nas Danças Étnicas, dançamos por simples prazer, e 
nossa visão se volta para o exterior, para os outros que 
nos veem. Nas Danças Sagradas, além do natural prazer 
de dançar, temos a visão voltada para o interior, com o 
intuito de entrarmos em contato com a nossa essência, 
sendo o exterior apenas uma consequência deste 
processo. A consciência e a intenção com que dançamos 
assinalam a diferença fundamental que existe entre elas. 
(MURAKATA, 2015, p. 170) 
 

A Dança Circular Sagrada é um caminho para o movimento interno e 

expansão da consciência. Conta com o poder de agregar: incluir e não excluir. 

Nota-se também: união intergeracional; resgate da expressão humana; e 

conexão do eu com o grupo e do eu com o universo. 

Tiveron (2015), uma das focalizadoras de dança circular comenta sobre 

a grande quantidade de mulheres na terceira idade sem parceiros para o meio 

dançante, completando com a frase acerca da prática circular “... descobri que 

posso dançar independentemente de ter um par...” (p.163). A prática 

circularpode ser desenvolvida sem a necessidade de um par. Isto posto, dança-
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se com o todo, você com os demais, dando-se as mãos. Além de ser uma dança 

que não necessita do outro como pré-requisito, mas que mesmo assim é coletiva, 

a prática favorece a participação não só de idosos, mas também de crianças.  

 
Com a transformação que se operou dentro de mim, e na 
época em que atuava como professora do Jardim de 
Infância na escola Waldorf, pude sentir – graças aos 
movimentos de expansão e contração que elas promovem 
– o quanto as danças favorecem o desenvolvimento do 
ritmo e fazem bem para as crianças. É muito bom fazer as 
danças com elas e, evidentemente dentro de um critério 
de seleção, o fazemos inclusive com crianças portadoras 
de problemas de ordem motora. Elas reagem de forma 
muito linda!... (TIVERON, 2015, p.164) 
 

Associando ainda questões de mobilidade e inclusão, de um formato 

bem interessante, essa prática de partilha conta com diversos benefícios. 

Tiveron (2015, p.164) ressalta: “Agora sei que essas danças são mágicas. Além 

da alegria, da harmonia e da paz, têm o poder de trazer inúmeros benefícios a 

quem as pratica.” A autora divide os benefícios, por classificação, em: 

socialização, timidez, movimento, ritmo, apoio, terapia, concentração e 

cavalheiros. Tiveron (2015, p.166) completa: “Faça as danças e veja, ou melhor, 

sinta! ” 

 
Há um lado muito, mas muito bom mesmo: é trabalhar com 
a idade da experiência, da sabedoria, que hoje é mais 
conhecida como “a terceira idade”, nem sei bem por quê. 
Na minha opinião, o que conta é a disposição, o gosto pela 
dança e pela música, que atrai as pessoas. Idade, isso é o 
que menos conta. (TIVERON, 2015, p.164) 
 

A autora contempla basicamente a visão de um interesse prevalecendo 

para que seja o gatilho motivador. Pode-se estender a qualquer dança, não 

somente em referência à dança circular, mas esse desejo deverá ser desperto, 

muitas vezes necessitando de uma abertura e receptividade por parte do futuro 

dançante. 

Tiveron (2015) traz mais de sua bagagem frente suas práticas e afirma: 

 

Interessante observar que muitos jovens, principalmente 
adolescentes, quando nos veem dançar, ficam olhando, 
dando risinhos, como dizendo: “Que ridículo, essas velhas 
dançando desse jeito”! Mas, de repente, ei-los na roda, 
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tomando parte da dança, com a mesma alegria das 
“velhinhas”... Senhoras de 78, 89 anos, algumas que 
nunca dançaram na vida, são as que mais gostam, e não 
perdem uma só oportunidade de dançar. (TIVERON, 2015, 
p.164). 
 

Como é incrível a dança circular despertar tantos sentimentos e uma 

vontade, por vezes oculta, de uma vida inteira. Ao se tornarem receptivas, 

entregam-se e podem usufruir de seus benefícios, não importando a faixa etária, 

nem gênero, nem etnia.  

Outro ponto mencionado pela autora, acerca do preconceito na dança. 

Não só por idade, como também por gênero, ao citar “o mercado masculino está 

escasso para a minha idade” (Tiveron, 2015, p.163). A Dança Circular vem para 

quebrar este paradigma, desmistificar preconceitos e atuar em uma mudança de 

perspectiva, cuja intergeracionalidade seja apenas um de seus pilares 

resultantes. 

 
A evidência do vínculo estabelecido entre o indivíduo e o 
grupo social por meio da ação experimentada 
corporalmente foi defendida pelo sociólogo francês Marcel 
Mauss em sua abordagem sobre as técnicas corporais 
[1934], para quem “não há técnica e tampouco 
transmissão se não há tradição”. Para além da 
funcionalidade das técnicas, incluindo-se aí a dança, 
Mauss verificou que, enquanto “fatos sociais totais”, elas 
operam mediações entre categorias de natureza estética, 
fisiológica, psicológica, cosmológica (GONÇALVES, 2012, 
p. 15).  

 
A dança circular sagrada pode proporcionar arecuperação da alegria, do 

prazer em viver. Há muita desesperança com o iminente término da vida. Para 

tal fato não se concretizar, deve-se buscar a essência, compreendendo o fazer 

parte do ritmo da vida de modo dinâmico, integrado, emocional e espiritualmente. 

Baseando-se em propostas de danças folclóricas e sagradas, faz-se 

necessário comentar, conforme ilustra Barton (2012, p.37): 

 
Grupos de dança folclórica autêntica estão tentando 
preservar nossa herança para que possamos ver 
diferentes fatias da história congeladas no tempo como ela 
era e entender melhor o nosso passado, enquanto que 
com a dança sagrada nós estamos fluindo junto com as 

danças, lenta e organicamente [...] (BARTON, 2012, 
p.37) 
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Sempre valorizando o que há de melhor e mais benéfico em cada cultura 

e sociedade, 

 
Há lugar para ambas as propostas, lado a lado. Elas estão 
servindo objetivos diferentes, portanto não há necessidade 
de conflito entre dançarinos folclóricos e dançarinos de 
dança sagrada ou circular. (BARTON, 2012, p. 37) 
 

Vale frisar a importância do sagrado frente as demais práticas, que 

valoriza conceitos muito diferenciados. 

 
Quando a dança é usada para ganhopessoal, poder, glória 
pessoal (vaidade), ela não seria chamada de dança 
sagrada. (BARTON, 2012, p. 37) 
 

Ressalta-se ainda a prevalência de uma sociedade egóica e egocêntrica, 

mas que de fato não se valoriza, não preza pela qualidade de desenvolvimento 

pessoal, emocional, bem como pela qualidade das relações. Reforço a 

importância de novos estudos em prol de uma sociedade que saiba se 

desenvolver como uma comunidade e as relações baseadas em respeito e 

valorização de si/do outro sejam a base para o crescimento de todos. 

 

8 A DANÇA CIRCULAR SAGRADA EM ÂMBITO EDUCACIONAL 

 

De acordo com Berni, sob a ótica educacional, a dança sagrada 

apresenta um enorme valor, pois o círculo dançante promove uma equidade 

entre os participantes, proporcionando uma visão de vida onde os erros possam 

ser levados de maneira menos crítica e mais suave. Trabalhá-la em contexto 

escolar potencializa a relação entre as crianças e entre elas e os adultos, pois 

todos se tornam mais flexíveis, amorosos, unidos e companheiros. Essa 

compaixão para com o outro e esse sentimento de igualdade e pertença favorece 

no desenvolvimento dos pequenos sujeitos.  

É fator fundamental na existência humana que o indivíduo se sinta 

integrado e conectado: consigo mesmo, com os outros que possuem intenções 

comuns e semelhantes e também com a divindade superior. A tríplice eu, outro 

e superior, formam a completude humana. 

É importante quebrar preconceitos e paradigmas, haja vista que a dança 

permite conscientizar a construção de uma visão mais abrangente e crítica sobre 
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a expressão corporal das crianças. A escola pode contribuir nesse quesito e no 

processo de autoconhecimento de forma geral, ou seja, do sujeito, bem como de 

suas percepções, sensações e sentimentos de mundo. 

É interessante trazer o cosmos em um artigo científico. Quando se 

pratica a dança circular sagrada, há conexão e cura planetária, tal intensa é sua 

profundidade em sua sacralidade, cujo viés sagrado deve ser valorizado na 

sociedade atual. Nessa visão mais holística de vida, a dança circular sagrada 

permite aventuranças. As artes se agregam, pois, na vivência trabalha-se a 

música– melodia, ritmo, instrumentos e/ou voz – e a dança circular, cujas 

coreografias são carregadas de simbolismos, repassados de geração a geração. 

Concomitantemente com a celebração de toda essa energia que a dança 

proporciona, deve-se celebrar as diferenças, pois é com o diverso que 

agregamos novos conhecimentos e experiências. Se todos fôssemos iguais, 

nada mais seria que puro tédio e chatice. E mais uma vez um ponto a favor e 

muito positivo à dança circular sagrada: permite e enfatiza a diversidade, em 

todos os aspectos, porque acolhe e deixa-se envolver, do mais simples ao 

complexo, do feio ao bonito, do rico ao pobre, a questão de gêneros, etária e 

étnica. Afinal, por que temos que ter uma sociedade cheia de padrões que 

desprezam e segregam, ao invés de expandirmos o sentimento de comunidade 

e pertença planetária, incluindo a todos na busca pela igualdade, pelo amor e 

pelo sagrado? 

Alguns estudos retratam a importância do trabalho com a dança em 

ambiente escolar, como é o caso de Carbonera (2008). Entretanto, ainda existem 

certos estigmas frente ao gênero, como por exemplo, quando se julga um menino 

que gosta de dançar. Frequentemente associado ao gênero feminino, a dança 

gera esse preconceito caso o gênero masculino desperte o interesse por tal ato.  

O que se busca, portanto, é incluir mais gente nessa prática e incentivar 

as expressões e novas habilidades que possam surgir. Dessa forma, alguns 

estudos incubem ao profissional educador físico tal função.  

Com a formação em Danças Circulares Sagradas, amplia-se a 

possibilidade para outros profissionais, para que se capacitem e possam realizar 

a função com maestria. 

 

 



 

 

Revista Intellectus                                                                       Nº50 Ano 2019 

 

ISSN 1679-8902  73 

9 RELAÇÃO COM AS INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS 

O estudo das Inteligências Múltiplas (IM) de Howard Gardner, percebido 

sob a ótica prática da Dança Circular Sagrada (DCS) em contexto educacional, 

corrobora um desenvolvimento total do indivíduo que dela vivencia, contribuindo 

para a integralidade do Ser. Além das inteligências cinestésica-corporal e 

musical serem exploradas, nota-se também outras inteligências presentes, como 

a intrapessoal, pelo contato consigo mesmo e a interpessoal, pela interação com 

o outro. Haja vista que na prática dançante se estimulam habilidades e 

oportunidades de desenvolvimento intra e interpessoal, estimulando o 

desenvolvimento multidimensional do sujeito que se deixa envolver pela 

ludicidade terapêutica. 

As Inteligências Múltiplas, estabelecendo uma relação com a Dança 

Circular Sagrada, contribuem para embasamento desta prática subjugada, 

justamente por ser proveniente de um teórico respeitado e muitobem 

conceituado. Valorizando as duas correntes, IM e DCS se complementam, sendo 

possível observar suas ligações.  

Com uma abordagem voltada às Inteligências Múltiplas, dando 

credibilidade às Danças Circulares em diversos contextos, entre eles, o escolar, 

o presente estudo menciona uma possível relação entre ambas, podendo ser 

mais aprofundada em estudos futuros. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A dança vem de encontro a uma proposta de autoconhecimento atrelada 

à identidade cultural e social. Quando um indivíduo dança individual ou 

coletivamente, ele pode desenvolver habilidades ocultas, das quais jamais 

poderia imaginar, bem como potencializar habilidades até então adormecidas e 

/ou usuais. 

Com o presente estudo, pode-se observar que existe não só uma 

pluralidade nacional, mas uma pluralidade regional no Brasil, com diversos 

ritmos, músicas, danças, próprias de cada região, que acabam por não serem 

conhecidas pelo próprio povo, haja vista o caráter geográfico, um país de grande 

extensão. Essas particularidades regionais deveriam ser mais exploradas, para 
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enriquecer cada região não só com seus ritmos, mas com as especificidades de 

outras localidades, que fazem parte de um mesmo povo.Um apanhado histórico 

que introduz a dança à dinâmica humana e dela retira o que há de melhor. A 

dança é corroborada como uma alternativa para a busca da integralidade 

humana, pelo seu viés plural e criativo. 

A Dança Circular Sagrada é uma das diversas possibilidades existentes 

para se trabalhar habilidades e fortalecer vínculos, pois um mesmo espaço que 

pode ser divertido e meditativo, favorece aprendizado e qualidade das relações. 

Uma alternativa que demanda preparo, empenho e dedicação, porém 

muito acessível e plausível, haja vista sua importância. Uma prática que deve 

ser incentivada e valorizada. O estímulo ao ser dançante pode iniciar em âmbito 

familiar, mas é em âmbito escolar que ele será reforçado, contribuindo muito na 

forma como o indivíduo se sente, ou seja, na sua autoestima e percepção acerca 

da vida, favorecendo as relações interpessoais. Nesse ínterim, seus 

relacionamentos afetivos são melhorados, pois o respeito e a amizade foram 

agregados e/ou fortificados. Não só entre os sujeitos, mas o relacionamento para 

com o professor é favorecido.  

Este estudo busca ampliar a visão que se tem da dança, trazendo sua 

importância sócio-afetiva-cultural, não desprezando os âmbitos cognitivo/motor, 

cujo físico também é explorado – mas não tido como primordial. O exercício físico 

na dança circular sagrada, mais especificamente, passa a ser a consequência 

de uma prática lúdica e prazerosa, que preza o envolvimento e as relações intra 

e interpessoal. É dessa forma que se identificam as inteligências múltiplas no 

decorrer da prática, pois não apenas uma inteligência padronizada e restrita é 

trabalhada, e sim um compilado de saberes são evocados e potencializados, 

enfatizando habilidades muitas vezes ocultas. 

Vale salientar a importância de um meio cujo espaço ofertado seja livre de 

preconceitos, valorize as diferenças, e ressalte quão bela e espetacular é a 

DIVERSIDADE!!! 
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A DESOBRIGA ESCRAVA OU O TEMPO QUE OS ESCRAVOS TINHAM 
PARA SI. UM ESTUDO SOBRE ECONOMIA INDEPENDENTE DOS 

CATIVOS NA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XIX.1 
The justification slave or slaves had time for you. A study on independent 

economy of captives in the second half of the 19th century. 
 
CERDAN, Marcelo Alves 
Centro Universitário Max Planck  
 
RESUMO: O artigo busca analisar e fazer um balanço historiográfico de práticas 
produtivas independentes e atividades de lazer entre os escravos, a partir de 
análises de alguns estudos sobre a escravidão brasileira e de certas 
experiências de escravos que viveram em Itu entre 1850 e 1888. 

Palavras-chave: História do Brasil. Escravidão.  Desobriga escrava. Economia 
escrava. Lazer dos escravos. Itu/SP. 

ABSTRACT: The article aims to analyze and to make a historiographic balance 
of independent productive practices and leisure activities among the slaves, 
based on analyzes of some studies on Brazilian slavery and certain experiences 
of slaves who lived in Itu between 1850 and 1888. 

Keywords: History of Brazil. Slavery. Slave relieve. Slaves’ economy. Slaves’ 
leisure. Itu/SP. 

 

INTRODUÇÃO 

Num domingo da segunda metade do século XIX em Itu, depois de 

meses cultivando sua pequena roça, o escravo vestiu-se com sua melhor roupa 

e dirigiu-se ao centro da cidade para negociar o resultado da colheita em seu 

próprio lote de terra ou a galinha ou o porco que criara durante meses em seu 

quintal. Com o dinheiro da venda, ele poderia até comprar um agrado à família, 

certos gêneros alimentícios para suplementar suas refeições diárias ou poupá-

lo para compra de futura alforria. Dali, poderia até ir à fonte da rua do Pirahy ou 

à Praça da Matriz para encontrar companheiros de outros plantéis ou, então, 

passar no botequim para beber cachaça ou jogar carteado. (CERDAN, 2013) 

Outros escravos, talvez, poderiam não ter ido naquele dia à cidade por 

falta de tempo, pois suas roças requeriam suas constantes atenções. Quem sabe 

alguns deles preferissem mesmo embrenharem-se nas matas à caça de 

                                                 
11O presente artigo é parte da tese “O tempo que o escravo tinha para si: um estudo sobre 
autonomia escrava em Itu de 1850 a 1888”, defendida para obtenção do título de Doutor, em 
2013, pela UNESP – Franca-SP. 
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pequenos animais ou pescar.  Também uma indisposição física, por ter dançado 

e batucado toda noite anterior, numa festa na senzala, pudesse ter impedido que 

alguns deles aproveitassem seu dia de desobriga na cidade. Alguns escravos, 

que residiam na zona urbana, em seus momentos de desobriga, poderiam 

prestar serviços extras, como lavar roupas, rachar lenhas, cortar capim e vender 

produtos pelas ruas ou encontrar com os colegas que residiam nos sítios e 

tinham vindo à cidade. (CRDAN, 2013) 

As situações descritas acima, apesar de não se referirem a situações 

específicas, são inspiradas em experiências extraídas de fontes de informações 

relativas a Itu da segunda metade do século XIX2 e representam situações 

plausíveis aos milhares de escravos que participaram de sua história, e que 

poderiam, conforme sugerem diversos estudos e fontes, muito bem refletirem a 

realidade de escravos que viveram em outras regiões brasileiras daquele 

período.3 

A “desobriga”, o “tempo que tinham para si” ou “o tempo livre dos 

escravos” são expressões que designam um fenômeno que ocorreu em distintos 

                                                 
2A construção narrativa dos dois primeiros parágrafos tem como parâmetro evidências relativas 

a experiências de alguns escravos que viveram em Itu na segunda metade do século XIX, que 
foram retiradas das seguintes fontes de informações:  Autos Crimes. Autora: a Justiça/Réu: 
Generoso, escravo da Baronesa de Itu. Pasta 79. 1861. Arquivo/Museu Republicano de Itu/USP; 
Autos Crimes. (Autora: a Justiça/Réu: Cesário e Antonio, escravos). Pasta 88. 1866. 
Arquivo/Museu Republicano de Itu/USP; Autos Crimes. Autora: a Justiça/Réu: Miguel, escravo 
da Herança de Felis Brasil. Pasta 82. 1863. Arquivo/Museu Republicano de Itu/USP; Sumario 
Culpa (Autor – A Justiça; Réu: Guilherme, escravo da Baronesa de Itu). Pasta 73, 1859: Museu 
Republicano - USP - Itu – SP; Processo Crime (Autor - A Justiça; Réu - Vicente, José e 
Athanasio). Pasta 79, 1862: Museu Republicano - USP - Itu – SP; Autos Crimes (Autor - A 
Justiça; Réu – Bernardo, escravo de Casimiro Mercadante. Pasta 79, 1862: Museu Republicano 
- USP - Itu – SP; Tribunal do Jury (Autor - A Justiça; Réu – Bernardo, escravo de Casimiro 
Mercadante. Pasta 116, 1879: Museu Republicano - USP - Itu – SP; Imprensa Ytuana, Ano I, n° 
29, 03/09/1876, p. 04. 
3Quanto à bibliografia referente ao aproveitamento do tempo que tinham para si para atividades 
produtivas ver: CARDOSO, Ciro Flamarion. Escravo ou camponês? O protocampesinato negro 
nas Américas. São Paulo: Brasiliense, 1987; GUIMARÃES, Elione Silva. Economia autônoma 
de escravos nas grandes fazendas cafeeiras do sudeste do Brasil (zona da Mata Mineira – 
século XIX). América Latina em La História Econômica, n° 32, Jul/Dez de 2009; MACHADO, 
Maria Helena P. T. Crime e escravidão: trabalho, luta e resistência nas lavouras paulistas - 1830-
1888. São Paulo: Editora Brasiliense, 1987; SCHWARTZ, Stuart. Escravos, roceiros e rebeldes. 
Bauru: EDUSC, 2001; SLENES, Robert W. Na Senzala uma flor. Esperanças e recordações na 
formação da família escrava. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. 
Em atividades lúdicas e sociais: QUINTÃO, Antonia Aparecida. Irmandades negras: outro espaço 
de luta e resistência (São Paulo: 1870-1890). São Paulo: Anablume/FAPESP, 2002; REIS, João 
José. Tambores e temores: a festa negra na Bahia na primeira metade do século XIX. In: CUNHA, 
Maria Clementina Pereira (org). Carnavais e outras Frestas. Ensaios de História Social da 
Cultura. Campinas: Editora da Unicamp, 2002; SOARES, Mariza de Carvalho. Devotos da cor: 
identidade étnica, religiosidade e escravidão no Rio de Janeiro do século XVIII. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2000. 
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locais do continente americano durante o período escravista, desde os Estados 

Unidos da América, passando pela América Central e do Sul. No Brasil, há 

registros de sua existência e do seu aproveitamento para o cultivo de lotes de 

terras por cativos negros desde o século XVII, prática que, como observou Jacob 

Gorender, já se fazia na Ilha de São Tomé, desde antes da colonização do Brasil 

(GORENDER,1978, p. 258-259). 

Ciro Flamarion Cardoso, com o intuito de refletir sobre o acesso aos lotes 

de terras pelos cativos, a denominada “brecha camponesa”, fez um interessante 

mapeamento de referências ao tempo livre dos escravos ao longo da história do 

Brasil. A primeira menção a lotes cultivados por escravos no Brasil foi encontrada 

numa instrução de 1663, recebida por um administrador de uma fazenda em 

Pernambuco (CARDOSO, 1987, p. 92). No final do mesmo século e início do 

seguinte, nos anos de 1688, 1689, 1693 e 1701, o assunto fez parte de 

parágrafos de alvarás e ordens régias, para assegurar aos escravos o direito aos 

sábados livres para que pudessem cuidar de suas roças. Quem se ocupou do 

assunto foram os jesuítas Jorge Bencil, em 1700, e Antonil, em 1711. Também 

não escaparam aos apontamentos de Cardoso, os documentos utilizados por 

Schwartz, acerca de Engenhos da Bahia na segunda metade do século XVIII e 

início do século XIX; o livro de memória de Henry Koster, que administrou um 

engenho em Pernambuco em 1816 e 1817; os relatos de viajantes e dos 

naturalistas August  Saint-Hilaire e Charles Darwin; bem como os textos escritos 

pelo fazendeiro Barão Pati de Alferes para orientar seu filho na administração da 

fazenda e no trato com escravos Pernambuco (CARDOSO, 1987, p. 93-105).  

Ainda poderiam ser acrescentados à listagem de Cardoso, os artistas 

Joahann M. Rugendas e Jean Baptiste Debret, a britânica Maria Graham, o 

cônsul suiço J. J. Tschudi e a memorialista Maria Paes de Barros. O artista 

bávaro, Joahann Moritz Rugendas, por exemplo, esclareceu que “no domingo, 

ou dias de festas, tão numerosos que absorvem mais de cem dias do ano, os 

escravos são dispensados de trabalhar para seus senhores e podem descansar 

ou trabalhar para si próprio” (RUGENDAS, S/d, p.238).   

Os escravos no Brasil não utilizavam suas folgas apenas para o cultivo 

de terra, como transparece nos estudos sobre a “brecha camponesa”, de 

Cardoso; poderiam também usá-las para outras práticas que lhes gerassem 

recursos materiais, tais como caça, pesca, coleta, artesanato, criação de animais 



 

 

Revista Intellectus                                                                       Nº50 Ano 2019 

 

ISSN 1679-8902  80 

e serviços extras. Essas atividades despertaram a atenção de alguns 

pesquisadores da escravidão norte-americana, que as conceitualizaram de The 

Internal Economy of slaver - Independent Production by Slaves, aqui denominada 

economia interna dos escravos ou economia independente ou economia 

autônoma4. Esse conceito que está presente na maioria dos trabalhos sobre a 

escravidão brasileira, desenvolvida, principalmente, a partir do final da década 

de 1970, em autores que, assim como os norte-americanos, sofreram influências 

das obras do historiador britânico E. P. Thompsom. 5  

Mesmo que, para grande parte dos historiadores brasileiros, não haja 

dúvidas de que havia entre os escravos a existência de desobriga, e que 

poderiam aproveitar esse tempo para estabelecerem uma margem econômica 

independente, são poucos os pesquisadores que trataram o assunto de forma 

sistematizada. Eduardo Silva, já constatara essa ausência, na década de 1990, 

prevendo que o tema poderia despertar interessantes reflexões dos 

especialistas: 

A existência de uma margem de economia própria para o 
escravo promete provocar, em futuro próximo, 
interessantes debates entre especialistas. Embora 
razoavelmente estudado nos Estados Unidos e, 
sobretudo, no Caribe, esse aspecto do sistema colonial 
escravista tem sido negligenciado pela historiografia 
brasileira (REIS e SILVA, 1989, p. 22). 
 

Para Silva, o motivo desse descuido estaria associado ao fato de que as 

correntes historiográficas mais tradicionais entendiam a prática como apenas um 

indicativo excepcional de liberalidade dos senhores, sem se atentarem para suas 

motivações mais profundas, ou enquadraram a questão de uma perspectiva 

lógico-abstrata, ou então entenderam que os escravos não tinham economia 

                                                 
4Em 1991, foi organizada pelos historiadores Ira Berlin e Philip Morgan uma edição que agrupa 
alguns pesquisadores ligados a essa historiografia. (BELIN, Ira e MORGAN, Philip D (coord.). 
The Slave's Economy: Independent Production by Slaves in the Americas. Slavery and Abolition, 
12:1, maio 1991). 
5ALGRANTI, Leila Mezan. O feitor ausente: estudos sobre a escravidão urbana no Rio de Janeiro 
- 1808-1822. Petrópolis: Vozes, 1988; GUIMARÃES, Elione Silva. Economia autônoma de 
escravos nas grandes fazendas cafeeiras do sudeste do Brasil (zona da Mata Mineira – século 
XIX). América Latina em La História Econômica, n° 32, Jul/Dez de 2009; LARA, Silvia H. Campos 
da violência: escravos e senhores na capitania do Rio de Janeiro, 1750-1808. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1988; MACHADO, Maria Helena P. T. Crime e escravidão: trabalho, luta e 
resistência nas lavouras paulistas - 1830-1888. São Paulo: Editora Brasiliense, 1987; 
SCHWARTZ, Stuart. Escravos, roceiros e rebeldes. Bauru: EDUSC, 2001; SLENES, Robert W. 
Na Senzala uma flor. Esperanças e recordações na formação da família escrava. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 1999. 
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própria (REIS e SILVA, 1989, p. 22). Já para Ciro Flamarion Cardoso, “isto pode 

decorrer de uma reação – legítima em si – contra as teses de Gilberto Freyre, 

Frank Tannenbaum, Stanley Elkins e outros, sobre a pretensa doçura da 

escravidão brasileira quando comparada com as dos Estados Unidos” 

(CARDOSO, 1979, p. 139). As reações a que se referem Cardoso, estão 

presentes nos trabalhos escritos pelo grupo de historiadores e sociólogos 

conhecidos como Escola Sociológica Paulista.6 

De qualquer maneira, as considerações de Silva não destoam muito da 

situação atual, uma vez que o tema em si ainda não teve grandes destaques nos 

debates historiográficos brasileiros. Entretanto, o assunto surge como 

coadjuvante em estudos sobre diferentes temáticas da escravidão brasileira para 

explicarem a sua problemática central.7 Assim, por exemplo, a desobriga e as 

atividades econômicas independentes são destacadas em textos de Robert 

Slenes, quando há certos nexos com a formação e manutenção dos laços 

familiares entre os escravos. O casamento significaria aos escravos 

possibilidade de melhoras em suas vidas materiais, pois a união proporcionaria 

divisão de trabalho familiar e o resultado das colheitas, caças, pescas, coletas e 

criações de animais suplementariam suas dietas, além de gerar a acumulação 

do excedente: 

A renda monetária proveniente de todas estas fontes, além 
de ampliar as possibilidades de “consumo” e, dessa forma, 
ajudar a viabilizar projetos de vida e redes de solidariedade 
dentro da escravidão, também poderia possibilitar 
poupança, (...), havia a possibilidade de uma “acumulação” 
mais significativa, que permitisse a compra de liberdade 
(SLENES, 1999, p.197). 
 

Se o trabalho de Slenes é um exemplo de pesquisa sobre família 

escrava, na qual são destacadas algumas questões envolvendo práticas 

econômicas, o de Maria Helena Machado pode servir para tipificar aqueles que 

relacionam resistência (violência) e à autonomia escrava.  Ao estudar a 

                                                 
6BASTIDE, Roger e FERNANDES, Florestan. Brancos e Negros em São Paulo. 3a. Edição. São 
Paulo: Nacional, 1971; CARDOSO, Fernando Henrique. Capitalismo e escravidão no Brasil 
Meridional. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1962; COSTA, Emília Viotti da. Da senzala à 
colônia. 4a. Ed. São Paulo: Editora da Unesp, 1997. 
7Especialmente: MACHADO, Maria Helena P. T. Crime e escravidão: trabalho, luta e resistência 
nas lavouras paulistas - 1830-1888. São Paulo: Editora Brasiliense, 1987; SLENES, Robert W. 
Na Senzala uma flor. Esperanças e recordações na formação da família escrava. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 1999. 



 

 

Revista Intellectus                                                                       Nº50 Ano 2019 

 

ISSN 1679-8902  82 

resistência escrava na região de Campinas e Taubaté, Machado percebeu que 

a desobriga escrava seria um direito consolidado entre os escravos e que, para 

ser mantido, exigia políticas cotidianas, nas constantes negociações entre 

escravos e senhores, cada qual fazendo uso dos elementos que tinham a sua 

disposição. A historiadora destacou, por exemplo, uma história relacionada à 

imposição de limites por parte de escravos, ocorrida em uma fazenda de 

Campinas em 1876, quando Anna, Benedicto, Martinho, João e Caetano 

justificaram ter assassinado seu senhor porque “era mao, fazia-os trabalhar 

domingos e dias santos sem pagamento” (MACHADO, 1987, p. 118). Atitudes 

como essas seria, na maioria das vezes, o último recurso utilizado pelos 

escravos e deveria ocorrer quando todos os outros já haviam falhado. O senhor 

dos cinco escravos campineiros pagou com a própria vida por não ter respeitado 

um direito entendido pelos cativos como consolidado. 

A economia independente dos escravos não deve somente ser pensada 

como uma estratégia de controle senhorial, conotando apenas como “função 

ideológica”, pois retiraria a peça do mecanismo de movimentação da 

engrenagem do processo histórico, que é luta de classes, na qual os escravos, 

assim como os senhores, participavam como agentes históricos na construção 

do processo social de que faziam parte. Se a desobriga para os senhores tinha 

a função de conter e facilitar a cooperação dos escravos, para estes, ela se 

tornava, ao longo do tempo, um acordo e prática que deveriam ser respeitados, 

pois lhes traziam bastantes vantagens, muitas das quais serviam de importantes 

elementos para atenuar os reveses em que suas condições jurídicas os 

colocavam e também para diversos projetos de vidas, dentre os de maior 

expressão, a compra de suas próprias liberdades ou de algum parente (REIS e 

SILVA, 1989, p.22-31). 

Como vários outros historiadores de sua geração8, Robert Slenes e 

Maria Helena Machado veem na desobriga e na economia independente dos 

                                                 
8Destaque para os seus estudos sobre as revoltas e rebeliões escravas na Bahia de João José 
Reis; os trabalhos de Flávio Gomes sobre os quilombos; Maria Cristina Cortês Wissenbach, com 
as análises sobre a vivência de escravos e forros e os estudos dos escravos rurais de Silvia Lara. 
(GOMES, Flávio dos Santos. A hidra e os pântanos: quilombos e mocambos no Brasil (Séculos 
XVII - XIX). São Paulo: Cia das Letras, 2007; LARA, Silvia H. Campos da violência: escravos e 
senhores na capitania do Rio de Janeiro, 1750-1808. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988; REIS, 
João José. Rebelião escrava no Brasil: a história do levante dos malês (1835). São Paulo: 
Brasiliense, 1986; WISSENBACH, Maria Cristina Cortez. Sonhos africanos, vivências ladinas: 
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escravos um caráter político, um espaço de conflitos entre senhores e escravos, 

onde estes buscavam, sempre que possível, colocar limites à exploração 

senhorial e maximizar suas vantagens. Esses trabalhos aproximam-se dos 

desenvolvidos pela historiografia norte americana sobre a economia 

independente dos escravos (The Internal Economy of slaver - Independent 

Production by Slaves), tanto do ponto de vista metodológico, pelo uso de vasta 

base empírica, quanto teórico, pelas leituras do processo histórico com 

inspiração nas obras do marxismo cultural do historiador britânico E. P 

Thompson (BELIN e MORGAN, 1991). 

Se os trabalhos que se referem à economia independente dos escravos, 

de maneira indireta, forma um conjunto relativamente grande, o mesmo não se 

pode dizer sobre as pesquisas que a tiveram como temática central, pois são 

bastante modestas, destacando apenas os trabalhos sobre “brecha camponesa”, 

de Ciro Flamarion Cardoso, as pesquisas sobre a economia independente dos 

escravos da zona da Mata Mineira, no século XIX, de Elione Guimarães e os 

textos de Stuart Schwartz, que, aliás, foi o pioneiro, ao chamar atenção à 

possibilidade de os escravos brasileiros transformarem os momentos que tinham 

para si em autonomia material, utilizando-se de uma carta escrita por um grupo 

de escravos fugitivos do Engenho de Santana, em 1789, na Bahia, mediante a 

qual impunham condições para retornarem à fazenda. Merecem destaque os 

seguintes trechos da carta:  

Em cada semana nos há de dar os dias de sexta-feira e 
sábado para trabalharmos para nós, não tirando um destes 
dias por causa de dia santo”; “Podemos plantar nosso 
arroz onde quisermos, e em qualquer brejo, sem que para 
isso peçamos licença, e podemos cada um tirar jacarandá 
ou qualquer outro pau sem darmos parte a isso 
(SCHWARTZ, 1997).   

 

Graças a Schwartz, “O tratado proposto a Manuel da Silva Ferreira pelos 

escravos durante o tempo em que se conservavam levantados (c.1789)”, tornou-

se bastante conhecido por pesquisadores e público em geral. Schwartz ainda 

publicaria outros trabalhos envolvendo a independência econômica e a 

                                                 
escravos e forros em São Paulo (1850-1888). São Paulo: Hucitec/História Social, USP, 1998). 
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autossuficiência dos escravos9, dentre os quais, pode-se destacar o artigo de 

1982, em que tratou sobre as plantations pertencentes aos beneditinos em várias 

regiões brasileiras, no qual constatou que havia ordens para que todas as 

propriedades beneditinas reservassem um dia útil semanal aos escravos para 

que eles pudessem cuidar do cultivo em seus lotes de terras, o que poderia 

gerar, com a venda de excedentes, uma renda monetária (SCHWARTZ, 2001).  

Aliás, segundo Schwartz, era comum nas propriedades beneditinas que 

os escravos legassem seus lotes a familiares ao morrerem. Para ele, o acesso 

à terra entre os escravos, ao mesmo tempo em que desestimulava as fugas e 

outros tipos de resistências entre os escravos, desonerava um pouco os 

proprietários com relação à alimentação dos cativos e também lhes dava uma 

espécie de conforto psicológico com relação às agruras da realidade escravista 

(SCHWARTZ, 2001). Considerações, até certo ponto, parecidas com as de Ciro 

Flamarion Cardoso, em seus textos “Brecha camponesa no sistema escravista” 

e Escravo ou Camponês?, nos quais analisou o acesso dos escravos a lotes de 

terras para cultivo de roças para consumo próprio e venda do excedente para 

suprir inclusive a demanda do mercado interno (CARDOSO, 1979 e 1987). 

A partir do conceito “brecha camponesa”, Cardoso observou que, do 

ponto de vista senhorial, a concessão serviria tanto para ligar os escravos à terra, 

evitando possíveis fugas, quanto para transferir-lhes o ônus de sua própria 

manutenção, o que minimizava os custos com seus plantéis. Enquanto que, para 

os cativos, a “possibilidade de dispor de uma economia própria era importante 

econômica e psicologicamente”. Cabe, ainda, ressaltar que entre os primeiros 

trabalhos e o livro de 1987, há certa mudança de postura, com relação ao papel 

que Cardoso dava à “brecha camponesa”, pois, neste último, ela passa a ser 

vista com potenciais elementos de modificação das estruturas do sistema 

escravista (CARDOSO, 1979 e 1987). 

 Apesar de, nas obras de Cardoso, estar presente a ideia de que o gozo 

do tempo livre para o cultivo de lotes de terra significou para muitos escravos um 

espaço conquistado e que, ao longo do tempo, passou a ser uma espécie de 

                                                 
9SCHWARTZ, Stuart B. Resistance The plantations of St. Benedict: the Benedictine sugar Mills 
of colonial Brazil. The Americas, Vol. 39, No. 1: 01-22, Jul. 1982; Id. Sugar plantation in the 
formation of Brazilian society, 1550-1883. Cambridge: Cambridge University Press, 1985; Id. 
Escravos, roceiros e rebeldes. Bauru: EDUSC, 2001.  
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direito adquirido e que, muitas vezes, para mantê-lo foi necessária a tensão e o 

conflito com os senhores, o que acaba prevalecendo em suas análises é que 

quem mais se favoreceu com a prática da “brecha camponesa” foram os 

senhores, já que a produção de alimentos, além de baratear os custos com 

alimentação dos cativos também os apaziguava. Além do que, seria uma 

concessão que os senhores poderiam revogar a qualquer momento, o que 

colocaria os escravos em uma condição de refém de suas próprias conquistas.  

Os estudos de Cardoso, apoiados principalmente em relatos de algumas 

testemunhas contemporâneas10 e na bibliografia que trata da ocorrência da 

brecha camponesa no Sul dos Estados Unidos, Caribe11 e Brasil12, de certa 

maneira, apenas sinalizou a existência de uma potencialidade dinâmica na 

brecha camponesa, e de que ela seria portadora de conflitos. Os seus textos 

apresentam uma carência de base empírica que os fazem parecer mais ensaios 

(sínteses) do que textos historiográficos, o que, obviamente, não lhes retira o 

mérito e o papel de referência bibliográfica brasileira para quem pretende estudar 

o assunto. 

O trabalho sobre a “brecha camponesa” gerou bastantes críticas, sendo 

que as mais contundentes foram as de seu contemporâneo Jacob Gorender, 

para quem o acesso e cultivo de lotes de terras pelos escravos não tinham um 

papel de destaque como queria Ciro Flamarion Cardoso, e nem se poderia 

considerar que a produção e comercialização de alimentos pelos cativos 

tivessem caráter estrutural, generalizante e estável. Para Gorender, as 

plantações dos escravos seriam sazonais e poderiam sofrer interferência da 

demanda por mão de obra nas lavouras e usinas de açúcar no tempo da safra, 

além do que, não alteravam em nada as estruturas e dinâmicas do processo 

histórico escravista (GORENDER, 1991, p.70-86). Percebe-se, conforme 

observou Robert Slenes, um contraste bastante nítido entre o posicionamento 

atual de Cardoso e o de Gorender, pois, enquanto que este nega qualquer 

importância à luta de classes no escravismo, o primeiro entende a luta entre 

                                                 
10Destaque para ANTONIL, André João. Cultura e opulência do Brasil. Belo Horizonte/São Paulo: 
Editora Itatiaia/EDUSP, 1982; KOSTER, Henry. Trabels in Brazil. 2ª Edição, London: Çongman, 
Hurst, Rees, Orme and Brown, 1817.  
11Entre eles: LEPKOWSKI, Tadeunz. Haití. Havanam: Casa de las Américas, 1968; MINTZ, 
Sidney W. Caribbean Transformations. Chicago: Aldine Publishing Company, 1974. 
12SCHWARTZ, Stuart B. The plantations of st. Benedict: the Benedictine sugar of colonial Brasil. 
The Americas, 39, 1:22, jul 1982. 
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senhores e escravos em torno da brecha camponesa como um elemento central 

da formação do “modo de produção escravista colonial” (SLENES, 1999, 

p.197/198).   

Após um hiato de aproximadamente duas décadas na historiografia, a 

economia entre os escravos brasileiros ressurge sob as análises de Elione 

Guimarães, que estudou a economia autônoma dos escravos no Vale do 

Paraíba mineiro, com ênfase no acesso e no cultivo de lotes de terras.13 A 

pesquisa de pós-doutorado, na Universidade Federal Fluminense, que, em 2009, 

ganhou uma versão em livro, foi o trabalho mais expressivo de Guimarães para 

o debate historiográfico nessa temática. A autora tem como ponto de referência 

empírica o inventário e o testamento de um grande fazendeiro do município 

mineiro de Mar de Espanha, que faleceu em 1867. Graças às muitas 

contestações que foram sendo feitas com relação às contas dos diferentes 

administradores do espólio, foi possível acompanhar a dinâmica das fazendas 

deixadas pelo finado por mais de 20 (vinte) anos, em especial, sobre o acesso à 

terra e as economias independentes dos escravos (GUIMARÃES, 2009). 

O trabalho de Guimarães tem seus méritos não somente por ter 

colocado a economia autônoma dos escravos nos focos das atenções, mas 

também por ter recuperado várias histórias de luta de escravos e, principalmente 

de libertos com senhores para garantir o direito de acesso e usufruto da terra 

que, em alguns casos, haviam lhes sido legado, principalmente quando os 

senhores possuíam algum grau de parentesco com indivíduos negros, como, por 

exemplo, é o caso destacado pela autora, do Barão de Louriçal, que como 

morreu solteiro e fez o reconhecimento de paternidade em testamento, no qual 

instituiu por herdeiros filhos mestiços que teve com 5 (cinco) de suas escravas 

(todas alforriadas em testamento), às quais ele também deixou legado. Entre as 

propriedades, destacavam-se a fazenda Porto Alegre (Itaperuna – RJ), que foi 

herdada por Generosa, com quem o Barão tinha 7 (sete) filhos e a fazenda do 

                                                 
13GUIMARÃES, Elione Silva e MOTTA, Márcia Maria Menendes. Campos em Disputa. História 
Agrária e Companhia. São Paulo: Annablume, 2007; Id. Economia autônoma de escravos nas 
grandes fazendas cafeeiras do sudeste do Brasil (zona da Mata Mineira – século XIX). América 
Latina em La História Econômica, n° 32, Jul/Dez de 2009; Id. Múltiplos Viveres de 
Afrodescendentes na Escravidão e no Pós-Emancipação. Família, trabalho, terra e conflito (Juiz 
de Fora – MG, 1828-1928). São Paulo: Annablume, 2006 e Id. Terra de Preto. Usos e ocupações 
da terra por escravos e libertos (Vale do Paraíba mineiro, 1850-1920). Niterói: Editora da UFF, 
2009. 
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Alpes em Mar de Espanha – MG (GUIMARÃES, 2009, 0.68). 

Além disso, Guimarães propôs a ampliação do conceito “Terra de Preto”, 

cunhado pelo antropólogo Alfredo Wagner Berno de Almeida, que diz respeito a 

terras onde permanecem os descendentes de ex-escravos e de quilombolas, 

mas que não inclui aí as terras que eram concedidas aos escravos para que 

cultivassem em seu tempo livre (ALMEIDA, 1996). Para a autora, o conceito 

também deve abranger “a possibilidade de acesso à terra pelos escravos, por 

usufruto, mediante o exercício de suas atividades agrícolas autônomas” 

(GUIMARÃES, 2009, p.132). 

Os textos de Elione Guimarães, de uma maneira geral, possuem uma 

aproximação do ponto de vista da orientação conceitual, teórica e metodológica 

daqueles estudos sobre a escravidão brasileira na qual a economia 

independente dos cativos é referenciada para auxiliar na compreensão de suas 

problemáticas14, o que é evidenciado tanto pelo diálogo bibliográfico 

estabelecido pela autora com a maioria deles, como pela inspiração, que a 

própria autora diz ter, das obras de Thompson, autor que influenciou a maioria 

daqueles autores em suas análises sobre a escravidão brasileira (GUIMARÃES, 

2009, p.25) 

Ciro Flamarion Cardoso, em 1979, observou que “a pouca atenção 

prestada neste país pelos historiadores à brecha camponesa parece indicar 

certo ceticismo relativo a sua importância” (CARDOSO, 1979, p.138). Quase 

uma década depois, sua percepção a respeito das pesquisas sobre o tema 

continuava desanimadora. Lamentava ele, “é muito difícil redigir uma síntese 

relativa ao nosso tema, no tocante ao caso brasileiro, devido que (...) apresenta 

um caráter fragmentário e notório insuficiente” (CARDOSO, 1987, p.91). Alguns 

anos depois, Eduardo Silva chegou a um entendimento parecido, conforme já 

citado anteriormente, mas não tão desanimador, pois entendia que o assunto 

deveria ocupar a atenção da historiografia brasileira em um futuro próximo (REIS 

e SILVA, 1989, p.22).  

                                                 
14GOMES, Flávio dos Santos. A hidra e os pântanos: quilombos e mocambos no Brasil (Séculos 
XVII - XIX). São Paulo: Cia das Letras, 2007; LARA, Silvia H. Campos da violência: escravos e 
senhores na capitania do Rio de Janeiro, 1750-1808. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988; REIS, 
João José. Rebelião escrava no Brasil: a história do levante dos malês (1835). São Paulo: 
Brasiliense, 1986; WISSENBACH, Maria Cristina Cortez. Sonhos africanos, vivências ladinas: 
escravos e forros em São Paulo (1850-1888). São Paulo: Hucitec/História Social, USP, 1998. 
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Assim, passados pouco mais de 3 (três) décadas, desde do que 

escreveu Cardoso, o espaço ocupado pela margem econômica independente do 

escravo continua, se não pelos estudos em que o assunto é secundário, quase 

inexpressivos, tendo sua representação atual apenas nas pesquisas de Elione 

Guimarães, e isso, como nos faz supor os documentos de arquivos, jornais da 

época, relatos de viajantes e memorialistas, está mais relacionado ao olhar 

historiográfico à objetividade das realidades experimentadas pelos escravos.  

Nesse sentido, tentar-se-á pontuar algumas situações e indícios que 

realce a importância de se colocar a “desobriga escrava” e suas implicações não 

como um assunto isolado, mas como a problemática central, buscando os seus 

nexos com as margens econômicas independentes e com o sentido político que 

elas poderiam tomar no processo histórico e social que ela compunha. 

Algumas fontes relativas a Itu e observações de alguns viajantes indicam 

que os escravos poderiam ainda dispor do “tempo que tinham para si” para 

atividades lúdicas e de sociabilização. Rugendas, por exemplo, observou que 

esse aproveitamento poderia começar na noite anterior aos dias de folga, pois 

“muitas vezes que os negros dançam sem parar noites inteiras, escolhendo por 

isso, de preferência, os sábados e as vésperas dos dias santos” (RUGENA, S/d, 

p.238). Cena que também é recorrente nos relatos de Maria Graham, que, 

quando esteve em uma fazenda da Província do Rio de Janeiro em 1822, 

presenciou a ocorrência de encontros festivos em uma noite de sábado na 

senzala. Ao ouvir sons de música à noite, ela “foi logo às cabanas dos escravos 

casados, onde se realizava a função e encontrei os grupos a brincar, a cantar e 

a dansar à luz da lua” (GRAHAM, 1956, p.232).  

Apesar de Itu ter recebido a visita de alguns viajantes, artistas e 

naturalistas, nenhum deles registrou cenas em que os escravos estivessem 

produzindo para si ou em momentos lúdicos. Entretanto, a documentação 

cartorária, em especial, os processos criminais15 relativos à segunda metade do 

século XIX, trazem bastantes indícios sobre o assunto. A necessidade das 

autoridades em entender o crime e construir a culpa no processo criminal, 

registra, pelas falas das testemunhas, informantes, vítimas e réus, trechos da 

vida íntima e do cotidiano de alguns escravos, que aparecem em seus momentos 

                                                 
15Composta pelas seguintes séries documentais: Sumário Crime, Sumário de Culpa, Autos 
Crimes, Recurso Crime e Jury. 
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de folgas realizando trabalhos extras, comercializando, divertindo-se, festejando, 

namorando, circulando por ruas, estradas, bares e espaços públicos e privados 

de Itu.   

Com relação ao trabalhar para si, entre as diferentes histórias 

preservadas no Arquivo do Museu Republicano de Itu, uma merece destaque, 

pois evidencia diversas possibilidade de os escravos aproveitarem o “tempo que 

tinha para si” para obterem economia própria. Vamos ela: José Garcia, foi 

testemunha nos Autos crimes relativos ao assassinato de um escravo da 

Baronesa de Itu, que ocorreu em sua venda na rua do Pirai em 1861. A confusão 

teria contado com mais cativos desta, e outros dois escravos do Capitão 

Francisco Pereira Mendes. Segundo José Garcia:  

no domingo, as quatro horas e meia, mais ou menos da 
tarde, estavão na venda d´elle depoente três negros, dos 
quais não conhecia nem hum, e tendo comprado feijão de 
um delles, dera dinheiro, hum outro quis tomar o dinheiro, 
e entrarão em huma questão a respeito do balaio em que 
estava o feijão, e que sahindo para fora apareceu hum 
quarto negro, que também não o conhece, mas que era 
rapas novo, entrou em briga com dous dos que estiverão 
dentro, e que estavão em rusga do balaio, e puxou por 
huma faca, então hum dos três, o que estava de ponche 
disse aos dous primeiros que retirasse, que não fizesse 
barulho, o mesmo dizia ao rapas que estava com a faca na 
mão, e nesta occasião elle testemunha entrou para dentro, 
e nada mais vira.16 
 

O “rapas novo” era Generoso, escravo da Baronesa de Itu. Também 

relataram o acontecido nos Auto, alguns escravos:  Perpétua informou que 

“retirando-se para o sitio, e na rua do Pirahi, defronte a casa de José Garcia vio 

que estavão em disputa e embriagado os escravos Isac e Frederico, este de 

Francisco Pereira Mendes e aquelle da Baronesa de Itu, que Isac chamou a 

Generoso seu cunhado para ajudá-lo na briga”. 17 O crioulo Henrique, também 

escravo da Baronesa, estava na “casa de Jose Pinto, rachando lenha, [quando] 

ouvio gritar Perpetua, e conhecendo a voz della, sahio para ver o que era, então 

                                                 
16Autos Crimes. Autora: a Justiça/Réu: Generoso, escravo da Baronesa de Itu. Pasta 79. 1861. 
Arquivo/Museu Republicano de Itu/USP, Fls. 7f e v. 
17Ibid., Fls. 8f. 
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ella disse que Generoso tinha faqueado Gabriel, e que elle hia correndo para o 

caminho do sitio”. 18 

Se não são todos, alguns daqueles escravos deveriam ser sócios no 

balaio de feijão, produto que, como lembrado pelo memorialista ituano Nardy, 

era muito comum nos pratos ituanos, e era acompanhado de “arroz, verdura e 

carne. O feijão era o prato de substância. “Uma mesa sem feijão não tem graça 

- dizia-se” (NARDY FILHO, v.4, 2000, p.180). O mantimento, segundo Câmara 

Cascudo, era indispensável para a vida das pessoas, que havia até ditos 

populares que o usava como referência: “pirões e feijões” e “não ganha pros 

feijões” (CASCUDO, 2001, p.443/444). 

Quando passou por Itu, o viajante Saint-Hilaire observou que, já nas 

primeiras décadas do século XIX, o feijão estava presente nas terras ituanas, é 

que “cultiva-se no distrito de Itu um pouco de café, de algodão, de chá e de óleo 

rícino, bem como uma quantidade de milho e feijão” (SAINT-HILAIRE, 1976, 

p.175). 

Os escravos que tinham acesso a lotes de terras em Itu, e aqueles que 

estavam na venda de José Garcia, deveriam conhecer o potencial comercial do 

feijão e lançavam mão de seu cultivo para estabelecer margens econômicas 

independentes com sua comercialização. E quem garante que das plantações 

de feijão vistas por Saint-Hilaire, algumas não poderiam ser de escravos? A 

única clareza que se pode ter é que o cultivo e comercialização de feijão em Itu 

era uma possibilidade aberta para que escravos pudessem transformar seus 

momentos de desobriga senhorial em recurso monetário ou material, já que seria 

um produto de grande aceitação popular e uma roça de feijão poderia render até 

3 (três) colheitas por ano, o que o tornava um produto bastante atraente aos 

olhos de quem desejasse lucros (SANTOS, 1995, p.125). 

Além da comercialização de feijão, os autos crimes, em que Generoso é 

réu, sugerem ainda duas outras possibilidades de ganho pelos escravos, quais 

sejam, o corte de ponta de cana e rachar lenhas. A primeira surge na resposta 

dada por ele ao ser questionado “se costumava andar com facas”, o que 

respondeu: “não senhor, e nesse dia estava de facca porque ia cortar pontas de 

                                                 
18AUTOS CRIMES. Autora: a Justiça/Réu: Generoso, escravo da Baronesa de Itu. Pasta 79. 
1861. Arquivo/Museu Republicano de Itu/USP, Fls. 11v. 
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canas para vender”. 19 Se é verdadeira ou não, ou se o réu a criou com o intuito 

de atenuar sua culpa, isso deveria caber às leituras do Juiz, o interessante aqui 

é pensá-la como uma expressão do possível, mesmo que, de fato, ele não 

usasse a faca para cortar pontas de cana, deveria ter pinçado o elemento da 

realidade que o cercava, para que seu discurso pudesse fazer sentido aos 

ouvidos de seus interlocutores.  

Na verdade, a resposta de Generoso é interessante no sentido de 

apontar para um campo de atividades que existiria em Itu, o que pode ser 

desvendado em outras fontes de informações, como os Códigos de Posturas e 

Autos Crimes, que apontam para a existência de atividades semelhantes a de 

cortar ponta de canas. É possível visualizar uma demanda de trabalho e produto, 

que assim como as pontas de canas, estaria relacionada à alimentação de 

cavalos e muares, cujas oportunidades devem ter sido muito bem aproveitadas 

por alguns escravos em Itu, como fazia Miguel, o protagonista dos Autos Crimes 

que foram instaurados em 1863, para apurar suas responsabilidades sobre o 

sumiço de uma mala com dinheiro e papéis da casa de Joaquim Januário. 

Conforme testemunhou o chaveiro do Cemitério, “o indiciado segundo 

acostumava pedio-lhe a chave do cemitério e foi lá cortar capim, voltou logo 

depois trazendo huns papeis, que achara, segundo disse, no fundo do cemitério”. 

20 Pelo que informa o Promotor, em sua denúncia, o ponto onde Miguel vendia o 

capim era atrás da Capela de Santa Rita.21 

No artigo 73 dos Códigos de Posturas, relacionado à regulamentação de 

negociações com escravos em Itu, quando é feita a menção às exceções, a 

venda do capim ganha destaque.  

Artigo 73, Fica Prohibido: § 3° A compra ou troca á noite 
de qualquer gênero ou espécie, ainda que permittidos, 
com escravos que não apresentarem autorisação dos seus 
senhores. Excepetuão-se os que se empregão na venda 
de capim e quitandas pelas ruas.22 

 

Dessa maneira, assim como Miguel, muitos outros escravos devem ter 

feito do comércio de capim um meio de ganhar dinheiro, tendo em vista que 

                                                 
19Autos Crimes. Autora: a Justiça/Réu: Generoso, escravo da Baronesa de Itu. Pasta 79. 1861. 
Arquivo/Museu Republicano de Itu/USP, Fls. 16v. 
20Autos Crimes. Autora: a Justiça/Réu: Miguel, escravo da Herança de Felis Brasil. Pasta 82. 
1863. Arquivo/Museu Republicano de Itu/USP, Fl. 23v.  
21Ibid.,  Fl. 3v.  
22 Códigos de Posturas de Ytu de 1873, Fl. 273. 
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tinham a sua disposição um contexto propício para essa atividade, tanto que os 

Códigos de Posturas de Itu a regulamentava.   

Rachar lenha parece ter sido uma atividade comum em Itu, e era 

justamente isso que o escravo Henrique, da Baronesa de Itu, estava fazendo na 

casa de José Pinto no domingo, enquanto Generoso e seus companheiros 

estavam na venda de José Garcia negociando o balaio de feijão.  Pelo que conta 

Nardy, a figura do rachador de lenha parece ter sido bem comum na rotina dos 

moradores de Itu, sobre os “Tipos e usos que desapareceram”, escreveu que 

O rachador de lenha ia pelas ruas levando ao ombro o seu 
machado largo e bem afiado; parava aqui, parava ali, às 
vezes de casas em cujas frentes visse amontuada uma 
carga de lenha; às vezes encontrava um carro de bois ou 
uma carriola carregada de lenha e se punha a acompanhá-
lo até onde fosse descarregado. Vieram os fogões 
elétricos e a carvão, as lenharias e serrarias passaram a 
oferecer à população lenha aparada, os rachadores de 
lenha foram desaparecendo (NARDY FILHO, v.4, 2000, 
p.174). 
 

Os Códigos de Posturas, em seu artigo 65, que proíbe o uso de armas 

de defesa sem licença, menciona o lenheiro em sua lista de profissões, o qual 

poderia fazer uso das referidas armas. 

Artigo 65. É prohibido nos povoados deste Município, sem 
licença legal, o uso de armas de defesas. Exceptuão-se: 
§4°. Os carreiros, tropeiros, boiadeiros, carroceiros, 
lenheiros, porqueiros e trabalhadores de roça, durante o 
exercício de suas occupações, das que forem 
notoriamente necessárias ás mesmas occupações ou 
trabalhos. 23 

 

Não deve ser difícil visualizar cenas em que escravos estariam rachando 

lenha em quintais de Itu para alimentar as chamas dos fogões a lenha que 

cozinhavam o arroz, feijão, carne, pirão e outros alimentos que faziam do 

repertório alimentar da gente ituana da segunda metade do século XIX. 

O ganho poderia servir para gastos imediatos ou para acumulação de 

capital, dos quais poderia servir tanto para uma futura compra de liberdade ou 

quem sabe a obtenção de uma propriedade privada.  

Na cidade de Itu, entre 1850 e 1871, das 89 cartas de alforrias 

conquistadas pelos escravos, 20 envolviam pagamento em dinheiro aos 

                                                 
23Códigos de Posturas de Ytu de 1873, Fl. 273. 
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senhores.24 Em documentos relativos à região de Itu, localizou-se referência 

apenas a outro cativo comprando um imóvel em 17 de maio de 1864, na Vila de 

Indaiatuba, onde Severino, escravo de José Tibiriça Piratininga comprou de 

Maria José de Amaral Campos, pelo valor de 44 mil réis, “uma casa de morada 

coberta de telha com seu quintal (...) situada entre as duas estradas que segue 

desta para a cidade de Itu”25. 

No mesmo ano em que o escravo de José Tibiriça comprara uma casa 

em Indaiatuba, falecia em Itu a preta forra Francisca Ferras que deixou de 

herança para o seu único herdeiro, o seu então marido Antonio Quadros, preto 

forro, conforme consta em seu inventário: 

Huma casinha na rua Santa Rita, por 50$000. 
huma dita na rua Santa Cruz, por 70$000.26 

 

Infelizmente não consta qualquer indicativo sobre se no tempo em que 

adquiriram ou construíram as casas a preta Francisca e seu marido Antônio 

ainda eram escravos ou já haviam se alforriado. De qualquer maneira, eles além 

de terem tido força para acumularem pecúlio necessário para comprar suas 

alforrias, ainda foram capazes de adquirir propriedade privada mediante a seus 

esforços. 

Como já dito anteriormente, os escravos poderiam também ocupar o 

tempo que estavam desobrigados de prestarem serviços a seus senhores com 

lazer. Há vários casos de escravos aproveitando suas desobrigas para a 

diversão, participando de “funções” ou “pagodes” aos sábados à noite, pode-se 

citar os exemplos que ocorreram na Senzala de Martha em 187427, ou a que 

ocorreu na Senzala de Francisco, em uma noite de sábado de 186228, que só se 

materializaram porque houve a morte de alguém e foi necessário se instaurar 

procedimentos investigativos e jurídicos.  

                                                 
24Livro de Notas (1847-1850). FCNI 006 (1840-1858): Arquivo Histórico do Museu Republicano 
e Livro de Notas (1868-1880). FCNI 009 (1868-187): Arquivo Histórico do Museu Republicano. 
25Livro de Escrituras nº 05 (1859-1863). Arquivo Público Municipal. Fundação Pró-Memória, 
Indaiatuba – SP, Fls. 71 v e 72 f e v. 
26Inventário (Inventariada: Francisca Ferrás, preta forra). Pasta 83A, 1864: Arquivo Histórico do 
Museu Republicano – Itu, Fls. 17v. 
27Processo Crime (A Justiça/Autora – José Camareno/Réu). 1874. Cópia digitada pertencente a 
“Coleção Nilson Cardoso de Carvalho”. Arquivo Público Municipal Nilson Cardoso de Carvalho - 
Fundação Pró-Memória de Indaiatuba, Fls. 12. (Autos de perguntas ao réu). 
28Processo Crime (Autor - A Justiça; Réu - Vicente, José e Athanasio). Pasta 79, 1862: Museu 
Republicano - USP - Itu – SP, Fls. 04. 
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No caso relativo a Martha, foi por que o feitor José Camarero teria 

assassinado a escrava Antonia, em 1874, na vila de Indaiatuba. Segundo o réu, 

os motivos que o levaram a cometer o assassinato, é: 

por lhe haver contado Faustino que tendo havido no 
sábbado uma funcção na senzala de Martha, vio 
Antonia e Chico filho de Martha juntos naquelle lugar, 
tendo aquelle apagado a luz para ficarem juntos no 
escuro.29 
 

Já os Autos Crimes, de 1862, o escravo Galdino é acusado pelo 

assassinato de Salvador, o seu companheiro de cativeiro. O fato, segundo 

transcorre nas páginas amareladas dos Autos, deu-se numa noite de sábado, 

quando os dois, após participarem de um “brinquedo de batuque”, numa senzala, 

foram, como de costume, deitar na casa de engenho quando o primeiro com uma 

foice assassinou seu companheiro.30  

As festas nas senzalas também poderiam contar com a presença de 

quilombolas. Alguns que viviam nas proximidades do sítio da Ponte em Itu, no 

início da década de 1860, costumavam frequentar os “pagodes” que aconteciam 

na senzala do escravo Francisco. Pelos relatos, fizeram isso ao longo dos dois 

anos que permaneceram refugiados naquela região, sem que tivessem qualquer 

objeção do senhor e feitor do local. Eles, inclusive, faziam do local um ponto de 

apoio para a manutenção de suas fugas31. A farra só acabou para alguns porque 

houve a morte de um dos quilombolas e a polícia entrou em ação e prendeu os 

assassinos. 32 

Entretanto, não era somente as “funções” e “pagodes” em senzalas que 

atraiam os escravos em seus momentos de “desobriga”, eles poderiam ir às 

tabernas jogar e beber; gostos estes que chamaram a atenção das autoridades 

locais, que tentaram normatizar algumas dessas atividades de lazer sob a forma 

de Posturas Municipais:  

                                                 
29Tribunal do Jury (A Justiça/Autora – José Camareno/Réu). 1874. Arquivo Público Municipal - 
Fundação Pró-Memória de Indaiatuba, Fls. 12.  
30AUTOS CRIMES. Autora: a Justiça/Réu: Galdino, escravo de Salvador Nardy. Pasta 79, 1862. 
Arquivo/Museu Republicano de Itu/USP. 
31Esse Processo Crime serviu de apoio empírico para o terceiro capítulo - Suspendendo o 
cativeiro, da dissertação de mestrado  Praticando a liberdade: um estudo sobre resistências 
escravas em Itu (1850-1873), que defendi em 2004, no programa de Pós Graduação em História 
da Universidade Federal de Uberlândia. 
32Processo Crime. Autor - A Justiça; Réu - Vicente, José e Athanasio. Pasta 79, 1862: Museu 
Republicano - USP - Itu - SP.  
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Art. 69. Os donos das casas dos jogos lícitos, que 
consentirem escravos e pessoas livres menores soffrerão 
multa de 10$000.  
Art.73. Fica prohibido: 
§6°. Batuques, cateretês, vaias, que pertubem a 
moralidade e socego público. 
Art. 74. Os escravos que depois do toque de recolhida 
forem encontrados vagando pelas ruas sem bilhetes de 
seus senhores, ou e tabernas, botequins, ou jogando, 
serão presos e entregues a seus senhores no dia seguinte, 
depois de paga a carceragem.  
Art.75. Fica prohibido a escravos a dança, sem a 
competente licença, nas ruas ou subúrbios da Cidade, 
Freguezia e povoação de Salto, e os jogos de qualquer 
qualidade que sejão...33 
 

Os indícios sobre o lazer entre os escravos, assim como os sobre 

práticas produtivas, também aparecem nos processos criminais, com a função 

de reconstituir o contexto em que se deu o fato gerador do processo. Assim, só 

foi possível ter a informação documentada de que, em uma noite de sábado de 

1862, houve um pagode na senzala do escravo Francisco porque alguns 

quilombolas assassinaram um de seus companheiros pouco depois de terem se 

retirado do local. 34 Caso não tivesse ocorrido o crime, a memória sobre aquela 

noite de sábado na senzala de Francisco teria caído no esquecimento. Quantos 

outros “pagodes”, “funções” ou “batuques” não teriam ocorrido naquela ou em 

outras senzalas, mas não foram documentadas, simplesmente pelo fato de tudo 

ter fluido sem a necessidade de qualquer intervenção das autoridades e de seus 

registros?  

Destarte, o aproveitamento do tempo que tinham para si, tanto para 

atividades econômicas independentes quanto para o lazer, não foi privilégio 

apenas daqueles escravos que a presente pesquisa teve acesso pelas fontes 

documentais. Muitos outros devem ter plantado, pescado, coletado, colhido, 

caçado, dançado, prestado serviços extras, jogado e frequentado botequins, só 

que, de forma diferente, não houve incidentes ou situações que ensejassem 

necessária a intervenção oficial. Dessa maneira, parece que, o que seria 

possível a alguns escravos, poderia ser aos demais. Contudo, do ponto de vista 

metodológico-conceitual faz sentido uma reflexão inspirada na ideia de que “a 

                                                 
33Código de Posturas do Município de Itu – 1873, p. 273 e 274. 
34Processo Crime (Autor - A Justiça; Réu - Vicente, José e Athanasio). Pasta 79, 1862: Museu 
Republicano - USP - Itu – SP, Fls. 04. 
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expressão individual ocorre dentro de um idioma geral” (DARTON, 2006, p.17), 

proposta por Darnton, já que todos compartilhavam de um mesmo contexto 

histórico, apesar de não terem tido suas vidas registradas nos documentos. 
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ESQUIZOFRENIA DE INÍCIO MUITO PRECOCE: A CRIANÇA, 
COMPORTAMENTOS, SENTIMENTOS E APRENDIZAGEM. 

Schedule of very early beginning: the child, behaviors, feelings and learning. 
 
CORREA, Irene Alves 
Faculdade Associada Brasil 
 
RESUMO: O presente trabalho busca identificar se há de fato a esquizofrenia na 
infância e quais as implicações desta doença no universo infantil, bem como, 
evidenciar qual é o papel da escola nesse quadro. Utilizou-se como metodologia 
a busca de artigos com descritores específicos, dando foco e atualidade as 
informações, além de bibliografia complementar. Evidenciou-se com esta 
pesquisa que há pouca bibliografia tratando de esquizofrenia de início muito 
precoce, mas houve a validação das hipóteses em relação à confirmação da 
doença na infância, e ainda, suas implicações na família e escola. A criança com 
esquizofrenia desencadeia uma gama de dificuldades sociais e cognitivas que 
logo são percebidas, principalmente no ambiente escolar, tornando assim a 
escola um importante identificador de sintomas. De acordo com o estudo 
identificou-se os profissionais e os tipos de acompanhamentos que a criança 
poderia receber. 
 

Palavras-chaves: Esquizofrenia infantil; Dificuldade de aprendizagem; Doença 
mental. 
 
Abstract: The present work search to identify if there is the schizophrenia in fact 
in the childhood and which the implications of this disease in the infantile 
universe, as well as, to evidence which is the paper of the school in that picture. 
It was used as methodology the search of goods with specific descriptor, giving 
focus and present time the information, besides complemental bibliography. It 
was evidenced with this research that there is little bibliography at the beginning 
treating of schizophrenia very precocious, but there was the validation of the 
hypotheses in relation to the confirmation of the disease in the childhood, and 
still, their implications in the family and school. The child with schizophrenia 
unchains a range of social and cognitive difficulties that soon they are noticed, 
mainly in the school atmosphere, turning like this the school an important badge 
of symptoms In agreement with the study he/she identified the professionals and 
the types of attendances that the child could receive. 
 

Key-words: Infantile schizophrenia; Learning difficulty; Mental disease. 

1- INTRODUÇÃO  

 

 A esquizofrenia é uma doença mental que se desencadeia principalmente 

no final da adolescência e começo da vida adulta, mas também pode ter um 

desenvolvimento precoce e se mostrar já na infância. Atualmente existem 
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poucos estudos, trabalhos e publicações na área de esquizofrenia no que se 

refere ao período infantil. Menos ainda relacionados ao convívio e 

desenvolvimento dessas crianças em relação à vida escolar. 

 O objetivo desta pesquisa é conhecer os estudos sobre esquizofrenia na 

infância e se aprofundar neste complexo universo infantil. 

 Justifica-se o presente trabalho pela necessidade de maiores estudos 

sobre a esquizofrenia, principalmente no período da infância, propiciando assim 

novas reflexões que colaboram em todo o aspecto do desenvolvimento infantil, 

principalmente com as crianças já tão fragilizadas por esta doença.  

 Busca-se com este trabalho explorar o conceito de esquizofrenia precoce, 

que tem seu surgimento na infância, possibilitando conhecer as implicações 

diretas e indiretas desta doença sobre o processo de desenvolvimento infantil. 

 A pesquisa se deu pela busca de artigos científicos, tendo como 

bibliografia complementar livros e publicações sobre a esquizofrenia na infância. 

2- METODOLOGIA 
 

Na busca de artigos científicos, tendo em vista a garantia de uma 

abrangência de pesquisa, selecionou-se a base indexadora Scielo Regional.  

Utilizou-se inicialmente o descritor “esquizofrenia”, porém se mostrou 

inviável pelo alto resultado de informações, 937 publicações. Utilizou-se então o 

descritor “esquizofrenia” acrescido do descritor “infância”, sendo apresentadas 

22 publicações. Buscou-se o descritor “esquizofrenia” acrescido do descritor 

“criança”, obtendo um resultado de 10 publicações. Para finalizar, utilizando-se 

o descritor “esquizofrenia”, num recorte temporal para o ano de “2017”, buscando 

assim uma atualização de dados a serem trabalhados, com montante de 21 

publicações. 

Neste processo de buscas se obteve 53 artigos científicos, que não 

somente tratam da temática esquizofrenia, mas colocam um foco nos aspectos 

criança e infância. 

 Num segundo momento do processo metodológico, foi feita uma seleção 

de publicações relevantes a serem utilizadas neste trabalho de pesquisa. 

 Inicialmente se retirou as publicações repetidas, que em nada colaboram 

com o processo. Sendo eliminadas, 01 publicação para o descritor 
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“esquizofrenia” mais “infância”; 06 publicações para “esquizofrenia” mais 

“criança”; 02 publicações para o descritor “esquizofrenia” com filtro temporal em 

2017. 

 Pela leitura dos títulos, foram eliminadas as publicações que 

tangenciavam o tema, mas não se relacionavam diretamente com o foco da 

pesquisa. Eliminou-se 06 publicações relacionadas aos descritores 

“esquizofrenia” e “infância”; 02 publicações relacionadas à “esquizofrenia” e 

“criança”; 09 publicações relacionadas ao descritor “esquizofrenia” com filtro 

temporal em 2017. 

 Dando segmento ao processo de seleção das publicações, passou-se a 

leitura dos resumos dos artigos restantes. Nesse processo, eliminou-se 05 

publicações relacionadas ao descritor “esquizofrenia” mais “infância”; e 08 

publicações relacionadas ao descritor “esquizofrenia” com filtro temporal em 

2017. 

 Pela leitura na íntegra dos artigos selecionados, eliminou-se 02 

publicações relacionadas aos descritores “esquizofrenia” e “infância”; 01 

publicação relacionada ao descritor “esquizofrenia” com filtro temporal em 2017. 

 E por fim foram selecionados e utilizados 08 publicações para os 

descritores “esquizofrenia” e “infância”; 02 publicações para os descritores 

“esquizofrenia” e “criança”; 01 publicação para o descritor “esquizofrenia” com 

filtro temporal em 2017. Totalizando assim a seleção de 11 publicações 

científicas que serão estudadas e utilizadas como fonte de informações para este 

trabalho. 

 Foram ainda utilizadas como bibliografia complementar 02 livros e 01 

artigo, a fim de enriquecer o presente trabalho. 

3- RESULTADOS  

 

  Diante da metodologia aplicada pudemos observar que há poucos 

estudos relacionando diretamente a esquizofrenia à criança ou infância. 

 Pela leitura dos trabalhos selecionados observou-se que há publicações 

evidenciando a importância do apoio à família, diagnóstico precoce, tratamento, 

profissionais indicados para acompanhamento, dificuldades de aprendizagem, 
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relações sociais, grupo de risco e estatísticas. Dentro desses temas 

desenvolvemos a discussão do presente trabalho. 

 Encontramos na pesquisa base teórica que afirma a hipótese inicial de 

que a criança com esquizofrenia desenvolve dificuldades de aprendizagem. 

 Ainda ficou clara a necessidade de maior acervo de publicações sobre o 

tema que sejam diretamente ligados a infância. Tendo vista que como resultados 

também foi notório que a precocidade da doença, ou seja, com início na infância, 

seu desenvolvimento tende a ser grave e com altos índices de sintomas 

negativos. 

 Considerando que é uma doença mental sem cura e prejudicial a todo o 

desenvolvimento da criança, faz-se necessário mais estudos sobre a temática a 

fim de auxiliar crianças acometidas pela doença, bem como amparar e nortear 

familiares e educadores. 

 Devido a intencionalidade de buscar dados atuais foi analisado a 

distribuição temporal das publicações utilizadas, o acervo selecionado datou de 

períodos entre o ano 2000 à 2017. 

 

 

 Observou-se os idiomas das publicações, o espanhol, inglês e português. 

No gráfico conferimos a proporção para cada um deles. 

 

 

2000 2003 2004 2005 2008 2009 2011 2016 2017

1 1

2

1 1

2

1 1 1

Ano de Publicação
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2 2

7
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Gráfico 01 – Distribuição temporal 

Gráfico 02 – Idiomas de 
publicação 
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 O trabalho de pesquisa com descritores ajudou no processo de relacionar 

a esquizofrenia e a infância, dando direcionamento preciso ao foco do trabalho, 

os resultados colaboraram para uma análise clara e objetiva. 

4- ESQUIZOFRENIA DE INÍCIO MUITO PRECOCE 

4.1- ESTUDOS SOBRE ESQUIZOFRENIA. 
 

 Na busca de pesquisas sobre esquizofrenia, identificou-se que os estudos 

sobre esta doença mental focam a vida adulta dos indivíduos, justificável pelo 

fato da doença se desencadear principalmente no final da adolescência e início 

da vida adulta. E ainda, pelo motivo da criança estar em fase de difícil distinção 

entre fantasia e realidade. 

 Almeida (2003) evidencia que há muita dificuldade em estabelecer 

diagnóstico para a criança com doença mental e decorrente disso existe um 

número reduzido de literatura sobre o assunto. 

 Mesmo quando se estuda adultos com esquizofrenia, nota-se que as 

alterações no comportamento e manifestações da doença na maioria dos casos 

já se mostravam na infância ou início da adolescência. Sendo comuns as 

variações notórias de humor, pensamentos desconexos, má percepção, entre 

outras alterações (LOUZÃ, 2007). Valendo assim um estudo aprofundado na 

infância desses indivíduos, focando principalmente a esquizofrenia de início 

muito precoce. 

4.2- O DIAGNÓSTICO DE ESQUIZOFRENIA INFANTIL. 
  

 A esquizofrenia é uma doença mental grave, afirma Pinho (2017), seus 

estudos revelam que os indivíduos que sofrem doença tem uma qualidade de 

vida inferior.  Por esta perspectiva, considera-se que crianças que sofrem de 

esquizofrenia também possuem baixa qualidade de vida, refletindo 

principalmente no convívio escolar e interação com os amigos. 

 Na escola há uma importante parcela da convivência social infantil, 

considera-se então que os sintomas da doença possam ser notáveis pelos 

indivíduos que mantém esta relação social com a criança. Também que os 
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demais alunos e colegas por serem ainda imaturos, ao perceber desvios de 

conduta, naturalmente se afastem da criança, fator que colabora para processos 

de reclusão da criança com esquizofrenia.  Para os professores as condutas não 

consideradas normais já são mais analisadas, tanto pelo conhecimento 

pedagógico que dá uma base do que se esperar da criança em cada fase de 

desenvolvimento, ou ainda, pela personalidade social já instituída, conseguindo 

assim notar a conduta imprópria. Trataremos de forma aprofundada o papel da 

escola mais a frente. 

 Para diagnosticar a esquizofrenia na infância seguimos os mesmos 

princípios do diagnóstico para adultos. Assim, Bursztejn (2005) indica a 

utilização do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM), 

buscando o conjunto de critérios referente à esquizofrenia: ideias delirantes, 

alucinações, discurso desorganizado, comportamento gravemente 

desorganizado ou catatônico, sintomas negativos (como baixa afetividade, perda 

de vontade e ânimo), disfunção social e das atividades, e ainda um período de 

persistência dos sintomas por ao menos seis meses. O autor afirma que de 

acordo com vários estudos sobre a infância do adulto esquizofrênico, foram 

evidenciadas anomalias no desenvolvimento de ordem social, intelectual e até 

neurológico, anteriores ao período de eclosão da esquizofrenia, estes revelam 

um baixo QI, atrasos no desenvolvimento da cognição e disfunções sociais 

principalmente em meninos. 

 O histórico da fase de gestação da mãe pode incidir em disposição para 

a esquizofrenia, com base em neuroquímica a relação dopaminérgica também é 

relevante, segundo Tengan e Maia (2004) há indícios de “diminuição volumétrica 

do cérebro, aumento dos ventrículos laterais, além da diminuição do lobo 

temporal na região do hipocampo”, os autores descrevem ainda sobre a redução 

dos neurônios. 

 É aconselhável por diversos autores, a realização de exames físicos no 

diagnóstico da doença, porém o levantamento histórico social da criança ainda 

é de peso relevante, tendo vista que os sintomas são os maiores indicadores da 

doença. 

 Konkiewitz (2013) considera ao olhar da psiquiatria a esquizofrenia como 

patologia crônica grave que leva a distorções extremas da mente. Defende um 

olhar muito crítico e abrangente para diagnosticar a criança com esquizofrenia, 
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revela que, a esquizofrenia pode ser confundida com o quadro autístico, mas 

que também pode ser evidenciada como depressão, já que o retraimento social 

e falta de demonstrações de afeto se dão nesses outros quadros. Essa relação 

com a depressão também se dá pelo fato das crianças com esquizofrenia 

apresentarem incoerências emocionais, como falta de expressões emocionais 

ou ainda, a expressão emocional sem causa, como risos e choros sem motivos. 

 O quadro de esquizofrenia infantil é muito peculiar, assim os indivíduos ao 

entorno da criança é que poderão perceber a maioria dos sintomas, já que se 

apresentam de forma comportamental. Todos os comportamentos atípicos 

devem ser reportados para o profissional ao qual a criança for encaminhada, 

podendo ser de grande valia para o diagnóstico da doença. 

 Sobre o diagnóstico da esquizofrenia na infância Konkiewitz (2013) afirma 

que devem ser realizados com muito profissionalismo exames físicos, psíquicos 

e histórico clínico detalhado, minucioso e crítico de toda a vida da criança, 

período gestacional e histórico familiar, eliminando assim possíveis diagnósticos 

errôneos. 

 O diagnóstico tem como base um levantamento cuidadoso da vida da 

criança, acentuando assim a importância do acompanhamento das pessoas 

envolvidas nas suas relações sociais principais, sendo a família e a escola 

fundamentais nesse processo de acompanhamento histórico. Além dos exames, 

o relato de vida acerca da criança é um fator de peso no diagnóstico, devendo 

assim ser de extrema veracidade, para que de fato possa auxiliar o profissional 

no diagnóstico. Quando salientado o termo veracidade, consideramos que 

muitas vezes os familiares não estão prontos ou abertos para a realidade da 

doença de seu filho e preferem ocultar a gravidade dos sintomas apresentados. 

Isso é ainda mais comum quando a criança é encaminhada para um profissional 

pela escola e não pelos pais, muitas vezes estes não assumem que há algo de 

anormal na conduta do filho, fato que retarda a busca por ajuda e até por um 

diagnóstico, tendo vista que o relato da família é imprescindível no levantamento 

histórico da criança. 
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4.3- A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO PRECOCE E O 

ENCAMINHAMENTO A PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS. 
 

 É revelado nos estudos de Tizon (2009) que entre a aparição dos 

primeiros sintomas até o surto, e ainda após o contato com profissionais até a 

conclusão de um diagnóstico e início do tratamento, o paciente já se encontra 

em sofrimento e o quadro já se agravou. Esse estudo já demonstra a 

necessidade de um diagnóstico precoce para iniciar também um tratamento 

precoce. 

 Para Grillo e Silva (2.004) é salientada a importância do diagnóstico 

precoce em transtornos comportamentais e também na esquizofrenia. Sua 

pesquisa revela que manifestações da doença e dos transtornos são 

apresentados muito antes dos diagnósticos. A intervenção precoce também 

mostra que pode alterar a intensidade da evolução do quadro clínico. Ainda, 

estes autores, expressam que o desenvolvimento da esquizofrenia na criança 

procede nos mesmos parâmetros da doença no adulto. O diagnóstico deve ser 

minucioso, para tanto, a criança deve ser encaminhada para profissionais 

especializados. As manifestações da doença devem se apresentar num 

determinado período de permanência, tudo isso para que o diagnóstico seja claro 

e conciso. 

 Quando a criança é encaminhada a um profissional o mais breve que seus 

sintomas se mostrem, mais cedo intervenção lhe será concedida, e tanto os 

sintomas serão minimizados, como o trabalho com a criança será baseado em 

atividades que lhe possibilitem ter melhor desempenho cognitivo e social. O 

profissional poderá desencadear uma parceria com a família e a escola, tendo 

base para orientá-los de como proceder em diversas atividades que auxiliem a 

criança. Ainda, se for necessário o uso de medicamentos, o profissional poderá 

prescrevê-los e trazer benefícios de ordem psíquica para a criança. Um 

diagnóstico preciso deve trazer o acompanhamento necessário e benefícios à 

criança. 

 A criança é dependente dos pais e são eles os responsáveis por cuidar 

dessa criança. Vidigal (2006) decorre sobre o medo que os pais sentem em 

enfrentar um encaminhamento para determinados profissionais, uma vez que os 

associa a loucura, assim se dá com os psiquiatras, mesmo aqueles que são 
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especializados em psiquiatria infantil. Para os pais, muitas vezes somente o fato 

de levar seu filho ao profissional já é um passo real para assumir que seu filho 

está com “problema”. Desse sentimento de medo dos pais é comum que se 

sintam mais a vontade com psicólogos ou neuropediatras. Essas crianças 

podem e devem ser encaminhadas e acompanhadas por tais profissionais, mas 

também por um psiquiatra infantil. O fato se resume que de início seja mais fácil 

para os pais levarem seus filhos a profissionais que não se associem de fato a 

um caso mais delicado. 

 O acompanhamento da criança pode se dar por mais de um profissional, 

é importante que seja considerado o bem estar da criança, que o 

acompanhamento médico não consuma sua vida, considerando que ela é ainda 

uma criança, mas as parcerias profissionais podem dar certo desde que bem 

dosadas e integradas numa mesma direção. O psicólogo pode atuar de forma 

positiva não somente com a criança, mas também com a família, instruindo e 

desmistificando essa concepção negativa do psiquiatra em relação ao senso 

comum que o liga à loucura. E ainda, é relevante ressaltar que a especialização 

em área infantil é necessária, tanto para o psicólogo, quanto para o psiquiatra. 

Essa formação com olhar para a criança é imprescindível, e pode fazer muita 

diferença na hora de encaminhar o acompanhamento da criança nas atividades 

do cotidiano e até nas prescrições medicamentosas. É importante considerar a 

criança num processo de desenvolvimento e esse olhar é um diferencial para os 

profissionais especializados em infância. 

 Um dos principais sintomas da esquizofrenia são as alucinações e ideias 

delirantes, no caso das crianças, perceber a tênue separação entre a fantasia e 

a alucinação não é tão simples, mas é fundamental. Vidigal (2006) apresenta-

nos que o peso de dizer a verdade, no caso da criança com alucinações, é a 

medida de ser considerado louco, o que não torna a situação mais fácil. A criança 

por insegurança do que dirão dela pode se calar e guardar suas alucinações 

para si. 

 Deixar a criança falar e não contradizê-la para que não tenha medo de se 

expor é importante nessa fase de diagnóstico, expressar seus sentimentos e 

pensamentos pode ser de grande valia no levantamento de sintomas, por isso, 

mais uma vez se faz relevante frisar a importância do acompanhamento da 

família no processo. A família deve ser orientada para que saiba como lidar com 
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as situações de delírios e alucinações. A criança não deve sentir medo de falar 

e a família pode auxiliar nesse processo. 

 O tratamento e acompanhamento da criança com esquizofrenia é 

imprescindível, Konkiewitz (2013) evidencia que por ser a esquizofrenia uma 

doença mental sem cura deve ser acompanhada e tratada com muita atenção, 

considerando a unicidade de cada caso, existem o uso de medicamentos, 

terapias ocupacionais e em conjunto com a família, se necessário frequência no 

hospital dia e em casos extremos a internação. O acompanhamento de apoio 

psicopedagógico é fundamental, considerando que o rendimento escolar tenha 

decaído devido ao quadro esquizofrênico, esse trabalho pedagógico é 

valorosíssimo. Sobre as medicações é necessário salientar que muitas delas 

produzem efeitos colaterais como: desregulação do peso, sonolência, 

motricidade lenta ou tremores. 

 A internação é utilizada apenas em casos extremos, onde a criança 

apresenta risco evidente para ela e às pessoas ao seu redor. É sem dúvida um 

quadro triste para a família e para a criança, apesar de muitas vezes quando 

chega ao quadro clínico de optar pela internação a criança já não tenha muito 

senso de realidade, mas ao longo de sua vida esse histórico não será bem 

lembrado. Essa, sendo a última saída para proteger a integridade da criança, 

deve ser realizada com acompanhamento também da família, considerando que 

o desequilíbrio emocional será devastador. 

 Todo um acompanhamento e direcionamento para que a criança se 

reestruture para sair do quadro de internação deve ser realizado, nesses casos 

deve ser instituída uma parceria entre profissionais como o pediatra, psiquiatra 

infantil e psicólogo infantil, para que atendam todas as necessidades da criança 

e busquem sanar o episódio de crise o mais breve possível restituindo a criança 

em seu ambiente familiar. 

 Todas as medidas de acompanhamento à criança devem ser 

cautelosamente estudadas e o apoio à família não deve faltar. 

 Para SILVA (2009) a família sofre intensamente com o quadro patológico 

da doença mental, no caso das mães com filhos esquizofrênicos a dor se 

intensifica pelo sentimento de culpa, existe toda uma sobrecarga de cuidados 

que geram um comprometimento emocional. As mães tendem a se culpar pelo 

que não dá certo com seus filhos, ainda que não tenham ocasionado nada, como 
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é o caso da doença mental. O autor afirma ser a experiência dessas mães repleta 

de sentimentos dolorosos e pensamentos de falha em sua conduta materna. 

Todas essas evidências deixam clara a necessidade de acompanhamento 

psicológico para a família, em especial as mães cuidadoras. 

4.4- ESTUDOS SOBRE GRUPO DE RISCO. 

 

 Oliveira (2.000) em trabalho com criança esquizofrênica sob o olhar da 

psicanálise afirma que o corpo mostra evidências e todos os sinais são 

significativos. E ainda faz relação da esquizofrenia da criança com os 

comportamentos esquizofrênicos da família. 

 A questão da esquizofrenia infantil, ter considerações sobre o grupo 

considerado de risco, no caso dos pais com esquizofrenia, é preocupante. 

Estudos revelam que há maior risco nesses casos, e que até os comportamentos 

dos pais esquizofrênicos podem desencadear comportamentos e sintomas 

esquizofrênicos na criança. Devemos assim dar relevância ao acompanhamento 

dos pais no processo de levantamento histórico da criança. 

 O ambiente em que a criança esquizofrênica vive interfere diretamente no 

seu quadro, Tatossian (apud Vidigal, 2006) afirma que as pessoas que cuidam 

dessa criança, o modo como a tratam, o que ela vivencia, a qualidade de 

relacionamento social na qual está inserida, pode ajudar ou não no 

desenvolvimento da evolução negativa da doença. 

 Vivanco e Grandon (2016) afirmam em seu trabalho de pesquisa que 

crianças com um dos pais esquizofrênicos relatam uma infância inconstante, 

acometida de fatores estressantes, tristeza, sentimento de vulnerabilidade, 

situações estas que geram traumas e podem desencadear estressores e 

acentuam a teoria de grupo de risco. 

 A convivência com familiares esquizofrênicos é uma experiência marcante 

em crianças, estas não sabem o que está acontecendo e nem podem ajudar, 

gerando insegurança, medo, estresse, angústia e impotência diante da situação.   
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4.5- OUTROS SINTOMAS QUE SE APRESENTAM NA ESQUIZOFRENIA 

INFANTIL. 

 

 Nos estudos de autores que pesquisam sobre a infância de adultos 

esquizofrênicos é comum, como diz Bourgeois e de Etchpara (apud Vidigal, 

2006), que os familiares relatem enureses noturnas, perturbações de 

comportamento, ansiedade, ideias bizarras, timidez ou agressividade. Então, 

quando os familiares refletem sobre a infância desse adulto esquizofrênico, 

identificam várias perturbações com início na infância, mas que só associam à 

doença quando está já se estabeleceu. 

 O corpo reflete o que está consciente e até o que está inconsciente, 

muitas vezes quando a criança não consegue expressar o que se passa em seu 

interior, seu corpo exprime com alterações. É natural que determinadas reações 

sejam passadas despercebidas por serem associadas à idade infantil, mas 

quando se tornam repetitivas devem ser olhadas por profissionais, eles podem 

notar relações com a doença que a família não notaria. 

4.6- A ESQUIZOFRENIA INFANTIL SE MOSTRA NO AMBIENTE ESCOLAR. 

 

 A escola é um local importante na vida social da criança, nela os 

professores podem evidenciar desajustes na conduta. Corriqueiramente é 

notável que em muitos casos seja primeiramente a escola que percebe sintomas 

na criança, pelo conhecimento pedagógico percebem condutas que destoam do 

comum e do esperado para cada faixa etária. 

 Tengan e Maia (2004) afirmam que com o desencadear da esquizofrenia 

o convívio familiar e social ficam prejudicados, assim, enquanto criança é natural 

que a convivência na escola sejam afetados diretamente, pois é o vínculo social 

mais promissor de todas as crianças. 

 No aparecimento do quadro de esquizofrenia infantil é comum que a 

criança apresente uma queda no rendimento escolar, os pais e professores 

podem a princípio, como evidencia Vidigal (2006) associar à preguiça e a falta 

de vontade, mas deve-se ater a todos os fatores, provavelmente esse será 

apenas uma mostra de que há algo errado. 
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 Esses sintomas devem ser encaminhados para profissionais que 

consigam de fato determinar os motivos dessa queda de rendimento e apatia.  

 A relação entre os sintomas negativos e positivos na esquizofrenia 

também são identificados no ambiente escolar. Cannon e col. (apud Vidigal, 

2006) identificam que as crianças com mais sintomas negativos, no ambiente 

escolar tendem à solidão, a serem passivos e retraídos, já as crianças com 

predominância de sintomas positivos se apresentam mais agressivas, facilmente 

irritáveis e inconstantes. 

 Tengan e Maia (2004) relatam que existem algumas especificidades que 

aparecem na esquizofrenia de início muito precoce, como distúrbios de 

comportamento e retardo do desenvolvimento psicomotor, essas alterações são 

extremamente evidenciadas na escola, onde os docentes percebem que a 

criança modificou seu comportamento e não está se desenvolvendo como 

esperado para a faixa etária. É particularmente aparente também a 

desorganização do afeto, onde situações que anteriormente gerariam reações 

afetuosas passarem a ser indiferentes. Afirmam ainda que a deterioração da 

capacidade mental é inevitável, gerando um eficaz rebaixamento da mesma. 

 O desajuste motor e cognitivo são perceptíveis aos professores, que 

podem até fazer um trabalho diferenciado e direcionado para as crianças que 

apresentam esses desajustes. Porém, no quadro de esquizofrenia infantil, 

somente esse trabalho não suprirá as necessidades da criança, há todo um 

corpo com reações que precisam se equilibrar para que ela possa continuar seu 

desenvolvimento de forma saudável. Assim, o encaminhamento realizado por 

professores, para que os pais encaminhem a criança a profissionais é tão 

importante. 

 Vidigal (2006) também relata que nos estudos de esquizofrênicos 

aparecem constantemente a baixa intelectual, dificuldade de atenção e pouco 

desenvolvimento escolar. 

 A falta de atenção no quadro de esquizofrenia é notório, principalmente 

em casos onde ocorrem os sintomas de delírios e alucinações, a criança não 

consegue focar, em sua cabeça há vozes, em sua visão há mais do que o que 

deveria haver, e assim ela se dispersa dentro de si. Não consegue prestar 

atenção no que está fora se o seu interior está em ebulição. Essa falta de atenção 
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a princípio pode não ser relevante para quem está ao seu redor, mas quando 

explicitada aos profissionais, claramente é tida como sintoma. 

 Para Grillo e Silva (2.004) a percepção dos sintomas é evidente na vida 

escolar da criança, este espaço de convivência pode revelar várias 

manifestações, como o brincar sozinho, desorganização do diálogo, 

demonstrações de delírios e alucinações, desorientação do comportamento, 

entre outros sintomas. Portanto a vida escolar dessa criança, além de 

comprometida, serve de parâmetro para investigação dos sintomas. 

 A criança com alucinações pode brincar sozinha e nisso proceder a 

conversas como se estivesse com alguém, fato esse facilmente descartado por 

leigos como senso comum de amigos imaginários. Pode ser um episódio de 

fantasia, mas também pode ser um sintoma de alucinação. O olhar fixo, como 

se tivesse algo ao lado da pessoa com quem está conversando também pode 

ser sinal de alucinação, a criança fica com receio de falar que “tem” mais alguém 

ali e simplesmente foca no que está vendo. São situações talvez imperceptíveis, 

mas que podem ser direcionadas a terem foco, com o acompanhamento de um 

profissional. 

 Para Alaghband-Rad et. al (apud Bursztejn, 2.005), na frequência de 

sintomas prévios da esquizofrenia evidenciados na infância, obtém o segundo 

lugar, com 65% de incidência, a queda no desempenho escolar. Proveniente 

destes e outros estudos, fica claro que os professores são um dos primeiros a 

perceberem as manifestações dos sintomas pré-mórbidos da esquizofrenia. 

 Perceberem os sintomas pré-mórbidos, não significa identificá-los como 

tal, mas perceberem a discrepância no que se espera que a criança desenvolva. 

Não torna assim menos importante, mas deixamos claro que não é função do 

professor denominar sintomas, mas sim, perceber disfunções e encaminhar a 

profissionais. 

 Nos estudos de Olin (apud Bursztejn, 2.005) analisando os relatórios 

elaborados pelos professores sobre a infância de sujeitos esquizofrênicos foi 

constatado que já havia nas descrições do docente, sinais relevantes e até 

preditivos de sintomas da doença que se manifestou posteriormente nos 

indivíduos. Estes professores descreveram sobre os meninos principalmente 

como crianças reclusas, com dificuldade de serem aceitos pelos colegas, tendo 

comportamentos inapropriados e com frequentes problemas de disciplina. Já 
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para as meninas as principais citações são qualificando-as como crianças 

nervosas e inativas. Na pesquisa foram levantados dados, onde os professores 

concluíam que estes alunos eram possivelmente um grupo com risco de 

desenvolverem distúrbios psicóticos. 

 Todas essas pontuações de sintomas podem ser percebidas por 

professores, os mesmos tendem a conduzir os alunos para uma formação não 

somente intelectual, mas também social, com interiorização de valores e 

condutas socialmente aceitas. No caso de delírios, alucinações e discurso 

desorganizado, os professores notam discrepâncias de condutas, os mesmos 

podem até não saber nomear tais sintomas, mas definem com seu vocabulário 

as incoerências as quais a criança está apresentando no âmbito escolar. Ainda, 

o comportamento desorganizado é facilmente detectado, e ás vezes até 

considerado como falta de noção espacial. Talvez até mais notório sejam os 

sintomas negativos, que se apresentam com reclusão do grupo, pouca vontade 

e aptidão em realizar tarefas comuns e que antes realizava, desprezo por 

atividades prazerosas, pouca ou nenhuma disposição para diálogos com colegas 

e professores. Os atrasos no desenvolvimento cognitivo são pontuais, tendo 

vista que os professores têm expectativas pré-estipuladas por conta de sua 

formação acadêmica voltada para o desenvolvimento infantil, é corriqueiro 

notarem os atrasos e insatisfação nos rendimentos escolares.  

 Esse olhar para a escola tem papel importante no histórico social da 

criança, devendo ser considerado pelos profissionais, aos quais a criança for 

encaminhada, sendo parte da base para o diagnóstico de esquizofrenia infantil. 

Os estudos sobre esquizofrenia também se atém a esse âmbito da vida da 

criança, refletindo assim sua importância nesse contexto. 

4.7- ESTATÍSTICAS DA ESQUIZOFRENIA. 
 

 A esquizofrenia de início precoce se apresenta principalmente com 

alucinações, formas de delírios e deterioração do uso da linguagem afirma 

Soares (2.011). Alguns em maior ou menor intensidade. A prevalência da 

esquizofrenia precoce equivale a 2% e a esquizofrenia com início no fim da 

puberdade e início da vida adulta, sendo 98%. Há dados de que a esquizofrenia 

de início precoce se apresente menor que 1 para 1.000 habitantes. Mas apesar 
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da incidência ser menor para início precoce, o diagnóstico deste tipo é 

extremamente negativo e de intensidade grave. Devido ao fato da personalidade 

do indivíduo estar em desenvolvimento nessa fase, pode ocorrer um bloqueio 

desse desenvolvimento, afetando assim toda a estrutura da personalidade do 

sujeito. 

 No trabalho de pesquisa de Gutt (et. al, 2.008) evidencia-se que os 

sujeitos do gênero masculino tendem a desencadear a esquizofrenia com início 

mais precoce, maior intensidade dos sintomas qualificados como predominantes 

negativos graves, um menor desempenho social, e ainda, serem mais propensos 

a um neurodesenvolvimento de desordem. Buscaram também compreender a 

relação de adolescentes e crianças com familiares de primeiro grau, mais 

especificamente mães, com esquizofrenia, estes chamados de grupo de alto 

risco. 

 Devido ao fato da esquizofrenia com início muito precoce, na infância 

ainda, ter preditivos mais negativos, se faz necessário o diagnóstico precoce, 

para que o acompanhamento possa auxiliar no desenvolvimento da 

personalidade e tentar amenizar o quadro negativo. 

 Dados de pesquisa da Grã-Bretanha (CANNON et. al apud BURSZTEJN, 

2.005) formalizam que o grupo considerado com risco de desenvolver 

esquizofrenia se diferem de sujeitos normais por apresentarem retardos de 

cognição, psicomotor e características de desajuste nos comportamentos. 

 Bursztejn (2005) afirma que em sua pesquisa evidenciou-se que sobre a 

esquizofrenia na infância existe uma prevalência sobre o sexo masculino, o início 

das manifestações são mais insidiosos, déficits de neurodesenvolvimento, 

grande prevalência de familiares com histórico de esquizofrenia, 

desenvolvimento da doença acentuado e com mau prognóstico, e ainda, poucos 

resultados satisfatórios com o uso de antipsicóticos. 

 Os dados das pesquisas são de valia para estudos ainda mais 

aprofundados, determinar os possíveis grupos de risco pode ajudar numa 

intervenção precoce, visando auxiliar os acometidos pela doença. 
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5- CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Diante do presente estudo, podemos concluir que o universo infantil, 

quando há presença de uma doença mental, é amplamente conturbado. No caso 

da esquizofrenia de início muito precoce, iniciando ainda na infância, vimos que 

o corpo mostra os sinais, ou sintomas, da doença. A família e a escola tem papel 

importante no levantamento do histórico da criança para auxiliar no possível 

diagnóstico. 

 A criança com esquizofrenia sofre uma batalha interna entre a realidade 

e a fantasia, o medo de parecer louca muitas vezes ás fazem esconder o que 

sente, pensa, ouve e até o que vê. Essa mesma angustia em relação à loucura 

é compartilhada pelos pais, que têm um preconceito, gerado pelo senso comum, 

de que psiquiatras são para tratar pessoas loucas, e ao buscarem ajuda para 

seus filhos, tendem a evitar tais profissionais, mesmo sendo estes profissionais 

os que mais podem ajudar nestes casos. 

 O dilema dos profissionais é um entrave na busca por ajuda, mas nos 

casos de doenças mentais é necessário o acompanhamento de diversos 

profissionais, no caso da esquizofrenia infantil, vimos que é aconselhável os 

profissionais serem especializados em infância, então temos o psicólogo infantil, 

pediatra, neuropediatra, e o psiquiatra infantil, e na escola podemos ter o 

acompanhamento de psicopedagogos. Todos podem colaborar com o 

tratamento e auxiliar a família, que também necessita de orientação e apoio. 

 No desencadeamento da esquizofrenia infantil com alucinações e delírios, 

os estudos mostram que o quadro pode ser mais severo e necessitar de 

medicamentos e em casos extremos onde seja necessário preservar a criança, 

há a hipótese de internação, medidas estas que ficam a cargo do psiquiatra 

infantil. 

 Ainda sobre a escola, é notório que, devido aos sintomas, a criança tenha 

uma “queda” nos estudos, rebaixamento de QI, dificuldades de se relacionar, 

dificuldade em ter foco e se ater aos conteúdos ensinados, gerando assim 

acentuadas dificuldades de aprendizagem, que podem ser amparadas por 

trabalhos com psicopedagogos e até pela professora, sendo esta orientada pelo 

psicólogo e psiquiatra que acompanham o caso. 
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 Neste desenrolar da doença a criança se sente perdida, isolada e 

incompreendida, seu universo anteriormente estável agora eclode em um 

turbilhão de sentimentos, pensamentos, comportamentos desajustados e uma 

infinita gama de conflitos interiores, e mesmo sendo a esquizofrenia uma doença 

mental sem cura, esta deve ser muito bem acompanhada e orientada por 

profissionais, para amenizar as dificuldades dessa criança e se possível, tornar 

sua vida o mais natural e sadia quanto for plausível. 
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ITU NO CIRCUITO AFRO-ATLÂNTICO A IRMANDADE DA 
SENHORA DO ROSÁRIO EM ITU 

Itu In The Afro-Atlantic Circuit The Brotherhood Of The Lady Of The Rosary In 
Itu 

 
LUIGI, André Santos 
IFSP Campus Registro 
 
RESUMO: A historiografia da escravidão promoveu significativas inovações 
epistemológicas e metodológicas nas últimas três décadas. Novas abordagens 
trouxeram à tona uma perspectiva que rechaçou analises eurocentradas e 
evitaram reproduzir a tendência de reificar aqueles que foram escravizados ao 
longo da História do Brasil. História Atlântica, Diáspora e Agência Escrava são 
alguns dos conceitos que colocam em cena o escravizado como sujeito histórico 
de um mundo que articulou Europa, América e África. Tais estudos revelam 
novas dinâmicas políticas, sociais e culturais, bem como instituições construídas 
na resistência cotidiana dos trabalhadores escravizados. As irmandades negras, 
bem como as congadas, são algumas destas instituições afro-atlânticas que se 
reproduziram em todas as cidades que se conectaram ao mundo atlântico. Este 
trabalho aborda a Irmandade do Rosário de Itu, bem como a existência de seu 
líder na figura de Rei da irmandade. Busco reinterpretar a história de Itu à luz 
desta nova abordagem historiográfica. 
 
Palavras-chave: História Atlântica, História de Itu, diáspora 
 
Abstract: The historiography of slavery has promoted significant epistemological 
and methodological innovations in the last three decades. New approaches have 
brought to the fore a perspective that has rejected Eurocentric analyzes and 
avoided reproducing the tendency to reify those who were enslaved throughout 
the History of Brazil. Atlantic History, Diaspora and Slave Agency are some of the 
concepts that put the enslaved as historical subject of a world that articulated 
Europe, America and Africa. Such studies reveal new political, social and cultural 
dynamics, as well as institutions built on the daily resistance of the enslaved 
workers. The black brotherhoods, as well as the congada, are some of these 
Afro-Atlantic institutions that have reproduced in every city that has connected to 
the Atlantic world. This work addresses the Brotherhood of the Rosary of Itu as 
well as the existence of its leader in the figure of King of the brotherhood. I seek 
to reinterpret the history of Itu in the light of this new historiographical approach. 
 
Key-words: Atlantic History, Black Studies, Diaspora 

 

INTRODUÇÃO 

O estudo da escravidão se tornou uma das principais tendências da 

historiografia brasileira nas últimas décadas. Entretanto, tais estudos deixaram 

de compreender o escravo enquanto força de trabalho, e passaram a abordá-lo 

como um sujeito que, em determinado momento de sua trajetória, foi reduzido à 
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condição de escravizado. Neste sentido, o conceito de resistência escrava foi 

ressignificado. Somou-se à rebelião, à fuga e ao aquilombalmento, toda e 

qualquer forma de afirmação de sua humanidade: sua religiosidade, 

sociabilidades, afetividades, linguagem, enfim, tudo aquilo que, mesmo coagido, 

insistia em preservar. Desta forma, a cultura afro-brasileira se tornou objeto 

privilegiado. Ou seja, assumiu-se o suposto que a escravidão por si só não 

explica o escravizado. A expansão desta perspectiva articulou a História da 

África à História da América. O clássico pioneiro de Charles Boxer Salvador de 

Sá and the struggle for Brazil and Angola (1952), já apontava que as políticas 

imperiais lusitanas concebiam América e África como espaços integrados. Outro 

exemplo é a monumental obra de Pierrer Verger, Flux et reflux la traite des 

nègres entre le golfe de Bénin et Bahia de Todos os Santos du XVII au XIX siécle 

(1968), que, amparado por sólida documentação, comprovou uma conexão entre 

a América e a África que rompia os limites tráfico, envolvendo o fluxo de 

sociabilidades – notícias, alimentos, roupas, ornamentos, ferramentas, etc – que 

permitia que os escravizados alimentassem suas identidades étnicas mesmo do 

outro lado do oceano. A África passou a ser fundamental na compreensão dos 

processos históricos de afro-descentes na América Portuguesa: 

(...) é no outro lado do oceano que principiam outras 
histórias com as quais compomos a história dos 
brasileiros. Não numa África mítica, mas em cada uma das 
nações que tão diversamente nela vivem e possuem 
passado. Só conhecendo como foram.ao longo dos 
séculos em que tiveram parte de sua gente transplantada 
para as Américas, é que poderemos contar coerentemente 
por que e como no Brasil assumiram novas identidades e 
acabaram por se misturar entre si, de maneira quase 
impossível de desenredar (COSTA & SILVA, 2003, p. 80) 

 

Foi esta lógica que permitiu a ascensão do conceito de Diáspora: o termo 

denota a vinda, ainda eu forçada, de sujeitos históricos e não de objetos. É antiga 

a máxima que exalta: “o Brasil foi construído por mãos escravas”. Entretanto, 

nesta afirmação o trabalho escravo é mera força mecânico de trabalho à serviço 

do projeto colonial. A Diáspora enfatiza que a América é também fruto de 

projetos, ainda que não formais, dos milhares de africanos que aqui 

desembarcaram e reconstruíram suas vidas. Traziam consigo duas referências 

fundamentais de sua vida pregressa: suas etnias e seu ambiente. Tais anseios 
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os levaram a construir, ainda que de forma precária, conexões diversas entre 

África e América que permitiram um trânsito intenso de sementes, alimentos, 

mudas, plantas, temperos, joias, ferramentas, insígnias, informações, etc.  

A mesma tendência nos leva ao conceito de História Atlântica: uma 

perspectiva histórica retira a hierarquia analítica que considera os interesses da 

Europa como único determinante da história das Américas e da África. 

Rompendo o tropo discursivo da nacionalidade, a História Atlântica1 reinscreve 

a História da América e da África: 

A Atlantic History é um constructo analítico e uma 
categoria explícita de análise histórica que os historiadores 
têm delineado para ajudá-los na organização dos estudos 
de algumas das marchas dos acontecimentos da época 
moderna: o surgimento no século quatorze, e 
desenvolvimento subsequente da bacia Atlântica como um 
sítio onde deviam ser localizados várias formas de 
intercâmbio: demográfico, econômico, social, e cultural 
inter alia, entre e dentro dos quatro continentes ao redor 
do Oceano Atlântico —Europa, África, América do Sul, e a 
América do Norte — e todas as ilhas contíguas a estes 
continentes e naquele oceano (RUSSELL-WOOD, 2009, 
p. 20) 

 

Portugueses de todos os tipos, desde de grandes comerciantes 

lusitanos, latifundiários, traficantes, burocratas, padres, artesãos, artistas, 

marinheiros, militares, degredados, etc, ao lado das diversas etnias indígenas, 

mestiços, africanos, livres ou escravizados, negros ladinos, livres ou 

escravizados, enfim, todos construíram o mundo Atlântico. Uma perspectiva 

historiográfica extremamente fértil para o estudo da história e cultura afro-

brasileira. Esta concepção procura retirar o véu de vitimização do continente 

africano e, por conseguinte, dos personagens afro-descentes que povoaram as 

Américas: 

As novas abordagens contribuem para um melhor 
entendimento não só da dinâmica histórica do tráfico, 
como também da participação ativa de grupos africanos, 
entre eles reinos dirigentes e elites, agrupamentos étnicos 
e religiosos. Não se trata exclusivamente de dividir as 
responsabilidades pela deportação de milhões de homens 

                                                 
11 Adoto aqui a perspectiva de Russell-Wood, mas outros autores, como Alberto da Costa e Silva, 

identifica o nascimento da concepção de História Atlântica na obra de Pierre Verger, Fluxos e 
refluxos do tráfico de escravos entre o Golfo do Benin e a Bahia de Todos os Santos dos séculos 
XVII e XIX. Salvador: Currupio, 2002 (1968). 
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e mulheres de suas terras de origem para a América e em 
direção a outros pontos do Atlântico, mas de revelar a 
infinidade de intermediários que operacionalizaram cada 
uma das fases desse ramo do comércio atlântico, antes, 
depois e durante a viagem marítima. Nesse sentido, a 
complexidade dos negócios negreiros remete-se à 
consideração dos africanos como agentes históricos 
(WISSENBACH, 2005, p.11-12). 

 

Aqui homens e mulheres, crianças e idosos, reduzidos a escravos, longe 

de seu habitat, sem compreender a língua ao seu redor, desprovido do apoio da 

família extensa tão presente na África, reconstruíram suas identidades, 

reinventaram suas profissões, constituíram famílias, recriaram sua fé, sua 

música, sua dança e sua cultura. Ou seja, se reconstruíram e construíram uma 

nova sociedade. 

Irmandades e Congadas 

Os estudos destes processos de reconstrução de Africanidades no 

contexto da escravidão já nos apresentam estratégias que apontam um padrão 

de fenômenos socioculturais: são instituições afro-atlânticas. Um exemplo 

extremamente vigoroso são as irmandades religiosas: 

Entre as instituições em torno das quais os negros se 
agregaram de forma mais ou menos autônoma, destacam-
se as confrarias ou irmandades religiosas, dedicadas à 
devoção de santos católicos. Elas funcionavam como 
sociedades de ajuda mútua. Seus associados contribuíam 
com jóias de entrada e taxas anuais, recebendo em troca 
assistência quando doentes, quando presos, quando 
famintos ou quando mortos. Quando mortos porque uma 
das principais funções das irmandades era proporcionar 
aos associados funerais solenes, com acompanhamento 
dos irmãos vivos, sepultamento dentro das capelas e 
missas fúnebres. Os dirigentes máximos das irmandades 
eram chamados juízes, provedores ou outros termos que 
variavam regionalmente. Os escrivãos e tesoureiros 
também detinham grande poder. Eram esses os principais 
cargos da mesa, como se chamava o corpo dirigente das 
irmandades. Outros membros se encarregavam da 
organização de festas e funerais, coleta de esmolas, 
assistência aos doentes, administração da capela e do 
culto divino (REIS, 1996, p.4) 

 

Outro exemplo é a congada. Festas de coroação de reis negros 

aconteceram em Portugal, na América do Norte, no Caribe, na América 
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espanhola, mas, sobretudo, no Brasil. No mês de março, durante a festa anual 

de Nossa Senhora do Rosário, os negros conduziam a eleição do Rei do Congo. 

Esse personagem exercia certa jurisdição sobre toda a comunidade filiada à 

irmandade, sendo sua autoridade reconhecida inclusive por autoridade lusitanas. 

Durante décadas imperou a interpretação de Mario de Andrade sobre a congada. 

Este autor denunciava este evento como um claro exemplo de aculturação dos 

negros que, mediante tal instituição, abandonavam sua cultura para aderir à 

cultura europeia. Coube à Historiadora Marina de Mello e Souza rever esta 

interpretação. Ao revisitar a História africana, recuperou a trajetória do líder do 

antigo reino do Congo que, em 1509, foi governado por um líder local que se 

converteu ao catolicismo. A historiadora demonstra que existiu um catolicismo 

congolês extremamente vigoroso, devidamente recuperado por africanos que o 

contataram. A congada nada mais era do mais uma manifestação das tentativas 

de recriar a África nas Américas.  

E a Vila de Itu? 

Para compreendermos o contexto da chegada de trabalhadores 

africanos à Vila de Itu e, consequentemente, o significado do estabelecimento 

da conexão atlântica, temos que revisitar a trajetória de formação da cidade. 

Data de 1516 o primeiro registro de produção de açúcar nas Américas, 

mais precisamente na Feitoria de Itamaracá, no que viria a ser a Capitania de 

Pernambuco. Em 1533, Martim Afonso de Sousa buscou sistematizar a 

produção açucareira na América, fundando os primeiros engenhos da recém 

fundada Capitania de São Vicente. Ao longo da década de 1540, as Capitanias 

de Pernambuco, Bahia e São Vicente implementaram a indústria açucareira que 

sustentou a expansão do Império Lusitano. Religiosos, marceneiros, ferreiros, 

carregadores, canoeiros, agricultores e trabalhadores diversos desembarcaram 

nesta região das Índias Ocidentais e viveram, direta ou indiretamente, da 

incipiente agricultura mercantil. 

Entretanto, se o interior de Pernambuco e da Bahia ofereciam a rigidez 

do sertão semiárido, o interior de São Vicente, abria-se uma complexa rede de 

rotas fluviais e terrestres que adentravam a densa Mata Atlântica. Uma malha de 

caminhos, intensamente utilizada pelos indígenas locais que tinham na 

circulação entre o planalto e o litoral uma das bases de sua economia. Obter 
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acesso a tais rotas era a única garantia de sobrevivência para o colono que 

ousasse romper a conexão com o litoral ao ultrapassar a muralha da Serra do 

Mar (HOLANDA, 1966). 

Por outro lado, as rotas marítimas – determinadas pelos regimes de 

ventos oceânicos – logo demonstraram que seriam esporádicas e sacrificantes 

as viagens “de além-mar”. Em 1549, a Capitania de São Vicente possuía dois 

engenhos de açúcar, enquanto Bahia tinha dezoito e Pernambuco já contava 

com trinta. Pouco a pouco, colonos de São Vicente perceberam que, ao contrário 

de Pernambuco, sua relação com Portugal seria precária. Lisboa, Olinda, 

Salvador e a Costa dos Escravos se conectaram de tal forma que, ainda no 

século XVI, o tráfico transatlântico permitiu a instalação da indústria açucareira 

que impulsionou o Império Português (BLAJ, 2002) 

A precariedade da conexão atlântica impeliu os colonos da Capitania de 

São Vicente para o interior. A busca por cativos indígenas, somada à esperança 

de obter êxito na busca por metais preciosos, levaram colonos rumo à Serra do 

Mar, principalmente através do caminho do Peabiru. 

Na marcha Serra acima, inicialmente os colonizadores fundaram a Vila 

de Santo André da Borda do Campo em 1553. Antes de procurar escravos ou 

metais, lusitanos buscavam a fixação: terras planas, acesso à água e segurança. 

Próximo à Vila de Santo André da Borda do Campo, um grupo de jesuítas 

seguiram escalando a Serra do Mar até chegarem ao pequeno planalto de 

Piratininga. Lá encontraram "ares frios e temperados como os de Espanha" e 

"uma terra mui sadia, fresca e de boas águas". Do ponto de vista da segurança, 

a localização topográfica era perfeita: situava-se numa colina alta e plana, 

cercada por dois rios, o Tamanduateí e o Anhangabaú. Fundou-se a Vila de São 

Paulo de Piratininga. Lá, além do planalto, povoados improvisados e 

aldeamentos de jesuítas dariam origem a uma rede complexa de pontos de 

fixação colonial (BLAJ, 2002) 

A partir de São Vicente, um fluxo de colonos seguiu rumo à São Paulo. 

Daí uma série de expedições irradiou-se penetrando nos caminhos e abrindo 

outros. Santana de Parnaíba e Mogi das Cruzes foram fundados como pontos 

avançados da colonização ainda no século XVI. É neste contexto que o povoado 

de Utu-Guaçu é fundado (BLAJ, 2002) 
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A partir de Santana de Parnaíba, alguns colonos seguiram penetrando a 

mata alcançando o limite do Tratado de Tordesilhas. Em 1602, Domingos 

Fernandes, participou da bandeira chefiada por Nicolau Barreto, que junto com 

“mais de cem colonos (...) apresou cerca de 2 mil cativos tememinó”. Após 

alguns anos Fernandes abriu “lavouras no Utu-Guaçu”, onde instalou sua 

residência. Juntamente com seus irmãos André e Baltazar, Domingos Fernandes 

andou pelo sertão do Guairá aprisionando indígenas e fundando as bases dos 

limites das vilas de Parnaíba, Itu e Sorocaba (BLAJ, 2002) 

Em 1610, Domingos Fernandes ergueu uma capela em homenagem a 

Senhora da Candelária. Ponto avançado da colonização, o vilarejo ficou 

conhecido como “boca do sertão”, pois, para além dali, não havia pontos apoio 

logístico às tropas que seguiam pela mata (BLAJ, 2002) 

Além das edificações religiosas, a Vila contava, desde o ano de 1657, 

quando se desmembrou da Vila de Santana de Parnaíba, com o Senado da 

Câmara, Casa da Câmara ou Conselho de Vereança. 

Já no último quarto do século XVII os primeiros assentamentos de 

exploradores de ouro se fixavam para além da Vila de Taubaté: abria-se a rota 

do que viria a ser a Capitania de Minas Gerais. Entretanto, o volume de ouro 

encontrados desencadeou uma série de conflitos entre os exploradores locais e 

a Coroa Portuguesa. O ápice do conflito foram as batalhas que ficaram 

conhecidas como Guerra dos Emboabas. As consequências destes conflitos 

foram drásticas. A Capitânia de São Vicente deixou de existir, sendo dividida nas 

Capitânia de São Paulo e Minas do Ouro e a Capitânia do Rio de Janeiro, ambas 

diretamente ligadas à Coroa. Em 1721 Minas foi desmembrada e se tornou a 

Capitania de Minas Gerais, efetivando o projeto português de articular a região 

aurífera aos portos de Rio de Janeiro e não mais do litoral paulista (BLAJ, 2002) 

Entretanto, os esforços dos paulistas se voltaram para as rotas que 

apontavam para o interior. Partiam do porto de Araritaguaba, no rio Tietê, 

atingiam o rio Grande, entrando no Pardo até o rio Camapoã, seguindo os rios 

Cochim, Taquari, Parrudos, Paraguai até, finalmente, atingirem o Cuiabá. Lá 

encontraram novamente o ouro. Com a descoberta das minas de Cuiabá, o Porto 

de Araritaguaba, naquela época uma freguesia de Itu, era o local de onde partiam 

dezenas de canoas que abasteciam as longínquas minas do Cuiabá. Chamada 

Boca do Sertão, a Vila de Itu era o último ponto de apoio logístico de uma rota 
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comercial que demorava cinco meses para alcançar Cuiabá. Surgia as monções 

(BLAJ, 2002) 

Na década de 1740, a Capitania de São Paulo perde o controle sobre as 

regiões auríferas das monções, com a criação das Capitanias de Mato Grosso e 

de Goiás. O processo de enfraquecimento de São Paulo alcançou o ápice em 

1748, quando a Capitania foi anexada à Capitania do Rio de Janeiro 

(BELLOTTO, 2007) 

Todavia, a Vila de Itu se manteve articulada a ambas as regiões 

auríferas. Permaneceu articulada às monções e, paralelamente, tornou-se ponto 

de apoio logístico e comercial também para as tropas que vinham das terras 

produtoras de charque do Sul até Sorocaba e, daí, seguiam até Minas Gerais 

(BELLOTTO, 2007). 

Itu retoma o caminho do crescimento junto com toda a Capitania de São 

Paulo no contexto de ascensão do Marques de Pombal. 

Em 1765 a Capitania de São Paulo é restaurada. Assume o governo da 

capitania Dom Luiz Antonio de Souza Botelho e Mourão, o Morgado de Matheus. 

Seu esforço para restaurar o poderia econômico de São Paulo o leva a promover 

um amplo projeto de reestruturação dos arranjos produtivos. É neste período que 

Itu passa a integrar, conforme denominação dada por Maria Tereza Petrone, o 

“Quadrilátero do Açúcar”, formado pelas localidades de Sorocaba, Piracicaba, 

Mogi-Guaçú e Jundiaí  

Com a expansão da cultura canavieira, Itu passou a ter um grande 

crescimento no número de engenhos de açúcar. Em 1798 eram 107 engenhos 

produzindo 64.809 arrobas de açúcar, ano seguinte, 113. Em 1783, os engenhos 

de açúcar de Itu eram responsáveis pela maior parte do açúcar produzido na 

Província de São Paulo. É neste contexto que Itu se conecta ao tráfico 

transatlântico. A população na Vila, em 1773, era de 3.738 livres (1.725 homens 

e 2.013 mulheres) e 1.010 escravos (430 homens e 580 mulheres), distribuídas 

em 779 casas (NARDY FILHO, 2000). 

É neste cenário que a população de origem africana passa a compor a 

sociedade ituana. Por aqui a população afrodescendente tratou de desencadear 

os processos históricos característicos de sua luta para reconstruir sua cultura. 

E, neste sentido, logicamente, logo surge em terras ituanas uma das instituições 

afro-atlânticas mais efetiva do mundo atlântico: a Irmandade de Nossa Senhora 
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do Rosário. Lucilene Reginaldo demonstra como as irmandades de negros, 

especificamente de devoção à Senhora do Rosário, eram instituições 

extremamente ativas em todo Portugal, Luanda, Bahia e Pernambuco. “A 

identificação dos africanos e seus descendentes com a Senhora do Rosário não 

foi um fenômeno particular a Bahia. Ao contrário, foi construída numa dimensão 

atlântica”. (REGINALDO, 2005, pp. 220.) 

Mais do que resgatar a história dos negros, as irmandades de Nossa 

Senhora do Rosário revelam a História da América Portuguesa e, no enfoque 

deste texto, da própria História de Itu em sua dimensão atlântica: 

Sendo assim, a história das irmandades dedicadas ao 
culto do Rosário de Nossa Senhora permite dar uma ampla 
visibilidade a um grupo de africanos outrora “esquecidos” 
pela historiografia da Bahia. Mas, para além desse fato, a 
associação em confrarias católicas - e particularmente 
naquelas dedicadas à virgem do Rosário - foi um elemento 
fundamental na constituição da identidade angola na 
Bahia. A prática de um catolicismo, primeiro africanizado 
e, posteriormente, negro foi uma das marcas mais 
importantes desta identidade diaspórica. (Idem, ibdem, 
pp.223) 

No Fundo Cartorial do Arquivo do Museu Republicano Convenção de Itu, 

no livro de notas número vinte e três, ao longo das folhas trinta e trinta e um, há 

o registro, datado de mil oitocentos e dezoito, de uma escritura de compra de 

venda de um terreno na rua do Comércio – atual Rua Floriano Peixoto – pelos 

“deputados da Mesa da Irmandade da Senmhora do Rozário” conforme a 

descrição abaixo: 

“(Folha 30) 
Escritura de venda e compra de hum terreno na rua 

do Comércio que vendem os deputados da Mesa da 
Irmandade da Senmhora do Rozario desta vila abaixo 
declarados a Bernardino José de Sena Mota pela qtª de [ ] 
260$000 

Saibão quantos este público instrumento de 
Escritura de venda, compra (virem) que no ano do 
Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil 
oitocentos e dezoito aos vinte, e sete dias do mês de Julho 
do dito anno nesta de itu Cabeça de Comarca, em Casas 
de morada do Reverendo Vigario (Collado) Antonio de 
Pina e Vasconcelos onde fui eu vindo ao Tabelião ao 
diante nomeado sendo ahi comparecerão perante mim 
partes a saber o mesmo Reverendo Vigario, como 
Capelão da Irmandade da Senhora do Rozario desta villa, 
Joaquim Rodrigues [Aros] da Fonseca Rei da mesma 
Iramandade, e pela pessoa de seo procurador o mesmo 
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Reverendo Vigário pela procuracão que logo se segue, o 
capitam Manoel Pinto Ferraz Tesoureiro da mesma 
Irmandade, o Padre Simão Esthoque do Monte Carmello 
Escrivão da mesma Irmandade e sem onus tem os 
Irmaons de Mesa por serem todos pretos cativos; e como 
comprador (aceitante) Bernardino Jose de Sena Mota, e 
primeiramente vai lança [ilegivel] Procuração que He de 
theor seguinte=Procuração 

 
(Folha 31) 
 
Procuração bastante de Joaquim Rodrigues (Aros) 

da Fonseca em qualidade do Rei da Irmandade de Nossa 
Senhora do Rozario desta villa= Saibão quantos este 
público instrumento de poder e procuração bastante e 
virem que no Ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus 
Christo de mil oitocentos e dezoito aos vinte e seis dias do 
mês de Julho nesta villa de Itu, em meo Cartorio 
compareceo Joaquim Rodrigues Cesar da Fonseca preto 
forro e desta villa que o reconheço pelo proprio, e por elle 
me foi dito que como Rei da Irmandade de Nossa Senhora 
do Rozario desta villa fazia seo procurador ao 
Reverendissimo Vigario callado Antonio de Pina e 
Vasconcelos para que em seo nome como se elle prezente 
estivesse possa obtorgado, consignar huma Escritura de 
venda de humas terras pertencentes a mesma Irmandade 
na rua do Comércio, e que se vende a Bernardino Jose de 
Sina Mota, e para isso concedia ao dito seo procurador 
todos os seos poderes com Direito necessarios, e se 
obrigava a haver por firme, e valiosa a dita Escritura e 
venda. E de como assim [ ] obtorgou dou minha fé... 

Com um princípio de taipas que se fez para servir de 
igreja (...)” 

 

As possibilidades que tal documento apresenta são imensas. Em 

primeiro lugar cabe ressaltar os dados mais evidentes a própria estrutura do 

documento. Quem exerce a venda do terreno é personagem Joaquim Rodrigues 

Cesar da Fonseca, um preto forro, indicado como Rei da Irmandade da Senhora 

do Rosário. Certamente estamos diante do mesmo processo descrito por Marina 

de Mello e Souza (2002), quando africanos provenientes da região da África 

Centro Ocidental reproduzem na América sua experiência de já ter conhecido o 

catolicismo congolês e, um grande líder católico: o Rei do Congo. A recriação 

empreendida nas Américas não era apenas uma encenação folclórica, pois, no 

caso da Vila de Itu, o próprio documento comprova isso: o escrivão e o 

comprador reconhecem no personagem autoridade para negociar o imóvel. Seu 

procurador não é qualquer personagem da Vila, mas sim o próprio Vigário da 

Vila, Antonio de Pina e Vasconcellos. 
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O documento também apresenta a composição da mesa Diretora da 

Irmandade: o próprio Vigário Antonio de Pina Vasconcellos é o Capelão, o 

Capitão Manoel Pinto Ferraz é o Tesoureiro, e o Escrivão o Padre Simão 

Esthoque do Monte Carmello. Manoel Pinto Ferraz era o Capitão responsável 

pela 6ª Companhia da Vila de Itu, responsável pelas regiões de Jundiahy e Boyry 

em 1808. Entretanto, capítulo mais curioso é a participação do Padre Simão 

Stock do Monte Carmelo, filho o famoso Jesuíno do Monte Carmelo. 

Jesuíno, personagem ilustre estudado por Mario de Andrade como o 

percursor do barroco paulista, era filho de escrava, portanto negro. Sua 

ascendência africana o impediu de ingressar na Irmandade de Nossa Senhora 

do Carmo. Motivo provável para que Santa Sé também não respondesse o 

pedido da própria Venerável Ordem Terceira do Monte Carmelo da Vila de Itu 

para incluir Jesuíno em seu quadro (BARSALINI, 2011). De qualquer forma, seu 

filho ingressou na Irmandade da Senhora do Rosário. Simão Stock era 

personagem de grande destaque na Vila neste período, já que foi o responsável 

pela conclusão da Igreja do Patrocínio logo depois, em 1819, quando seu pai 

Jesuíno veio a falecer. 

Esta estrutura era comum nas Irmandades do Rosário por todo o 

Atlântico: deputados negros, mesa diretora composta por pessoas ilustres, 

quase sempre com a presença de alguns mestiços dentre os diretores 

(REGINALDO, 2011). Pois, como afirma o próprio documento em questão toda 

a mesa de deputados era composta por “negros”. 

Considerações finais 

O exemplo exposto aqui busca comprovar como a História Atlântica 

rompe o estereótipo da escravidão. Consequentemente, tais questões nos 

permitem refletir, por exemplo, sobre qual história ensinamos em nossas 

escolas, ou mesmo, sobre os caminhos das políticas de patrimônio histórico que 

adotamos em nossas cidades. 

A História Atlântica articula África e Brasil em uma dimensão já 

esquecida. A História da África na perspectiva Atlântica contribui para a produção 

de uma historiografia comprometida com o enfrentamento da discriminação 

racial. Portanto, trata-se de reconstrução da memória social e da cultura, 
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fundamento para novas identidades e subjetividades que viabilizarão práticas 

sociais que não coadunem com a reprodução do racismo: 

O ensino de história e cultura da África tem uma agenda. 
Não se trata de mera inserção de conteúdo, tão pouco de 
substituição do eurocentrismo hegemônico na escola por 
um pretenso “afrocentrismo”: É importante destacar que 
não se trata de mudar um foco etnocêntrico marcadamente 
de raiz europeia por um africano, mas de ampliar o foco 
dos currículos escolares para a diversidade cultural, racial, 
social e econômica brasileira. Nesta perspectiva, cabe às 
escolas incluir no contexto dos estudos e atividades, que 
proporciona diariamente, também as contribuições 
histórico-culturais dos povos indígenas e dos 
descendentes de asiáticos, além das de raiz africana e 
europeia. É preciso ter clareza que o Art. 26A acrescido à 
Lei 9.394/1996 provoca bem mais do que inclusão de 
novos conteúdos, exige que se repensem relações étnico-
raciais, sociais, pedagógicas, procedimentos de ensino, 
condições oferecidas para aprendizagem, objetivos tácitos 
e explícitos da educação oferecida pelas escolas. 
(BRASIL, 2004) 

 

Ao apresentar o negro como humano e não apenas como escravo ou 

vítima do racismo, a perspectiva atlântica o recupera como agente político, social 

e cultural: 

Nenhum de nós confunde um imigrante italiano com um 
alemão, nem os papéis distintos que exerceram os que 
chegaram na metade do século XIX, os que 
desembarcaram no fim daquele século e que para cá 
vieram no primeiro terço do século XX, nem tampouco a 
diferença entre modos de vida e de atuação social entre os 
que aqui se instalaram em grandes colônias coesas e os 
que passaram a residir em áreas onde predominavam 
outros grupos e mais rapidamente com eles se mesclaram. 
Mesmo neste último caso, não temos, contudo, dificuldade 
em distinguir entre as heranças alemães e italianas. O 
mesmo deveríamos ser capazes de fazer em relação a um 
congo, a um teque, a um vili, a um gã, a um ondo e a um 
ijexa (COSTA & SILVA, 2003, p. 79). 

 

Assim, a história se torna referência de identidade negra, pois na medida 

em que comprova sua resistência apesar da condição de escravizado, o ampara 

para resistir diante da discriminação racial: 

A História da África é importante para nós, brasileiros, 
porque ajuda a explicar-nos. Mas é importante também por 
seu valor próprio e porque nos faz melhor compreender o 
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grande continente que fica em nossa fronteira leste e de 
onde proveio quase a metade de nossos antepassados. 
Não pode continuar o seu estudo afastado de nossos 
currículos, como se fosse matéria exótica. Ainda que disto 
não tenhamos consciência, o obá do Benim ou o angola a 
quiluanje estão mais próximos de nós do que os antigos 
reis da França (COSTA & SILVA, 2003, p. 240) 

 

A História da África, abordada nesta perspectiva, é em si antirracista. 

Representa uma conquista social. Representa um avanço na luta pela 

reconstrução da identidade afro-brasileira e do imaginário de negros e não 

negros. 
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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo, pesquisar questões 
relacionadas ao racismo, nas escolas e propor formas de abordá-lo. Orientando 
a sociedade, nas práticas ao combate do preconceito racial. Embora existam 
leis, que prevê punição, ainda sim há comportamentos de forma camuflada, com 
interferências desde á época do colonialismo, até os dias atuais.  Foi utilizado 
como métodos: pesquisas de artigos científicos, livros e pesquisas on-line, 
visando destacar a correção da desigualdade social, através das ações 
afirmativas, sendo a população negra a que mais sente os efeitos do 
desemprego, da violência e da falta da representatividade da sua cultura. Porém, 
cabe a nós educadores, buscar cada vez mais estar informados e consciente 
sobre o assunto, para que possamos promover a diversidade da cultura e a 
desconstrução da imagem estereotipada dos negros. 
 
Palavra-chave: Racismo na escola; Cultura; Aprendizagem. 

Abstract: The present work aims to investigate issues related to racism in 
schools and to propose ways of addressing it. Orienting the society, in the 
practices to the combat of the racial prejudice. Although there are laws of 
punishment, there are still some behaviors in a camouflaged way, with 
interference from the colonial era to the present day. 
It was used as methods: research on scientific articles, books and online 
research, aiming the correction of social inequality, through actions to policies, 
being a black population that most feels the violence, violence and lack of 
representativeness of their culture. 
Moreover, it is up to us educators, to research more and more information and to 
obtain more information on the subject, so that the media promote a culture and 
a deconstruction of the stereotyped image of the blacks. 
 

Keywords: Racism in school; Culture; Learning. 
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INTRODUÇÃO 

 
O presente trabalho busca chamar a atenção à importância de se 

trabalhar questões raciais na sociedade e nas escolas, em especial com relação 

às práticas de preconceito, de racismo e a injuria racial. Enquanto o primeiro está 

relacionado a opiniões preconcebidas em relação a determinada pessoa ou 

grupo; o segundo, alicerça-se na ideia de que a humanidade pode ser dividida 

em raças e que elas possuem uma hierarquia; já a injuria racial é a ação de 

ofender alguém tendo como referência a sua cor, crença, etnia ou condições.  

A existência e persistência do racismo no Brasil e seus frutos estão 

estritamente implicadas com a escravidão no Brasil, que fez parte de nossa 

realidade histórica e social desde a primeira metade do século XV e 1888, 

quando foi abolida institucionalmente por decreto assinado pela princesa Isabel. 

Acontece que após a abolição, os negros foram “abandonados” e excluídos pela 

sociedade, já que não houve políticas públicas que olhassem para sua inserção 

social, política e econômica, deixando-os às margens da sociedade. 

Após mais de um século do o fim da escravidão, percebeu-se que 

somente as lutas dos movimentos sociais não seriam suficientes para minimizar 

as heranças deixadas por nossa história aos descendentes dos escravizados, 

então, o governo federal criou políticas afirmativas, cujo objetivo é minimizara 

desigualdade social e econômica pautada pela cor de pele, a mais efetiva - e 

polêmica - é a lei de cotas raciais, que reserva uma porcentagem de vagas em 

universidades públicas a quem se autodeclarar afrodescendente. No entanto o 

assunto não é ponto pacífico, pois há grupos que são contrárias e outros que 

são favoráveis às cotas raciais. 

Além das cotas, outra medida tomada, pelo governo brasileiro, para 

atenuar as consequências históricas do nosso passado escravista sob a 

população afrodescendente, foi a promulgação da Lei 10.6999/2003, que institui 

a obrigatoriedade e inclusão de conteúdos sobre a cultura afro nos currículos 

escolares e universitários, no entanto, pode-se constatar que para muitas 

instituições educacionais e profissionais da educação, a Lei não passa de letra 

morta. O que é lamentável, pois acredita-se que a escola é um dos principais 

espaços sociais para se trabalhar e combater o racismo e a referida Lei, e o que 

ela propõe, é um importante instrumento para que isso seja efetivado. 
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Os textos que segues, abordará com mais profundidade os temas 

destacados acima, espera-se que, de alguma maneira, ela sirva como um 

convite para que possamos fazer da Educação uma ferramenta de 

transformação e que nossa sociedade não paute as oportunidades de seus 

cidadãos pela cor de sua pele e por sua origem étnica.  

 
 
O QUE É RACISMO E INJURIA RACIAL 

 

Na sociedade brasileira junto ao ambiente escolar é muito comum a 

ocorrência de práticas preconceituosas, racistas e de injuria racial, que são, ao 

mesmo tempo, resultado e alimentador de muitos problemas sociais, cultural, 

econômico e psicológico. Apesar de ser grande a ocorrência, há muita confusão 

no entendimento do significado de cada uma dessas práticas, dessa maneira, 

crê-se ser importante trazer ao texto a suas definições. 

 Preconceito: É uma opinião preconcebida em relação à determinada 

pessoa ou grupo, que não é baseada em uma experiência real ou na razão.  

 Racismo: é acreditar que algumas raças são superiores às outras. 

 Injuria racial: É ação de ofender alguém baseado em sua cor, crença, etnia 

ou condição enquanto idoso ou portador de deficiência.  

O preconceito racial está previsto na lei, nº7.716/1989, podendo ocasionar 

a pena de reclusão de dois a cinco anos. No entanto o preconceito não se 

restringe apenas questões raciais, ele se retrata também a homofobia, transfobia 

xenofobia, bullying, entre outros.  

O racismo se baseia na ideia de que existem diferentes raças humanas e 

que elas são hierarquizadas, sendo a “raça branca”, a superior, enquanto as 

negras, asiáticas e os indígenas, inferiores. A classificação das raças se apoia 

em diferenças de fenótipos: cor da pele, formato do crânio, aparência física, etc. 

(PAVAN, 2016)  

Segundo a pesquisadora Maria Aparecida da Silva, em artigo sobre 

racismo na escola: 

O preconceito é basicamente uma atitude negativa (é 

necessário que haja algum referente positivo para 

comparação) com relação a um grupo ou pessoa, 

baseando-se num processo de comparação social em que 

o grupo da pessoa preconceituosa é considerado uma 
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psicológica que acentua sentimentos e atitudes 

endereçados a um grupo como um todo ou a um indivíduo 

por ser membro dele. 

A discriminação, por sua vez, é a manifestação 

comportamental do preconceito, ou seja, é a 

materialização da crença racista em atitudes que 

efetivamente limitam ou impedem o desenvolvimento 

humano pleno das pessoas pertencentes ao grupo 

discriminado e mantem os privilégios dos membros de 

grupo discriminador à custa do prejuízo dos participantes 

do grupo discriminado. (SILVA, 2001 p. 75)  

 

A injuria racial é um crime que consiste na ofensa à honra de terceiros, 

com utilização de elementos referentes à sua etnia e cor; sua prática está 

prevista no artigo 140 SS 3º título I, capitulo V da parte especial do Código Penal 

Brasileiro – “Dos crimes contra a Honra”.  

Por fim, pode-se dizer que o crime de injúria racial e racismo, que tem 

relações estreitas com o preconceito, apesar de serem parecidos e confundidos 

na sociedade, possuem significados e penas bem distintos. (PAVAN, 2016) 

Contudo, tanto racismo, preconceito e injuria são heranças históricas da 

sociedade brasileira, que teve suas relações sociais e econômicas alicerçadas 

na escravidão de pessoas do continente africano e seus descentes cuja história 

atravessou séculos e possuem nos dias de hoje.  

Dessa maneira, segue abaixo uma breve história da escravidão negra no 

Brasil, para que o leitor entenda as práticas racistas como galhos de uma 

árvore semeada em solos passados. 

 

A ESCRAVIDÃO NEGRA NO BRASIL 

Da chegada ao fim da escravidão. 

A escravidão do Brasil ocorreu entre os séculos XVI a XIX. Inicialmente, 

os colonos portugueses escravizaram os índios, no entanto, a política religiosa 

e o interesse por lucros no comércio de cativos conduziam para o fim da 

escravidão indígena, fazendo com que as mãos de obras escravas viessem 

exclusivamente do continente africano. (ALENCASTRO, 2000). 

Estima-se que entre 1538 e 1850, foram desembarcados 

aproximadamente 3,6 milhões de africanos nas costas Brasileiras (CÉLIA, 2007), 
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cabe lembrar que muitos que tinha como destino a vida servil do lado de cá do 

atlântico nem se quer desembarcaram, pois, a taxa de mortalidade durante a 

travessia era bastante expressiva, pois faltavam condições mínimas de higiene, 

alimentação e cuidados com a saúde. (ALENCASTRO, 2000) 

A travessia atlântica do navio foi retratada por alguns artistas da época, 

como, por exemplo, na pintura “Navios negreiro”, de Johann Motriz Rugendas. 

(RUGENDAS, SD) 

Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johann Moritz Rugendas. Navio negreiro, 18301 

Pode-se perceber, como nas imagens, as dificuldades enfrentadas pelos 

africanos escravizados. O espaço era pequeno, eles estavam expostos a 

doenças como a varíola, diarreia e escorbuto, entre outras. Sem falar na privada 

de alimento e águia potável (RAMBELLI, 2015, p.55).  

Na chegado ao Brasil, os africanos ficavam em quarentena para se 

recuperar da desgastante viagem, que durava em média 60 dias, pois 

precisavam estar bem apresentados fisicamente para seus novos “donos’, que 

os adquiriam em compras diretas e em leilões nas zonas portuárias”. 

(MATTOSO, 2003) 

                                                 
1RUGENDAS, Johann Maritz. Navio negreiro. Disponível em: 
<https://jogodavidaweb.wordpress.com/2017/03/29/johann-moritz-rugendas/#jp-carousel-2151> 
Acessado em: 18. Abril. 2018  
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O mercado de escravo brasileiro mais famoso era o do Valongo, 

localizado na cidade do Rio de Janeiro. Entretanto, o tráfico desembarcava suas 

mercadorias humanas em outras regiões, conforme ilustra o mapa abaixo2: 

Figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abaixo, têm-se representações de como poderia ser feita essas compras 

e vendas, representada na pintura do viajante Jean Baptista Debret. 

 

Figura 3 

 

 

 

 

 

 

 

(Mercado de escravos na da Rua do Valongo Debret c. 1816 – 1828) 3 

 

Após serem vendidos, seguiam para os seus destinos finais, onde iriam 

trabalhar de sol a sol, eles eram como salientou o Padre Antonil, “as mãos e os 

                                                 
2 Disponível em: <http://diretodosmanguezais.blogspot.com.br/p/dia-de-negro.html> Acesso em 
abril. 2018 às 12h12 
3 HAAG, Carlos. Os ossos que falam. Disponível em: < 
http://revistapesquisa.fapesp.br/2011/12/24/ossos-que-falam/ > Acesso em abril. 2018 às 
12h12 

FONTE: Mapa representando o comércio triangular: Portugal – Brasil – África. 
 

http://diretodosmanguezais.blogspot.com.br/p/dia-de-negro.html
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pés do senhor de engenho, porque sem eles no Brasil não é possível fazer, 

conservar e aumentar fazenda” (ANTONIL, 1982). A maioria recebia alimentação 

de péssima qualidade, sendo submetidos a privações e alguns eram punidos 

com castigos dolorosos. No entanto, apesar disso, muitos escravizados foram 

capazes de superar suas condições e criar estratégias de sobrevivência 

econômica, social e cultural. A pintura abaixo mostra africanos escravizados 

trabalhando na produção de açúcar.           

          

Figura 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pequena Moenda de Cana Portátil, Jean Baptist Debret, 1827 4 

Mas nem só o trabalho preenchia a rotina dos escravizados, como nos 

lembra do viajante Rugendas, “nos domingos ou dias de festas, tão numerosos 

que até absorvem mais de cem dias do ano, os escravos são dispensados de 

trabalhar para seus senhores e podem descansar ou trabalhar para si próprio”. 

(RUGENAS, S/d, p.238). Na obra abaixo, nota-se os escravos fazendo uso do 

tempo que tinham para si para se divertir, era o momento em que também faziam 

seus “rituais” como danças lembrando-se e praticando sua cultura (CERDAN, 

2013). 

                                                 
4 História de São Paulo. Disponível em: < 
https://historiadesaopaulo.wordpress.com/escravidao-negra-em-sao-paulo-e-no-brasil/> Acesso 
em abril. 2018 às 12h12 
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Figura 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joham Baptista Spix e Karl Philipp Von Martins (O batuque em São Paulo, 1817) 5 

A escravidão brasileira foi oficialmente extinta em 13 de maio de 1888, 

após a decretação da Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel. Dos pouco mais 

de 500 anos de história oficial, o Brasil participou por quase 400 anos sob o 

regime de escravidão. O país, no continente americano, foi o último a abolir a 

escravidão. 

A tabela abaixo mostra os últimos países a abolir a escravidão no 

continente americano6:  

 

HAITI 1804 

CHILE 1823 

BOLIVIA 1826 

MÉXICO 1829 

ARGENTINA 1853 

ESTADOS UNIDOS 1863 

BRASIL 1888 

 

O fim institucional da escravidão no Brasil aconteceu em 1888, a princesa 

Isabel, assinou a lei Aurea mesmo com o fim da escravidão, os negros 

continuaram marginalizados, recém-libertos passaram dias difíceis, sem acesso 

                                                 
5 SPIX, Joham Batista, MARTINS, Karl Philipp Von. O batuque em São Paulo. Disponível em: 
<http://www.iar.unicamp.br/disciplinas/am540_2003/edu/produto/escravidao/resistencia2.htm> 
Acesso em abril. 2018 às 12h12 
6 Geledes. Datas da abolição da escravidão nos países americanos. Disponível em: 
<https://www.geledes.org.br/datas-da-abolicao-da-escravidao-nos-paises-americanos/> Acesso 
em abril. 2018 às 12h12 

https://www.geledes.org.br/datas-da-abolicao-da-escravidao-nos-paises-americanos/
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as terras, vítimas de muito preconceito, enfim, deixados a própria sorte, 

situações que reflete na condição social da população negra brasileira ainda 

hoje. 

 

POLÍTICAS AFIRMATIVAS PARA COMBATER A DESIGUALDADE RACIAL 

E SOCIAL 

Desempregos da população negra no Brasil. 

 

No Brasil, a população negra é a que mais sente os efeitos do 

desemprego, da violência e da falta representatividade. Segundo dados pelo 

IBGE dos 12,3 milhões de desempregados, cerca de 64% são negros e pardos. 

A desigualdade está presente também na renda da população brasileira, 

enquanto pessoas de cor branca recebem em média um salário de R$2.660,00; 

as negras e pardas recebem R$1.480,00, como mostra os dados dispostos no 

gráfico abaixo7.  

Gráfico 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DADOS DO IBGE – distribuição das pessoas- 

 

COTAS E SUA IMPORTÂNCIA 

                                                 
7 Jornal popular. Negros no mundo do trabalho. Disponível em: 
<https://pclcprio.wixsite.com/vozoperaria/single-post/2017/04/01/Quest%C3%A3o-racial-e-o-
racismo-em-estat%C3%ADsticas-oficiais > Acesso em abril. 2018 às 12h12 

https://pclcprio.wixsite.com/vozoperaria/single-post/2017/04/01/Quest%C3%A3o-racial-e-o-racismo-em-estat%C3%ADsticas-oficiais
https://pclcprio.wixsite.com/vozoperaria/single-post/2017/04/01/Quest%C3%A3o-racial-e-o-racismo-em-estat%C3%ADsticas-oficiais
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As cotas raciais fazem parte de políticas públicas e de ações afirmativas, 

cujo objetivo é corrigir e compensar as desigualdades sociais presentes na 

sociedade e acumuladas historicamente, no caso brasileiro, o primeiro grupo a 

ser contemplado, com essa preocupação, é o de afrodescendentes, pois há um 

entendimento que o passado escravocrata brasileiro submeteu seus 

ascendentes a condições sociais, materiais e jurídicas bastante desfavorável aos 

demais grupos sociais e que, mesmo com a abolição da escravidão, os negros 

continuaram sendo descriminados pela cor. 

As políticas de cotas raciais em concursos públicos e universidades não 

foram inventadas no Brasil, já tinham sido implantadas em alguns países onde 

houve escravidão; os EUA foram os primeiros a fazer uso de políticas afirmativas 

para combater a desigualdade pela cor da pele, meio século antes do Brasil, 

mais especificamente no ano de 1960. (DIWAN, 2007) 

A primeira ação brasileira, de fato, deu-se em junho de 2014, quando a 

Universidade de Brasília (UNB) adotou o sistema de cotas raciais, fazendo valer 

uma determinação legal, presente na Lei 12.711, a qual determina que 50% das 

vagas das universidades e junto as instituições federais de educação superior 

sejam destinadas a estudantes de escolas públicas, 25% para negros, pardos e 

indígenas, conforme pode se ler no texto da lei, transcrito abaixo8: 

 (...) A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1o As instituições federais de educação superior 
vinculadas ao Ministério da Educação reservarão, em cada 
concurso seletivo para ingresso nos cursos de graduação, 
por curso e turno, no mínimo 50% (cinquenta por cento) de 
suas vagas para estudantes que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas.” 
Parágrafo único.  No preenchimento das vagas de que 
trata o caput deste artigo, 50% (cinquenta por cento) 
deverão ser reservados aos estudantes oriundos de 
famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo 
(um salário-mínimo e meio) per capita. Art. 5o  Em cada 
instituição federal de ensino técnico de nível médio, as 
vagas de que trata o art. 4o desta Lei serão preenchidas, 
por curso e turno, por autodeclarados pretos, pardos e 
indígenas e por pessoas com deficiência, nos termos da 
legislação, em proporção ao total de vagas no mínimo 
igual à proporção respectiva de pretos, pardos, indígenas 
e pessoas com deficiência na população da unidade da 

                                                 
8 Disponível em: < http://www.utfpr.edu.br/futuros-alunos/sisu/sisu-2017-1/lei-no-12-711-de-29-
de-agosto-de-2012 > Acesso em abril. 2018 às 12h12 
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Federação onde está instalada a instituição, segundo o 
último censo do IBGE.          (Redação dada pela Lei nº 
13.409, de 2016) Parágrafo único.  No caso de não 
preenchimento das vagas segundo os critérios 
estabelecidos no caput deste artigo, aquelas 
remanescentes deverão ser preenchidas por estudantes 
que tenham cursado integralmente o ensino fundamental 
em escola pública. Art. 6o O Ministério da Educação e a 
Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial, da Presidência da República, serão 
responsáveis pelo acompanhamento e avaliação do 
programa de que trata esta Lei, ouvida a Fundação 
Nacional do Índio (Funai). Art. 7o No prazo de dez anos a 
contar da data de publicação desta Lei, será promovida a 
revisão do programa especial para o acesso às instituições 
de educação superior de estudantes pretos, pardos e 
indígenas e de pessoas com deficiência, bem como 
daqueles que tenham cursado integralmente o ensino 
médio em escolas públicas.          (Redação dada pela Lei 
nº 13.409, de 2016) Art. 8o As instituições de que trata o 
art. 1o desta Lei deverão implementar, no mínimo, 25% 
(vinte e cinco por cento) da reserva de vagas prevista 
nesta Lei, a cada ano, e terão o prazo máximo de 4 
(quatro) anos, a partir da data de sua publicação, para o 
cumprimento integral do disposto nesta Lei. Art. 9o Esta Lei 
entra em vigor na data de sua publicação. 

As cotas são uma ferramenta importantes de reparação às desigualdades 

que a população negra e seus descendentes, que representa 54% da população 

brasileira, vêm sofrendo ao longo da história, especialmente pelas heranças 

deixadas pelo passado escravista. Bastam averiguar as informações censitárias 

sobre população negra brasileira com relação à educação, cultura, salários, 

empregos e representações institucionais e políticas, nos gráficos que seguem 

abaixo: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13409.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13409.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13409.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13409.htm#art1
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Gráfico 2: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Brancos ganham quase o dobro que negros e pardos9. 
 
 

No entanto, o assunto não é ponto pacífico na sociedade brasileira; há 

grupos que são contrários, e outros que são favoráveis às cotas raciais nas 

universidades públicas. O principal argumento daqueles que são contrários é de 

que as cotas reforçam o preconceito e discriminação racial, pois acabam 

reafirmando a princípio norteador do racismo, que é a ideia que os negros são 

inferiores. Entretanto, essas pessoas, segundo os favoráveis às cotas, 

desconsideram que o Brasil tem uma “divida” com os negros, tanto pela condição 

a que foram submetidos como pela importância que tiveram na formação 

material e cultural do Brasil.  

Há ainda o fato, de que no Brasil, a maioria da população pobre são 

pessoas negras, o que força a procurarem emprego ainda em fase escolar, 

aumentando a evasão escolar entre a população negra, como pode se ver no 

gráfico abaixo, que torna perceptível a ideia que, conforme avança o nível de 

escolaridade, diminui a participação de negros nas instituições educacionais 

brasileiras. 

 

 

 

                                                 
9 Disponível em: <https://deglutindopensamentos.files.wordpress.com/2013/02/graf2-original.jpg, 

capturado em 06/04/2018 – 16:36) 
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Gráfico 3: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribuição percentual dos/as estudantes por curso frequentado, segundo o sexo e cor/raça. Legenda: C.A. 
(Classe de Alfabetização), EF (Ensino Fundamental), EM (Ensino Médio). (Fonte: PNAD 2009, baseado em 

Rosemberg & Madsen, 201110) 
 

A autora do artigo – Fúlvia Rosemberg – de onde foi retirado o gráfico, 

também chama a atenção para outra questão envolvendo a vida escolar dos 

alunos negros do Ensino Fundamental, segundo ela,  

A concentração de homens negros no Ensino 
Fundamental não deve ser comemorada! Isto não significa 
que eles estejam acessando mais o ensino fundamental. 
Significa, pelo contrário, que eles não estão conseguindo 
sair dessa etapa de ensino. Enquanto as mulheres 
brancas passam pelo fundamental, pelo médio e chegam 
às faculdades, os meninos negros ficam retidos no 
fundamental, o que leva ao aumento da sua proporção 
nesta etapa. (ROSEMBERG) 

 
A evasão escolar não pode ser desconsiderada como fator condicionador 

da desistência de alunos, entretanto, como o foco da presente pesquisa está 

focada nas relações socioculturais e político do racismo escolar, não será dada 

                                                 
10 Disponível em: <(https://ensaiosdegenero.wordpress.com/tag/fulvia-rosemberg/, capturado 
em 06/04/2018 – 16:43) Distribuição percentual dos/as estudantes por curso frequentado, 
segundo o sexo e cor/raça. Legenda: C.A. (Classe de Alfabetização), EF (Ensino Fundamental), 
EM (Ensino Médio). 
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a atenção devida a questão, há inúmeros estudos interessantes que abordam a 

questão. 

As políticas de cotas seria então uma maneira de dar à população negra 

condições de se inserir de maneira justa nos mecanismos sociais e econômicos 

e para que isso possa se concretizar, ela precisa acessar alguns mecanismos 

necessários, e a escola pode ser considerada o principal deles. 

O professor de cultura Brasileira, Marcos Minui, doutor pela Pontifícia 

universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), por exemplo, é a favor e 

justifica seu posicionamento segundo ele: 

 Tenho opinião favorável, no sentido de que democratiza o 
acesso, considerando nossas grandes desigualdades 
sociais. Pode-se criticar o sistema ou tentar encontrar 
outras formas de democratização de acesso mais 
eficazes, mas o importante é que os mecanismos 
existentes refletem uma preocupação de resolver o 
problema. 11  

Quando o negro é tolerado em outros ambientes, como universidades, na 

política, ou em lugares que tem classe média mais elevada, passa a incomodar 

a elite branca. A aplicação da Lei 12.711/2014 e seus desdobramentos podem 

surtir efeitos morais e psicológicos positivos entre os alunos negros e pardos do 

Ensino Fundamental e Médio, em especial quanto a não desistirem dos estudos, 

pois quanto mais negros frequentarem a universidade, ao longo prazo, menos 

desigualdade vai ter, assim, as futuras gerações de negros terão seus pais com 

melhores condições econômicas, assim não precisarão trabalhar tão cedo e 

largar a escola; também, conforme as crianças negras virem mais pessoas da 

sua cor entrando em faculdade e tendo profissões que dependem de faculdade, 

terão mais desejos de seguir estudando, pois estarão se vendo representadas 

naqueles espaços. 

Mas se as cotas têm trazido e pode trazer mais benefícios à população 

negra, também têm despertado reações por parte de alunos brancos e 

professores das universidades, alguns alegam que esse sistema acaba baixando 

o desempenho da comunidade acadêmica, entretanto, alguns estudos têm 

demonstrado que essas afirmações não passam de preconceitos.  

                                                 
11 Redação online.  Disponível em: https://redacaonline.com.br/blog/tema-de-redacao-cotas/ 
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Muitas vezes o debate foge ao controle e às esferas do debate racional, 

não poucas vezes, algumas pessoas contrárias a política de compensação racial 

têm se manifestado de com argumentos de caráter racista e bastante ofensivo. 

Abaixo segue umas imagens que retratam essas reações em algumas 

Instituições de Educação Superior.12 

        
Figura 6 
 
 
 
 
                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 ARAÚJO. Glauco. Alunos denunciam homofobia e racismo em faculdade do ABC Paulista. 
Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/alunos-denunciam-racismo-e-
homofobia-em-faculdade-do-abc-paulista.ghtml>. Acessado em: 30 março. 2018. 00h05. 
https://www.geledes.org.br/estudantes-negros-respondem-pichacoes-racistas-na-unicamp/; 
MARCONI, Renata. Pichações racistas, homofobia e machistas. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/sp/bauru-marilia/noticia/2015/11/pichacoes-racistas-homofobicas-e-
machistas-sao-encontradas-na-unesp.html>Acessado em: 30 março 2018. 00h10. 

Pichação na parede do banheiro do IFCH – Unicamp (2016) 

 

Pichação no banheiro da UNESP (2015) 

 

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/alunos-denunciam-racismo-e-homofobia-em-faculdade-do-abc-paulista.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/alunos-denunciam-racismo-e-homofobia-em-faculdade-do-abc-paulista.ghtml
https://www.geledes.org.br/estudantes-negros-respondem-pichacoes-racistas-na-unicamp/
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A expressão do racismo não se faz presente apenas em contextos em 

que as cotas raciais são realidade, ele está presente também nas escolas de 

Ensino Fundamental como pode-se ver os trechos destinados abaixo. 

Kauan é um menino de 11 anos que mora e estudo em São Paulo numa 

escola chamada João Vieira de Almeida. Publicou no Youtube um vídeo 

desabafando que sobre diariamente racismo em sua escola. 

“Meu nome é Kauan Alvarenga, tenho 11 anos. Olha aqui, 

vou falar uma coisa para vocês […] todo dia, todo santo 

dia, todo dia mesmo, eles mexem com meu cabelo, 

mexem comigo, e quando eu vou falar pra professora, [ela] 

não dá atenção, não fala nada, finge que não ouviu”, 

explica Kauan.” 

Em um site chamado FORUM, criou uma Hashtag chamada 

#MeuProfessorRacista, destacam alguns relatos chocantes entre alunos e 

professores. 13 

“#MeuProfessorRacista O mais pesado que eu lembro 

agora. Ensino Fundamental, a diretora de um colégio 

conceituado do interior de São Paulo, uma carrasca 

fascista, fez um dos únicos alunos negros da sala 

 pegar o pão do lixo pra comer, na frente de toda a turma, 

pra ensinar "a não desperdiçar comida". 

“#meuProfessorRacista perguntou a um amigo negro de 

quem ele estava colando pra tirar tanta nota alta assim” 

“#MeuProfessorRacista falava que eu jamais podia ir para 

aula depois da Ed.Física pq pessoas da minha cor fediam 

com muita rapidez. 

7° série do Ensino Fundamental” 

“#MeuProfessorRacista me fez pedir desculpas e 

ABRAÇAR uma menina da sala que se recusava a brincar 

comigo porque o meu cabelo era ruim” 

“#MeuProfessorRacista disse na aula que preto tinha que 

fazer faculdade para, ao menos, ter cela especial quando 

fosse preso. ” 

#MeuProfessorRacista se recusou a ensinar a matéria   

mais uma vez e disse que para ser lavadeira não precisava 

entender matemática” 

                                                 
13 LONGO. Ivan. Os relatos chocantes de racismo, preconceito e injúria racial em escolas 
e universidades. Disponível em: <https://www.revistaforum.com.br/meuprofessorracista-os-
relatos-chocantes-de-racismo-preconceito-e-injuria-racial-em-escolas-e-
universidades/>Acessado em: 05. Maio. 2018. 

https://www.facebook.com/hashtag/meuprofessorracista?source=embed
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Nos trechos acima, pode se perceber que os professores, que têm um 

papel importantíssimo no combate ao racismo, é, em alguns casos, os que 

praticam ou são coniventes com o preconceito racial em sala de aula, o que 

acaba contribuindo à manutenção e reforço da desigualdade social da população 

negra e, consequentemente, para sua baixa autoestima e, muitas vezes, da  

negação da própria imagem, sentimento de angustia e revolta, dificuldade de 

relacionamento e, consequentemente, para queda de rendimento escolar e 

evasão escolar, já que aquele ambiente, que deveria lhes servir de apoio para a 

transformação, acaba fazendo o contrário, oprimindo-o. 

 

O PAPEL DA ESCOLA DOS PROFESSORES E COMO TRABALHAR O 

RACISMO. 

O preconceito racial, que é o gatilho para a prática do racismo e da injúria 

racial, pode trazer inúmeros prejuízos ao ser humano, a grupos populacionais e 

à sociedade, muitas vezes, levando a consequências graves, principalmente na 

fase do desenvolvimento infantil. As questões pedagógicas acabam 

desestimulando os alunos a frequentarem os espaços escolares. 

É importante que a escola seja um contexto livre de preconceitos e 

favorável para que todas as crianças possam ter direitos iguais, para que assim, 

elas possam se desenvolver no processo de aprendizagem com respeito e 

segurança.  Dessa maneira, e por isso, o combate e a problematização ao 

preconceito racial nas escolas devem se dar desde a Educação Infantil, pois 

assim, a escola estará desempenhando, desde cedo, o seu principal papel 

social, que é o de transformar o mundo em um local mais justo possível, 

democrático e favorável ao desenvolvimento mais amplo possível do indivíduo 

enquanto ser social e cultural.  

A educação que é direito de todos, o respeito às diferenças culturais. 

Alguns professores não sabem tratar o assunto de discriminação no espaço 

escolas e em sala de aula, nossa identidade cultural, de maneira a valorizar a 

contribuição os negros, e, na maioria das vezes, não se sentem capazes de 

ajudar os alunos que estão passando por situações discriminatórias.  

Outra ferramenta importante na educação formal é o livro didático o qual 

acaba trazendo leituras e referências de mundo eurocêntrica, na qual a 
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população negra entra como coadjuvante de uma história dos brancos, 

alimentando ainda mais os estereótipos raciais. 

A presença dos negros nos livros, frequentemente como 

escravo, sem referência ao seu passado de homem livre 

antes da escravidão e as lutas de libertação que 

desenvolveu no período da escravidão e desenvolveu hoje 

por direitos de cidadania, pode ser ocorrida se o professor 

contas a história de Zumbi dos Palmares, dos Quilombos, 

das revoltas e insurreições ocorridas durante a escravidão; 

contas algo do que foi a organização sócio-político- 

econômica e cultural na África pré-colonial; e também 

sobre a luta das organizações negras, hoje, no Brasil e nas 

Américas. (SILVA, 2005, Pg. 25)  

 

Além dos livros didáticos, o currículo da disciplina História14 também 

reforça a ideia da desigualdade social pelo viés da cor de pele, pois transmite 

uma visão estereotipada da história da população negra, seja pela sua presença 

ou ausência ao longo dos conteúdos propostos. Dessa maneira, é importante 

que dirigentes professores e coordenadores de escolas estejam atentos a essa 

questão, seja para repensar a reelaboração desses materiais ou para trabalhá-

los de maneira crítica e com problematizações.  

Enquanto as narrativas dos livros didáticos e do currículo forem pelo viés 

e olhar do branco, a principal estratégia é que os professores problematizem 

essas questões e busquem material que o apoie na empreitada da luta contra a 

discriminação e racismo, de maneira que não seja uma bandeira somente da 

população negra, mas de todos. 

O ambiente escolar é um espaço que deve dar a todas as crianças 

condições de construir sua identidade e saber respeitar as diversidades sociais, 

culturais e econômicas. Conforme é notório sobre a função da Educação, é 

missão dos professores, não só preparar para o mundo acadêmico, mas também 

para a vida, então, dessa maneira é muito importante que esse trabalho comece 

desde as séries iniciais. 

Reconhecendo a importância da cultura negra para a formação de nosso 

país, mas também que ela vem sendo negligenciada pela instituição escolar e 

                                                 
14Cabe lembrar que o currículo das demais disciplinas seguem uma linha branca normativa”, 
passando a impressão que os seus domínios pertencem a cultura branca. O MEC disponibiliza 
material relacionado à Cultura Afrodescendente para todas as áreas do saber, entretanto, a 
grande maioria dos professores e escolas ignoram a sua existência.   
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que tem trazido consequências negativas à comunidade negra, o governo 

brasileiro criou Leis para combater essas falhas, as quais tornam obrigatória a 

inclusão de História e cultura Afro-brasileira nos currículos escolares, desde a 

Educação Infantil ao Ensino Superior. Lê-se abaixo15: 

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
        Art. 1o A Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 26-A, 79-A e 
79-B: 
"Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e 
médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino 
sobre História e Cultura Afro-Brasileira. 
§ 1o O conteúdo programático a que se refere o caput 
deste artigo incluirá o estudo da História da África e dos 
Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra 
brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, 
resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, 
econômica e política pertinentes à História do Brasil. 
§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-
Brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo 
escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de 
Literatura e História Brasileiras. 
"Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de 
novembro como ‘Dia Nacional da Consciência Negra’." 
        Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
        Brasília, 9 de janeiro de 2003; 182o da Independência 
e 115o da República. 
 

Essa Lei, assim como aquela, referente às cotas raciais, é uma tentativa 

de atenuar, as consequências históricas do nosso passado escravista e o 

racismo contra os negros que seguiu após a abolição da escravidão, e de tornar 

possível uma sociedade mais justa. No entanto, a Lei referente aos estudos da 

Cultura Afro ainda não é cumprida em todas as escolas e, até mesmo, em alguns 

concursos públicos não são cobrados o estudo da Lei em si, o que demonstra 

um certo descaso das autoridades com a questão. 

Nas escolas, a aplicação de conteúdos relacionados à Cultura 

Afrodescendente não deve ser trabalhada apenas como forma de projeto ou em 

datas específicas, como por exemplo, o dia da “Consciência Negra”, mas sim, 

deve fazer parte da rotina didática. A ideia é que sua aplicação também traga 

                                                 
15Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.639.htm>Acessado em: 02. Abril. 2018. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm#art26a
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respeito às pluralidades étnicas e que possa criar uma sociedade mais justa e 

igualitária, dessa forma, é preciso que as ações não sejam direcionadas apenas 

aos alunos negros, mas para toda comunidade escolar, independentemente de 

sua cor ou condição social e cultural. 

A falta de interesse, ou mesmo o desconhecimento, de algumas 

instituições e profissionais da área da educação acabam justificando que não 

tratam do assunto por falta de recursos, entretanto, o Ministério da Educação 

tem publicado e disponibilizado bastante material didático, não só de história 

como de outras disciplinas que traz assunto envolvendo questões relacionadas 

à população negra, tanto para apoio em sala de aula como para a formação de 

professores. 

 

CONSIDERAÇÕES: 

Buscou-se com o presente trabalho, que aborda questões relacionadas 

ao racismo e a possibilidades de combatê-lo no âmbito social e educacional, e 

entender o fenômeno de uma perspectiva histórica e social. Destarte, abordou-

se alguns aspectos da escravidão, de práticas racistas que vem ocorrendo em 

alguns contextos do Brasil atual e de iniciativas legais e institucionais para 

combate-lo. 

Com relação às iniciativas de combater o racismo, destacou-se as ações 

afirmativas materializadas em Leis que “norteiam” implantações de políticas de 

“cotas raciais” nas universidades públicas, cujo objetivo é corrigir e compensar 

as desigualdades sociais que foram construídas historicamente em nosso país.  

Pensou-se ainda na importância de se repensar os conteúdos de história 

nos currículos escolares e em materiais didáticos, de maneira que possibilite a 

reflexão e contribuição da diversidade étnica na construção da identidade 

brasileira.  

Atualmente, percebeu-se que é necessário que se combata o preconceito 

no ambiente escolar e, para isso, é fundamental que os professores reconheçam 

a existência do racismo em sala de aula e estejam preparados para enfrenta-lo, 

de maneira que se promova um mundo mais justos a todos os cidadãos, 

independentemente de sua origem, classe social, crenças e cor de pele. Dessa 

forma, espera-se que este trabalho possa auxiliar nessa empreitada mais que 

justa à população negra que apesar de terem sido expostos a condições tão 
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desfavoráveis ao longo da história, foi capaz de imprimir sua marca na 

construção material, espiritual, social e cultural de nosso país. 
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Indaiatuba. 
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RESUMO: O exercício da pedagogia, os desafios ao longo de seu processo e as 
adequações que o educador necessita para que sua prática possa alcançar a 
todos de forma clara e objetiva, contribuindo com seu crescimento intelectual, 
crítico e ainda possa promover a participação ativa do educando dentro da 
sociedade, têm se tornado um grande desafio. E a maneira como o profissional 
busca por novos conhecimentos, metodologias diferenciadas e olha para o seu 
educando em sua essência, torna essa troca mais acolhedora. Sair do “senso 
comum pedagógico”, visando à emancipação do ser, trabalhando no seu 
desenvolvimento e ampliação de suas potencialidades, a partir da junção das 
Inteligências Múltiplas de Gardner (como apoio na sua metodologia) e trazendo 
temas transversais como Educação Ambiental poderá propiciar ao educando 
mais oportunidades de aprendizado, de forma subjetiva, respeitando suas 
individualidades. Assim sendo, conseguiremos um resultado de valorização do 
educando, através de seu subjetivismo e inteligências (dominantes e a 
desenvolver), agregando valores essenciais da Educação Ambiental 
(convivência, preservação, sustentabilidade, entre outros) e trazer a prática da 
“ecopedagogia”. Com este desenvolvimento que será proporcionado através da 
junção destas práticas, além do conhecimento cognitivo, a “pluralidade” do ser, 
ética, senso crítico e social, poderão ser contemplados. 
 

Palavras Chaves: Interdisciplinaridade, Múltiplas Inteligências, 
Educação Ambiental. 
 

Abstract: The pedagogical exercise, the challenges though the process, and the 
adaptations that the educator needs in order to his practice reach everyone in a 
clear and objective way, contributing to the intellectual growth, critical and still 
can promote the active participation of the student within society, have become 
a major challenge. And the way the professional looks for new knowledge, 
differentiated methodologies and looks at your learner in it's essence, makes this 
exchange more welcoming. To leave the "pedagogical common sense", aiming 
at the emancipation of the being, working in its development and expansion of its 
potentialities, from the junction of the Multiple Intelligences of Gardner (as a 
support in its methodology) and bringing transversal topics as Environmental 
Education could educating more learning opportunities, subjectively, respecting 
their individualities. Thus, we will achieve a result of valuing the student, through 
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their subjectivism and intelligences (dominant and developing), adding essential 
values of Environmental Education (coexistence, preservation, sustainability, 
among others) and bring the practice of "ecopedagogy." With this development 
that will be provided through the junction of these practices, in addition to 
cognitive knowledge, the "plurality" of being, ethics, critical and social sense, can 
be contemplated. 
 

Key words: Interdisciplarity, Multiple Intelligences, Environmental Education. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

A pedagogia tem como essencial finalidade promover educação, 

desenvolvimento crítico, intelectual, social, ampliando o crescimento do indivíduo 

como um todo, para que se torne um cidadão ativo, participativo, ético e ciente 

de suas contribuições. 

Dentro do exercício da pedagogia, existe o grande desafio de transpassar 

o “senso comum pedagógico”, que limita o aprendizado do educando, 

impossibilitando as oportunidades criativas ou descobertas que poderiam ser 

agregadas ao longo do processo ensino-aprendizagem, tornando-se um “fazer 

apenas o que o professor quer”. Luckesi (1994) apresenta o idealismo dessa 

atitude arbitrária, como um não reconhecimento do indivíduo e suas habilidades, 

esperando um ser passivo a partir de suposições do educador. 

O educador tem como ferramenta para se desvincular desse “senso 

comum pedagógico”, sua prática, busca por novas metodologias e interesse em 

desenvolver as potencialidades de seus educandos e inclusão de temas 

transversais para abranger o conhecimento e construção dos indivíduos. 

O presente trabalho tem como objetivo discutir a necessidade de 

aprimoramento, para o desenvolvimento e melhoria no processo ensino-

aprendizagem. Visando assim uma melhor perspectiva de aproveitamento, tendo 

como base, os estudos acerca das Inteligências Múltiplas (GARDNER, 2012), a 

Educação Ambiental como tema transversal, para ampliar a compreensão sobre 

as necessidades dos educandos do ensino fundamental, que correspondem do 

1º ao 5º ano (6 a 10 anos de idade), assim como, potencializar o seu 

conhecimento acerca dos aspectos sociais, ambientais e sustentáveis. 
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1. REVISANDO, DESDE UMA PERSPECTIVA FREIREANA, O PAPEL DO 

EDUCADOR. 

 

O educador é um mediador no processo de construção do indivíduo nas 

mais diversas áreas, intelectual, pessoal e social; tendo então, uma 

responsabilidade com o que ensina e como ensina. 

Ou seja, “o professor deverá dar um direcionamento ao curso, não para 

se impor autoritariamente, mas para criar o suporte para o salto e a elevação 

cultural dos alunos (LUCKESI, p. 16,1994)”. 

Este papel fundamental que o educador possui no processo de 

desenvolvimento e contribuição dos saberes de seu educando, a 

responsabilidade e efeitos em relação a este processo, o significado que 

proporcionará e as práticas pedagógicas escolhidas, devem ser realizadas com 

comprometimento visando emancipá-los. 

Um grande aspecto que dificulta a qualidade do processo ensino-

aprendizagem está na dificuldade de detecção das necessidades específicas de 

cada educando. E o desenvolvimento necessário para a evolução das etapas de 

seu aprendizado, estará na escolha de uma metodologia adequada e que se 

enquadre nas carências desse educando. 

Os estudos de Howard Gardner sobre as Inteligências Múltiplas poderão 

auxiliar o educador em sua prática, por possibilitar uma variedade de caminhos 

e por reconhecer as diversas potencialidades do educando. Em seus estudos, 

ele aborda as diversas possibilidades em cada indivíduo no que se refere à 

inteligência, compreendendo que a inteligência não é única, e que não deve ser 

apenas calculada através dos testes de Q.I. (quociente de inteligência). 

É necessário compreender que todos os educandos possuem diferentes 

características, as mais diversas formas e quantidades. E o ato de ensinar, deve 

visar proporcionar um aumento no aprendizado do indivíduo ou até uma 

possibilidade de descoberta de novas inteligências, ocultas ou a adquiridas com 

o trabalho em sala, respeitando sua subjetividade. Segundo Antunes (2008), 

“todo ser humano é saber em semente, pronto para brotar e florescer tão logo 

aprenda a construir-se em comunhão com o objetivo imprescindível de todas as 

fantasias previsíveis- o mundo em que vivemos”. 
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Trabalhar o conteúdo de forma interdisciplinar, visando agregá-las, 

demonstrando as suas relações, constrói um sentido e congruência ao educando 

que o auxilia em seu processo de construir-se. Enfatizando que tudo tem uma 

relação, uma troca e a escolha de atitudes interferem no todo. 

[...] Se pudermos mobilizar o espectro das capacidades 
humanas, as pessoas não apenas se sentirão melhores 
em relação a si mesmas e mais competentes; é possível, 
inclusive, que elas também se sintam mais comprometidas 
e mais capazes de reunir-se ao restante da comunidade 
mundial para trabalhar elo bem comum [...] (GARDNER, 
p.18 2012). 

 

A autonomia promovida é um resultado coletivo, uma troca equilibrada 

entre educador, educando e consequentemente sociedade. Luckesi (1994) 

descreve o ser humano como um “conjunto de relações sociais” das quais as 

interações afetivas, convicções, sensos moral e crítico, contexto social e visões 

políticas, devem ser respeitadas e aproveitadas em seu processo de construção. 
 

E são através das discussões e conhecimentos adquiridos dentro de sala, 

contexto social e econômico, experiências e pensamentos individuais, e a 

percepção do educando sobre os mesmos que seu processo de autonomia 

passa-se a constituir. 

 

2. GARDNER E SUA PROPOSTA DE INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS 
 
 

É de máxima importância reconhecer e estimular todas as 
variadas inteligências humanas e todas as combinações 
de inteligências. Nós todos somos tão diferentes em 
grande parte porque possuímos diferentes combinações 
de inteligências. (GARDNER, p.18,2012). 

 

A inteligência e a forma como podemos detectar, medir, quantificar e 

qualificar, sempre foi um dos maiores interesses entre educadores, cientistas e 

pais. Por muitas vezes, buscando métodos que possibilitassem resultados para 

definir o futuro do indivíduo. 
 

O mais famoso teste que possibilitou essa busca, baseando-se em uma 

lógica de pontuação por acertos e ainda é muito utilizado em muitas instituições 

é o Q.I. (quociente de inteligência), que foi desenvolvido pelo psicólogo Alfred 

Binet no ano de 1900, em Paris. Este método consiste em uma série de 

perguntas e respostas e o cálculo dos acertos definiria quais seriam as crianças 
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que fracassariam ou teriam sucesso, acreditava-se desta forma, ser possível 

analisar o potencial e a real inteligência de qualquer sujeito. 
 

Howard Gardner (2012), psicólogo cognitivo, acredita que a inteligência 

possui variações de acordo com o indivíduo, suas aptidões e facilidades, como 

ele ressaltando essa visão como uma “pluralidade da mente”. Desta forma, 

deixando a unilateralidade dos testes de Q.I. (que avaliavam apenas a 

matemática e oralidade) e respeitando a subjetividade do sujeito. Segundo 

Luckesi (1994), não se pode julgar um indivíduo simplesmente por ter visto o seu 

rosto. Ele possui muitas ouras características que compõem o todo de sua 

personalidade e o do seu modo de ser. 
 

Dentro de seus estudos, nos apresenta 8 tipos de Inteligências que 

compõem os contrastes cognitivos, elucidando as suas particularidades e 

importância para cada indivíduo e as possibilidades que poderão ser trabalhadas 

para o seu futuro. Cada indivíduo tem uma inteligência dominante, mas isso não 

impossibilita que novas sejam agregadas ao longo do processo com o estímulo. 
 

Através das inteligências em suas particularidades e possibilidades, o 

educador poderá encontrar novas formas de acessar o conhecimento e ampliar 

com suas práticas dentro de sala. Muitas delas estão conectadas umas às outras 

dadas as suas características e estimulações. 
 

A inteligência espacial é apresentada como a percepção do espaço ao 

seu redor, visualização de objetos em diferentes ângulos (3 dimensões), 

conseguir trabalhar com áreas externas e internas, leitura de mapas e 

habilidades para navegação. Indivíduos com essa inteligência poderão seguir as 

carreiras de artistas plásticos, geógrafos, navegadores, cirurgiões e 

engenheiros. 
 

A inteligência corporal é a habilidade em expressar e utilizar o corpo como 

ferramenta, através do movimento, atividades psicomotoras e compreender o 

espaço ao redor. Indivíduos com essa capacidade de movimento poderão seguir 

as carreiras de artistas, dançarinos e atletas. 
 

A inteligência musical é a percepção de ritmos, sons e para sensibilidade 

para trabalhar e produzir através da música. 
 

A inteligência linguística é a habilidade em expressar-se através da 

oralidade, comunica-se com facilidade e tem um forte poder de convencimento, 

poderão seguir as carreiras de direito, escritores e professores. 
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A inteligência lógico-matemática é a habilidade com cálculos, jogos de 

raciocínio e resolução de problemas, lógica e cálculos mentais, poderão seguir 

as carreiras de cientistas, matemáticos e professores. 
 

A inteligência Interpessoal é a percepção com a socialização com outros 

indivíduos, a forma como reage e compreende. Poderão seguir as carreiras nas 

áreas de vendas, psicólogos, terapeutas e professores. 
 

A inteligência intrapessoal é a capacidade do indivíduo de auto 

compreensão, como resolve questões e conflitos internos, autoconhecimento. 

Esse tipo de Inteligência não é por muitas vezes notado por outros, mas o mesmo 

pode se expressar através da música ou escrita. 
 

A inteligência naturalista, é a capacidade de reconhecer e interagir com a 

natureza, conhece e se interessam por plantas, animais, meio ambientes e suas 

necessidades, poderão seguir as carreiras de botânicos, biólogos e cientistas. 
 

Em sua teoria, Gardner aponta a uma direção de uma escola que 

desenvolva e incentive a descoberta de suas inteligências, assim como a de 

novas agregadas com a execução do trabalho escolar. Ele realça a importância 

desta atitude, pois o educando reconhecendo-se capaz, passa a construir em si 

uma forte necessidade de participação na sociedade como um todo. Segundo 

Aranha (2006), “precisamos não permanecer como espectadores, mas tomar 

nas mãos o desafio de construir o novo”. 
 

Aranha (2006) desenvolve a construção de novas maneiras de 

conhecimento para alcançar os objetivos pedagógicos e sociais do sujeito, 

partindo de uma subjetividade para emancipação. A educação está aberta às 

novas possibilidades, mas exige intencionalidade e é necessária a abertura de 

novos caminhos e reconstruções para esta ação. 

Desta forma, utilizando-se das habilidades que cada educando possui e 

educador viabilizando novos saberes, será possível “ultrapassar as aparências 

e chegar à essência” do aprendizado. Tornando a práxis pedagógica e a 

aprendizagem complementa uma da outra. 

 
 
3. CONCEITO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 

O entendimento conceitual acerca da Educação Ambiental encontrado no 

artigo 1º da lei 9.795 de abril de 1999, que define a importância da valorização 
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social permeada para a sustentabilidade, conservando atitudes coletivas no meio 

ambiente como processo de construção. 
 

A Constituição Federal de 1988 foi a primeira a formalizar e considerar 

componentes relacionados ao proposto a um caráter sustentável, que atribui o 

dever de promover a Educação Ambiental para a preservação. Seu descritivo 

corrobora a necessidade de apresentar o respeito à natureza no processo de 

ensino-aprendizagem, formando o educando com práticas interdisciplinares 

direcionadas, oportunizando a recuperação e melhorias em níveis de 

conscientização públicas. 
 

O objetivo contextual tem como proposta a transformação da sociedade 

com comprometimento agregado a uma nobre função, que gere a oportunidade 

de alcançar a finalidade de preservação estabelecendo uma relação entre 

homem-natureza. 
 

Não há um conceito específico sobre Educação Ambiental, mas uma série 

de percepções e interpretações que propiciam abranger o tema de diversas 

formas e em diversas disciplinas. 

 

 

3.1 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SEU POTENCIAL DE ABORDAGEM PELAS 

INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS 
 

Segundo o artigo Educação Ambiental Para A Escola Básica, a educação 

ambiental agrega aprimoramento na compreensão dos assuntos referentes à 

relação sociedade-ambiente. Os alunos têm a oportunidade de se 

desenvolverem com temas transversais dentro do que o docente se propõe 

ensinar. 
 

Luckesi (1994) nos apresenta visão de valores, conceitos e finalidades 

que fazem parte da educação e é possível nortear na compreensão do seu 

sentido em relação à sociedade, transmitida de forma redentora, reprodutiva e/ou 

transformadora. 

O estímulo de uma metodologia que aborda diferentes potencialidades, 

trás mudanças de hábitos mais nobres, com contribuições efetivas, quando 

trabalhado para mais de uma finalidade. 
 

A educação como redenção, se mantém em uma visão otimista que não 

recebe interferências da sociedade, mas agrega somente os seus valores de 
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formas absolutas. A educação como reprodutiva difere da redentora por ter uma 

visão crítica e pessimista. 
 

Um estímulo com diferentes metodologias não só contribui para a relação 

entre homem-natureza, mas tem a inerente proposta de corroborar o 

conhecimento sobre o meio ambiente que vive. 
 

Contudo, a Educação transformadora visa a sua compreensão como um 

recurso que media projetos sociais, fazendo junção em sua característica com a 

contribuição das duas concepções anteriores, porém utilizando a democracia e 

estratégias para agir dentro de suas demandas e possibilidades. 

 

 

3.2 CARÁTER INTERDISCIPLINAR DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM AS 

INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS 
 

A busca por metodologias para instrumentalizar a Educação Ambiental, 

pode reformular o processo de desenvolvimento em iniciativa de gerar mais 

resultados, valorizando a expectativa escolar em junção ao meio que se vive. 
 

Segundo Jacob (2005), em seu artigo que aborda os desafios da 

construção do pensamento crítico e complexivo do indivíduo e da sociedade, a 

Educação Ambiental tem um caráter naturalista resultando no equilíbrio da 

estruturação de um futuro de desenvolvimento e progresso, com base neste 

entendimento sobre a possibilidade de transformação da sociedade agrega-se o 

estímulo das Inteligências Múltiplas. 
 

Gardner (2012) apresenta uma visão versátil e eficiente utilizando 

dinamicidade na formação de indivíduos, associando suas aptidões naturais a 

resultados efetivos, na evolução durante a formação que o educador usa como 

intenção o desenvolvimento de forma subjetiva e coletiva. 
 

Respeitando princípios e objetivos como a Política Nacional de Educação 

Ambiental e a subjetividade de diversas potencialidades, o educador tem a 

inerente proposta de explanar a importância do aprendizado exercendo uma 

nova abordagem, partindo para o conceito de “ecopedagogia”. 
 

Ruscheinsky (2002) esclarece a ecopedagogia como uma prática que não 

se centraliza no “senso comum pedagógico”, agindo como uma “conversão da 

subjetividade” que vai além do que se compreende sobre Educação Ambiental. 

Sendo assim, o educador não trabalhará apenas o essencial para propiciar 
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conhecimento aos educandos, tecendo uma mudança de atitudes em todas as 

áreas (crítica, intelectual e social). Segundo Piaget (2001), “as discussões 

tornam-se possíveis, porque comportam compreensão do ponto de vista 

adversário e procura justificação ou provas para afirmação”. 
 

A importância da abordagem conjunta de Educação Ambiental e 

Inteligências Múltiplas tem a função pedagógica de construir um caminho de 

conscientização social, em que o comprometimento possui valores e finalidades. 

Através da metodologia utilizada pelo educador e sua apropriação no 

conhecimento de suas potencialidades, resultará em contribuição no 

desenvolvimento e formação do educando. 
 

Atendendo uma demanda com habilidades intelectuais variadas, que 

compreendam a propostas positivas de contribuição em atividades vinculadas, 

como formação educativa e integradas. 

 
 
4. PROPOSTAS DIDÁTICAS 
 

Serão apresentadas duas propostas de plano de aula, que poderão ser 

utilizadas e adaptadas as mais diferentes turmas. Ambas terão condições de 

serem ajustadas à maneira do educador e poderão ser trabalhadas de forma 

interdisciplinar, para que o maior número de matérias possa ser abordado e 

agregado, com um custo e materiais que podem ser facilmente encontrados. 
 

A Educação Ambiental será introduzida nesse contexto com apoio da 

interdisciplinaridade como meio de conscientização, participação, 

reconhecimento de valores e conceitos éticos e morais. 
 

A Lei nº 9.975, de 27 de abril de 1999, torna obrigatório dentro do espaço 

escolar à introdução da Educação Ambiental, podendo ser utilizada como uma 

matéria específica ou agregada de forma interdisciplinar, o que fica a cargo da 

escola a utilização da mesma. De acordo com o artigo 2º da LEI 9.975/99, “a 

educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação 

nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e 

modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal”. 
 

Mostrar ao educando qual o seu papel dentro de cada espaço na 

sociedade e como ele pode interferir (negativa ou positivamente) é introduzir o 

senso de criticidade e subjetivamente o seu pensar. 
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Compreendendo que o sujeito deve pensar em dois sentidos, no coletivo 

e no individual, e que o resultado desses pensar interfere e pode agregar das 

mais diversas formas. 

 
Art. 5o São objetivos fundamentais da educação 
ambiental: 
 
I - o desenvolvimento de uma compreensão integrada do 
meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações, 
envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, 
políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e 
éticos; (LEI 9.975/99). 

 

Trazer discussões e problemáticas do cotidiano escolar e pessoal do 

educando, para compor, auxiliam no processo desenvolvimento como cidadão. 

Contribuindo assim, com o progresso da aula, evolução em seus conhecimentos 

e participação da sociedade de espectadores, passando a agentes de mudanças 

em seu meio. 

 
 
4.1. PLANO DE AULA 1 
 

O plano de aula apresentado no Quadro 1 será direcionado a uma turma 

do 3º ano, com uma proposta que conjuga Português e Educação Ambiental de 

forma lúdica e instrutiva, utilizando-se de todos os recursos para atingir aos 

educandos em suas mais diferentes inteligências. 
 

Ao mesmo tempo, que apresenta conceitos que irão aprimorar o 

conhecimento de mundo do educando, agrega novas palavras e aspectos de 

cidadania e responsabilização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados da Instituição: (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 
Professor: (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Turma: 3º ano 
Disciplina: PORTUGUÊS 
Tema da Aula: Consumo responsável e os impactos ao meio ambiente. 
 

Objetivo: Através dos materiais didáticos, audiovisuais e discussões, trazer o 
entendimento ao aluno acerca do consumismo e seus impactos. Apresentar as 
concepções de consumo e necessidade, para que compreendam a diferença entre 
necessidade supérflua e necessidade para existência. 
 

Recursos Didáticos: Será necessário um filme para trazer de forma lúdica e informativa 
o tema, e o filme escolhido para esta aula é: O Lórax, em busca da trúfula perdida.  
Serão utilizados, slides com conteúdo teórico, que apresentaram as definições de 
consumo, com imagens que passem a mensagem de consumo e de seus impactos e 
complicações. Também imagens que mostrem os pontos positivos de um consumo 
consciente e como ele movimenta a sociedade.  
Um texto com todas as informações, para que elas possam estudar e ler com mais 
atenção, também, para auxiliar aos que não conseguirem acompanhar a explicação dos 
dados em sala. E para auxiliar nas atividades complementares. 



 

 

Revista Intellectus                                                                       Nº50 Ano 2019 

 

ISSN 1679-8902  163 

Quadro 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fonte: Os autores 
Fonte: Os autores 
 
 

A proposta de Plano de Aula (Quadro 1) apresenta conceitos para a 

compreensão e abre espaço para que o aluno consiga explorar suas 

capacidades. Incorpora o conhecimento de mundo e suas vivências individuais 

e coletivas. A partir disso, pode-se detectar que as inteligências são tocadas 

através da atividade. 

Assim observam-se as inteligências privilegiadas na atividade: linguística 

(ao expressar-se na roda de conversa, expor suas opiniões), lógico-matemática 

(na criação de hipóteses e deduções para solucionar as questões apresentadas), 

intrapessoal (ao questionar seu consumo, as mudanças que podem ser criadas 

ou sugeridas) e naturalista (com a compreensão da natureza e os impactos que 

esse consumo cria). 

 
2.2. PLANO DE AULA 2 

O plano de aula (Quadro 2) será direcionado à uma turma do 4º ano, 

voltado à matéria de Ciências com a abordagem interdisciplinar e transversal, 

agregando vário saberes, como animais invertebrados, educação ambiental, e 

poderá ser adaptado a outras turmas sendo realizados ajustes de acordo com 

faixa etária. 

Além do conteúdo, a proposta a seguir tem como objetivo possibilitar a 

compreensão com ludicidade, sentido, significado sem perder o princípio da aula. 

Respeitando as suas potencialidades e possibilitando outras a serem agregadas 

com a prática e exercício da troca educador-educandos. 

Quadro 2: 

 

Metodologia: Abrir a aula com o questionamento aos educandos sobre o que eles 
compreendem sobre consumo. Após essa captação, apresentar o filme. Ao término do 
filme, formar grupos de discussão para que coloquem os pontos críticos do filme que 
indicam um consumismo exagerado e o que esse ato proporcionou aos personagens e ao 
meio ambiente. Com os pontos críticos, abrimos novamente espaço para discussão para 
encontramos soluções para evitar esses transtornos. 
 
Avaliação: Ao término da atividade, será solicitado que criem um texto à escolha deles, 
que poderá ser ilustrado caso queiram, com o tema: “Como consumir de forma 
responsável”. Através do texto criado pelos alunos, poderá ser captada a compreensão do 
tema e concomitantemente as capacidades e dificuldades na escrita. Para assim, poder 
retrabalhar aspectos que ainda estejam em falta. 
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Fonte: Os autores 
 

A proposta de plano de aula apresentada no quadro 2, pretende inserir o 

conteúdo de Ciências, agregar Educação Ambiental e abordar as Inteligências, 

em um mesmo conjunto. 

Observam-se na atividade as seguintes inteligências privilegiadas: 

corporal-cinestésica (ao sair em campo para buscar as espécies), musical (na 

percepção dos sons que esses animais produzem, ou de seu habitat), linguística 

(ao expressar suas ideias na roda de conversa), lógico-matemática (elaboração 

Dados da Instituição: (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 
Professor: (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Turma: 4ºano 
Disciplina: CIÊNCIAS 
Tema da Aula: Animais Invertebrados  
Objetivo: Trazer o conhecimento teórico e ambiental acerca das espécies dos invertebrados, 
suas características (estruturais, tipos, reprodução, simetria), classificações, sobrevivência 
(alimentação e habitat). Acrescentar a este conhecimento, a vivência com experiências fora de 
sala e atividades que provoquem a discussão sobre o papel dessas espécies na natureza e a 
compreensão de como o aluno e sociedade podem fazer para sua preservação. 

 

Recursos Didáticos: Serão utilizados, slides com conteúdo teórico e imagens (reais) ilustrativas 
que associem ao conteúdo. Um texto com todas as informações, para que elas possam estudar 
e ler com mais atenção, para auxiliar aos que não conseguirem acompanhar a explicação em 
sala e para compor as atividades complementares.  
Sons de algumas espécies ou de seu habitat (ao se comunicar, ou bater de asas, etc.). 
Também, serão utilizadas espécies de invertebrados (ex. Aranha de jardim, Gafanhoto, Louva-
Deus, Molusco, Besouros, entre outros), que estarão em potes para que não ocorra nenhum 
imprevisto indesejado e assim, possam associar ao local onde vivem. Os potes deverão ter 
pequenos furos em suas tampas, para que os animais possam respirar. 

 

Metodologia: O tema será apresentado, com auxílio do slide (que deverá conter mais imagens 
do que texto), ao passo que as informações vão sendo passadas, abrir espaço para 
questionamentos. Inserir o aluno, buscando saber se eles conhecem as espécies, se já viram 
algumas delas e onde.  
Apresentar curiosidades acerca das espécies, como costumes, alimentação e importância no 
meio ambiente. Também apresentar, características de como eles vivem, se em comunidade ou 
isolados da comunidade e porque isso ocorre.  
Ex.: A abelha, fábrica o mel. Vive em comunidade na colmeia e cada abelha tem um papel 
muito importante para que a colmeia sobreviva. Algumas saem em busca do pólen coletado das 
flores, outras ficam cuidando das larvas e outras cuidam da manutenção e construção da 
colmeia. Tem um grande papel no meio ambiente, pois auxiliam na polinização das flores o que 
nos ajuda a ter alimentos para consumir, como frutos, frutas, legumes entre outros.  
Após ser apresentada toda a explicação, abrir uma roda de conversa para captar dúvidas e 
opiniões. Colocar nesse contexto, questionamentos sobre a importância deles, o que podemos 
fazer para que as espécies sejam protegidas, se é correto tirar a vida, como podemos nos 
proteger de alguns sem interferir no habitat deles.  
Levar os alunos para a parte externa (pátio ou jardim da escola), para que possam tentar 
localizar alguma espécie, ou habitat.  
Avaliação: Como uma atividade para complementar, buscar em sua casa ou próximo a ela  
(acompanhada de um responsável) encontrar algumas espécies. Listar: espécie, 
características, local, alimentação, papel na natureza.  
A atividade vem como forma de mostrar a necessidade de preservação e importância, pois em 
sua grande maioria não são aceitos em ambientes domésticos. 
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de hipóteses, solução de problemas), intrapessoal (ao indagar-se sobre o seu 

papel) e Naturalista (ao compreender, natureza, seres vivos). 

 
4.3. PLANO DE AULA 3 

O plano de aula (Quadro 3), será direcionado à uma turma do 5º ano, com 

a proposta sobre a matéria de Geografia, visando abordar, Educação Ambiental 

a partir das Inteligências Múltiplas, para compor a metodologia, podendo também 

ser ajustado a outras turmas, respeitando faixa etária. 

A proposta deste plano, além de trazer informações de cunho geográfico, 

também irá explorar e ampliar a visão dos educandos em relação ao seu meio, 

impacto e historicidade local. Será de grande valor para sua construção como 

cidadão, como indivíduo crítico e através de uma metodologia que alcance suas 

potencialidades, fará com que tenha uma percepção maior acerca do tema, 

percepção que talvez não tenha tido até o momento. 

Quadro 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados da Instituição: (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 
Professor: (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Turma: 5º ano 
Disciplina: GEOGRAFIA 
Tema da Aula: Crescimento populacional e seus impactos. 

 

Objetivo: Compreensão dos impactos positivos e negativos, sociais e ambientais que o 
crescimento da população ao longo dos anos provoca.  
Qual o seu papel dentro desse contexto e quais são as contribuições que podem apresentar e 
mudanças de atitudes. 
Recursos Didáticos: Serão utilizados, slides com conteúdo teórico com imagens da cidade antes e 
depois (que podem ser retiradas do site da prefeitura local), para que possam visualizar o 
crescimento populacional. Mapa da cidade, sons de florestas e pássaros, sons de carros e da 
cidade, fotos dos rios e lagos antes e depois. Dados populacionais antes e atuais. Um texto com 
todas as informações, para que elas possam estudar e ler com mais atenção, também, para 
auxiliar aos que não conseguirem acompanhar a explicação dos dados em sala. E para auxiliar 
nas atividades complementares. 
Metodologia: Apresenta- se o tema, ao mesmo tempo em que se abre o questionamento para a 
turma se eles compreendem o que o tema está sugerindo.  
Ao longo do processo, mostram-se as imagens da cidade, antes e depois, sempre abrindo espaço 
para que façam suposições acerca das imagens e impactos gerados. Exibem-se os dados 
populacionais dos dois períodos, antes e depois. Com o auxilio do mapa da cidade, demonstrar o 
quanto a cidade cresceu, áreas rurais e urbanas, fazendo um comparativo entre as fotos e a área 
do mapa. Impactos ambientais como desmatamentos, poluição.  
Introduzir aos poucos curiosidades, sobre o crescimento, áreas afetadas, entre outras que 
possam ser associadas ao tema. Inserir a sala nessa roda de conversa, para que possam 
contribuir com curiosidades ou fatos que os familiares possam já ter passado a eles, relacionado 
ao contexto da aula. 
Avaliação: Será realizado um trabalho com a sala, através de uma roda de conversa para que 
todos possam participar. Eles irão listar todos os aspectos negativos que o crescimento 
populacional gerou. Depois, irão listar todos os aspectos positivos.  
Com as duas listas em mãos, faremos uma nova lista, visando encontrar um equilíbrio entre as 
duas. Como podemos fazer a cidade crescer sem prejudicar, ou com o mínimo de transtornos 
ambientais, sociais e econômicos?  
Esta atividade visa proporcionar compreensão do tema, senso crítico, e o entendimento de seu 
papel como cidadão dentro desse processo. 
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Fonte: Os autores 

 
Nesta atividade é possível perceber as seguintes inteligências privilegias 

com a prática em sala: inteligência espacial (compreensão do espaço e seu 

crescimento, leitura dos mapas e áreas), linguística (expressar-se na roda de 

conversa, expor suas opiniões), lógico-matemática (na criação de hipóteses e 

deduções para solucionar as questões apresentadas, cálculos populacionais), 

interpessoal (ao relacionar-se com o grupo, escutar as mais diferentes opiniões), 

intrapessoal (no questionamento sobre o seu papel e que mudanças pode 

proporcionar) e Naturalista (com a compreensão da natureza e os impactos). 
 

Segundo Antunes (2008), “ao estimular as múltiplas inteligências que o 

aluno possui com operacionalização de diferentes habilidades, espera-se que 

ele se torne um ser autônomo, reconstrutor permanente do espaço para fazê-lo 

melhor”. 

Ao mesmo tempo, que o conteúdo é transmitido, as atividades 

complementares acontecem, há a participação; promove-se a evolução do 

educando em sua construção de valores, senso crítico, papel social e ambiental, 

gera significado ao seu aprendizado. Transformando o aprendizado, a prática 

pedagógica, o educador e o educando. 

 
5. RESULTADOS 
 

O exercício e a prática do educador dependem da busca de informações, 

interesse nas habilidades de seus educandos, desenvolvimento e adaptação de 

conteúdos, que visem proporcionar interesse e atenção para promover o 

conhecimento. A junção desses elementos, junto ao comprometimento do 

educador, traz significação ao papel dele dentro da escola e na vida de seus 

educandos. 
 

Os planos de aula propostos neste trabalho têm a função de apresentar 

as diferentes possibilidades que o educador pode ter em sala e o leque de 

variações e ajustes que podem ser realizadas a partir deles. Tendo como 

intenções trazer os conteúdos a serem lecionado (Português, Ciências e 

Geografia), conhecimento, desenvolvimento do aluno nas áreas crítica, 

intelectual e social, unindo um tema transversal (Educação Ambiental) e as 

concepções de inteligências (Gardner). 
 



 

 

Revista Intellectus                                                                       Nº50 Ano 2019 

 

ISSN 1679-8902  167 

Cada plano de aula foi elaborado para atender aspectos subjetivos das 

inteligências e habilidades de seus educandos, sem esquivar-se do foco do 

aprendizado, desenvolvimento e seu papel dentro de toda a proposta. Desta 

forma, o aprender irá se tornar mais adequado e prazeroso a cada indivíduo. 

 
 
CONCLUSÃO 
 
O estudo realizado permitiu abordar a necessidade de utilizar as Inteligências 

Múltiplas, correlacionando-as com o processo ensino-aprendizagem, 

posicionando-se para amparar a subjetividade do educando. A somatória do 

comprometimento do educador e de metodologias ativas, acompanhada do 

processo de inserção de temas transversais para ampliar o conhecimento de 

mundo e formação do sujeito, transforma o processo de aprendizagem. 
 

Ao tema abordado, aplica-se grande importância no meio acadêmico, uma 

vez que os educandos possam ser alcançados de forma bilateral, adequando-os 

as habilidades variadas com metodologias efetivas. O comprometimento do 

educador reflete ao grupo a potencialidade do crescimento e melhoria na 

qualidade educacional. 
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A IMPORTÂNCIA DO LIVRO-IMAGEM E A INFLUÊNCIA DO 
LETRAMENTO VISUAL PARA A ALFABETIZAÇÃO 

The importance of the picture book and the influence of visual literacy  
for the alphabetization 
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RESUMO: O letramento visual, é muito mais do que ver uma imagem, busca 
entendê-la, seja ela apresentada através de objetos tridimensionais, em 
fotografias, ou diferentes representações pictóricas e simbólicas. Por isso, este 
artigo tem por objetivo principal destacar a importância do letramento visual na 
etapa de alfabetização da criança. A metodologia adotada para este estudo, que 
teve Jean Piaget, Donis A. Dondis e Marília Forgearini Nunes como teóricos 
base, foi a de revisão bibliográfica sem critérios rígidos de busca, em uma 
tentativa de entender, analisar e refletir sobre os principais conceitos que 
norteiam o tema abordado: alfabetização e letramento, linguagem imagética, 
letramento visual, pensamento analógico na alfabetização e livro-imagem. É 
significativo que a criança, antes mesmo de aprender a ler, entre em contato com 
os livros imagéticos, observando, reconhecendo, interpretando, recriando a 
noção do objeto concreto para poder compreender o objeto simbólico, 
estimulando a percepção, a sensibilidade e a criatividade. Afinal, a escrita 
também é considerada como uma representação visual simbólica e ambas as 
linguagens (verbal e imagética) são relevantes no processo de alfabetização.  
 
Palavras–chave: Livro-imagem. Letramento Visual. Pensamento analógico na 
alfabetização.  
 
Abstract: The visual literacy goes beyond seeing an image, it seeks to 
understand it through tridimensional objects, photographies or different picture 
and symbolical representations. Therefore, this article aims do highlight the 
importance of the visual literacy in the child alphabetization. The methodology 
used for this study was bibliographical review without rigid search criteria. It 
covered Jean Piaget, Donis A. Dondis and Marília Forgearini Nunes as basic 
theorists in an attempt to analyze and reflect over the main concepts that lead 
the approached theme: alphabetization and literacy, image language, visual 
literacy, analogical thinking in literacy and picture book. It´s meaningful that the 
child, before even learning to read, get in touch with the picture books, observing, 
recognizing, interpreting, recreating the concrete object notion in order to 
understand the symbolic object. It stimulates the perception, sensibility and 
creativity. After all, the writing is also considered a visual symbolical 
representation. Both languages (visual and verbal) are relevant in the process of 
literacy. 
 
Keywords: Picture book. Visual literacy. Analogical thinking in literacy. 
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INTRODUÇÃO 

 

A temática explorada neste trabalho destaca a importância do letramento 

visual na alfabetização, consistindo no conceito de que o letramento visual é 

muito mais do que ver uma imagem e entendê-la, seja em objetos 

tridimensionais, em fotografias, através de diferentes representações pictóricas 

e simbólicas. É necessário que a mesma produza sentido, criando possibilidades 

de visão sobre o mundo, explorando a imaginação, percepção, reflexão, 

sensibilidade e criatividade, visto que essa cultura visual está presente em nosso 

contexto cultural e social. Com o advento da tecnologia, as imagens ganharam 

relevância nas formas de comunicação: seja ela de caráter ilustrativo, informativo 

ou persuasivo.  

A compreensão das imagens pode ser influenciada por diversos 

aspectos: expressões, traços, sombras, cores, texturas... ou seja, tudo tem uma 

função. Por este motivo, precisam ser analisadas e interpretadas corretamente. 

Diante dessa cultura visual que dialoga com o mundo, é fundamental que o 

letramento visual seja visto como fator imprescindível para o desenvolvimento 

infantil.  

Pode-se reforçar que o livro-imagem é uma grande ferramenta nesse 

processo de alfabetização e letramento. É importante a criança ter noção do 

objeto real e da possibilidade de representação desse objeto de outras maneiras: 

em fotografias, através de representações pictóricas, simbólicas etc. A criança 

deve ser capacitada para se desenvolver como um ser ativo e reflexivo, capaz 

de representar, reconhecer e compreender os mais diversos tipos de 

comunicação e o mundo.   

A metodologia adotada para este estudo foi a de revisão bibliográfica, 

sem critérios rígidos de busca, em uma tentativa de entender, analisar e refletir 

sobre os principais conceitos que norteiam o tema abordado: alfabetização e 

letramento, linguagem imagética, letramento visual, o pensamento analógico na 

alfabetização e o livro-imagem; a fim de poder estruturar com mais 

embasamento os nossos conhecimentos acadêmicos. Um dos teóricos base foi 

Jean Piaget, com a finalidade de entender as fases do desenvolvimento da 

criança de 0 a 7 anos (estágios-sensório motor e pré-operatório); atentando-se 

também a outros autores que abordam assuntos sobre letramento visual, tais 
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como Donis A. Dondis e Marília Forgearini Nunes. Toda pesquisa bibliográfica, 

desde análises de livros e artigos científicos, teve por finalidade especificar o 

assunto, atendo-se a compreender o processo do letramento visual e as 

possibilidades de utilização do livro-imagem como estímulo para a alfabetização, 

reforçando os conhecimentos acadêmicos e analisando as possibilidades de 

reflexão para atuação com esse material.  

Todo acervo nos mostra e reforça a importância da criança ser letrada 

visualmente. Os primeiros anos de vida são de extrema importância para o ser 

humano.  A relação da criança com o meio em que vive é fundamental: ela 

começa a perceber os objetos presentes no ambiente, construindo uma noção 

de tudo o que está à sua volta. Por isso, é essencial que a criança tenha 

oportunidade de ser estimulada a perceber a diferença entre o objeto real, a 

imagem em fotografia, a representação através de desenhos, para depois poder 

compreender com mais eficiência, a escrita (que também pode ser considerada 

como uma forma de representação visual de um objeto).  

Para que seja desenvolvido de forma eficiente, é essencial que nós, 

profissionais da educação, possamos tomar consciência sobre como estimular 

esse processo. É significativo que a criança, antes mesmo de aprender a ler, 

entre em contato com os livros imagéticos, observando, reconhecendo, 

interpretando, recriando a noção do objeto concreto para poder compreender o 

objeto simbólico.  

 

1 LINGUAGEM IMAGÉTICA 

 

Jean Piaget delimitou quatro estádios para o desenvolvimento das 

estruturas cognitivas da mesma: sensório-motor (0-2 anos); pré-operatório ou 

simbólico (2-7 anos); operatório concreto (7-12 anos); e operatório formal (a 

partir dos 12 anos).  

Os estudos de Jean Piaget mostram que a criança desenvolve sua 

percepção visual e a busca por novidades no seu primeiro estádio, chamado de 

período sensório-motor, desenvolvendo-se aos poucos, preparando-se para 

entrar no período da função simbólica, presente no segundo estádio de Jean 

Piaget. 

Nesse segundo estádio (pré-operatório ou simbólico), a criança não 
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precisa mais ver o objeto para então criar sua representação mentalmente. 

Começa a estruturar representações simbólicas, ou seja, todo conhecimento 

adquirido no estágio anterior pode ser aproveitado de forma analógica: não 

precisa mais estar diante do objeto para compreender o seu significado. A 

imagem é construída internamente e a criança consegue representá-la pelo 

imaginário, através de desenhos, tentativas de escrita, imitações etc. (PIAGET, 

1987). 

Seguindo essa linha do desenvolvimento infantil, é relevante 

compreender a importância de se trabalhar com imagens nesse período, visto 

que o desenvolvimento da criança perpassa por todo processo visual e a partir 

disso é realizado sua leitura do mundo. Através das imagens, ela começa a 

internalizar um conhecimento prévio, dentro do seu contexto cultural e social. 

Carneiro (2008) afirma que: 

 

A percepção da imagem está relacionada com a forma 
pela qual cada indivíduo pode captar a realidade e, ao 
mesmo tempo, entre outros fatores, está atrelada à história 
pessoal e familiar, à cultura, aos interesses e à motivação 
de cada um. A imagem é vista e percebida pelo indivíduo 
que a recorta e a compõe novamente em sua mente, 
agregando seus conhecimentos, valores e emoções. 
(CARNEIRO, 2008, p. 27) 

 

A linguagem imagética não se trata exclusivamente de desenhos, 

representações pictóricas ou figuras. Ela pode ser definida como um meio de 

comunicação visual, abrangendo as imagens, figuras, desenhos, a escrita, 

gráficos, objetos, etc. Está presente como um veículo de comunicação desde os 

primórdios da humanidade: 

A leitura de imagem é, naturalmente, uma das primeiras 
habilidades a se manifestar no individuo, pois, a imagem é 
uma representação semiconcreta, mais direta que o 
código verbal escrito, que se apresenta de forma abstrata. 
A comunicação do homem nasceu esculpida; foi antes 
desenho, arte gravada nas pedras. Nosso contato inicial 
com o mundo das imagens é marcado pelo 
estranhamento; a tarefa de desvendamento do sentido de 
familiaridade com a realidade apresentada é facilitada pelo 
instrumento da linguagem verbal. (CARNEIRO, 2008, p. 
7). 

 

O início da comunicação escrita foi através de imagens. As imagens 
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tendem a representar a realidade, permitindo-nos uma interpretação sobre elas. 

E é diante dessa cultura visual que dialoga com o mundo, que o letramento-

visual deve ser visto como fator primordial para o desenvolvimento infantil, assim 

o capacitando para se tornarem adultos letrados: 

 

Acredita-se que toda formação que se inicia na infância 
tende a se firmar na fase adulta. Então, pode-se afirmar 
que ao introduzir o leitor infantil na efetiva leitura de 
imagens, por meio das ilustrações contidas em livros de 
Literatura Infantil, ele poderá, no futuro, ampliar sua 
capacidade de reagir de forma reflexiva. (CARNEIRO, 
2008, p. 5). 
 

Antes mesmo de se aprender a ler e escrever é necessário que a criança 

consiga perceber o que representam as imagens e para isso, é possível utilizar 

nesse processo o livro-imagem, que traz claramente os elementos da linguagem 

visual e, muitas vezes, uma estrutura do gênero textual narrativo – em imagens 

– é fundamental para que ela comece a perceber, reconhecer e organizar seus 

primeiros relatos. Olhando a sequência de imagens, a criança consegue 

desenvolver suas primeiras “contações” (relatos): a estrutura da linguagem 

textual, através da oralidade, pode ser produzida pela criança e contada – com 

detalhes – a um adulto. 

 

2 LETRAMENTO VISUAL 

 

Já vimos que, desde quando nasce, a criança começa a assimilar tudo 

o que vê: a visão é um dos sentidos mais utilizados para a construção da noção 

do objeto que está à sua volta. Apesar disso, nós, adultos, muitas vezes vemos 

as imagens, desenhos, figuras, fotografias como um enfeite e não como um meio 

de comunicação que também precisa ser analisado. Quantas crianças crescem 

sem perceber a importância da comunicação visual e – muitas outras – deixam 

de aprender a compreendê-las como deveriam. As imagens são representações 

do mundo e transmitem mensagens específicas – por isso devem ser 

observadas com atenção.  

Ferreiro (1999), citada por Paiva e Cardoso (2010), em um estudo sobre 

A importância do desenho infantil no processo de alfabetização, destaca que: 
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As pesquisas realizadas por Emília Ferreiro indicam que 
cada sujeito, no processo de construção da escrita, parece 
refazer o caminho percorrido pela humanidade, qual seja: 
Pictográfica: forma de escrita mais antiga que permitia 
representar só os objetos que podiam ser desenhados: 
desenho do próprio objeto para representar a palavra 
solicitada. Ideográfica: consistia no uso de um simples 
sinal ou marca para representar uma palavra ou conceito: 
uso de símbolos diferentes para representar palavras 
diferentes. Logográfica: escrita constituída por desenhos, 
referentes ao nome dos objetos e não ao objeto em si. 
(FERREIRO, 1999; apud PAIVA e CARDOSO, 2010, p. 6). 

 

O letramento visual tem a finalidade, de fazer com que a imagem seja 

compreendida em todos os seus sentidos: desde aspectos culturais até os meios 

de comunicação, de forma que a criança consiga refletir e perceber as diversas 

maneiras de representação. É a partir da imagem que se desenvolve os sistemas 

linguísticos de comunicação. Por isso, o letramento visual tem influência direta 

no processo de alfabetização: ele habilita a criança a compreender as diversas 

formas de representação do objeto concreto. Crianças que são letradas 

visualmente reforçam as habilidades e competências da expressão, percepção 

visual e criação. (MANSUR, 2015). 

As palavras são símbolos: uma representação de algo concreto ou não. 

A escrita, representação dessas palavras. Não podemos nos esquecer de que, 

de letra em letra, forma-se uma outra imagem escrita: as letras são imagens que 

juntas formam sílabas, palavras, frases, textos para, assim, construir um sentido 

e transmitir a mensagem desejada.  

Da mesma maneira que existem códigos de escrita, para que se alcance 

o letramento visual, deve-se atentar-se para alguns elementos, tais como: 

“ponto, linha, forma, direção, tom, cor, textura, proporção, dimensão, 

movimento.” (MANSUR, 2015, p. 3).  

Segundo Dondis (2000, p. 23): 

 

[...] a partir deles, obtemos matéria-prima para todos os 
níveis de inteligência visual, e é a partir deles que se 
planejam e expressam todas as variedades de 
manifestações visuais, objetos, ambientes e experiências.  

 
 
O educador precisa primeiramente se conscientizar sobre essa 

importância, para depois entender como estimular a sensibilidade e a percepção 
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da criança.  

Essa percepção e sensibilidade já começam a se manifestar quando 

olhamos para algo desconhecido e buscamos identificar pontos que remetem a 

nossa realidade e aos nossos conhecimentos prévios. Essa reflexão e 

comparação nos levam ao pensamento crítico e formação de opinião. Desta 

forma, COSTA reforça este ponto de vista em seu artigo sobre A leitura de 

imagem como suporte para alfabetização: 

 

Ao fazer a leitura de uma imagem busca-se como 
referência conhecimentos previamente adquiridos para 
favorecer a construção de um conceito sobre a imagem, 
pois em geral a imagem tem uma temática que está 
relacionada a vida social, e desse modo, estão mais 
próximas da realidade das classes populares [...]. 
Relacionando estes conceitos ao de alfabetização e 
letramento, têm-se uma educação que constrói indivíduos 
críticos e reflexivos. (COSTA, 2011, p. 1). 

 

Quando se busca uma referência em conhecimentos anteriores, é 

possível dizer que para realizar essa leitura foi necessário fazer uma analogia, 

em uma tentativa de tornar o que era desconhecido em algo familiarizado: 

 

[...] Dessa forma, o processo analógico consiste em um 
movimento pelo qual o indivíduo exerce um contínuo 
paralelismo entre os campos fonte e alvo, identificando as 
diferenças e semelhanças da informação que lhe estejam 
sendo apresentadas e aquelas que já possui, de forma que 
possa compreender e apreender o novo significado, a 
nova representação, e construir assim uma nova estrutura 
ou um novo conhecimento. (PADÚA, 2003, p. 4). 

 

A criança, nessa fase, começa a compreender que existem várias formas 

de representar o objeto concreto e começa a fazer analogias, podendo ser 

percebidas em desenhos, fotografias, brinquedos (objeto), ser real e a escrita. 

 

 

 

Veja o exemplo: 

 
Quadro 1: Letramento visual 
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Imagem 1 
 

FOTOGRAFIA  

 
 
 

 
 

A fotografia é o recurso imagético muito próximo 
da realidade. Para que seja realmente significativo, 
é importante que a imagem esteja acompanhada 
de um outro elemento capaz de permitir construir 
a noção de forma, dimensão e tamanho.  

 

 
 

Imagem 2 
 

DESENHO  

 
 

 

 
 

Esse recurso imagético é mais abstrato que a 
fotografia, porém é o mais encontrado quando se 
trata do contexto-vida da criança. É mais provável 
que ela conheça o desenho de um jacaré, por 
exemplo, do que um jacaré real. Quando não tem 
conhecimento do objeto real, ela pode encontrar 
dificuldade para realizar a analogia correta do que 
realmente está sendo representado.  
 

 
 

Imagem 3 

 
BRINQUEDO  

 
 
 
 

 
 

A boneca – brinquedo que faz parte do cotidiano 
das crianças – representa um bebê (objeto real).  
Como um brinquedo, pode ter diferentes formas,  
tamanhos, cores e texturas.  

 

 
Imagem 4 

 
PALAVRA 

 
 
 

 

 

BONECA 

 

A representação sendo feita pela imagem dos 
caracteres alfabéticos, que juntos formam uma 
palavra: boneca.  
É importante lembrar que os caracteres alfabéticos 
também são imagens e que, em nossa cultura, não 
estabelecem nenhuma analogia imagética com o 
objeto que deu origem ao nome. 
  

Fonte: Quadro elaborado pela autora 
Fonte das imagens:  
Imagem 1: Pinterest. Disponível em: <https://br.pinterest.com/pin/370561875579233933/ 
Imagem 2: Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=2ZTphUp3LVY>.  
Imagem 3: Disponível em: <http://www.soubarato.com.br/produto/123454846/boneca-meu-
bebe-colecao-bebezinhos-roupa-rosa-estrela>.  
Imagem 4: criado pela autora 
 

Esse processo possibilita que a alfabetização dessa criança seja eficaz, 

pois ela conseguirá relacionar o significante, que é perceptível, podendo ser este 

relacionado à visão (escrita, objetos, desenhos, etc.), audição, olfato e tato, com 

o significado, que é inteligível, referindo-se a formação de uma imagem mental. 

(XAVIER, 2014). 

A construção dos significados pode ser diferente dependendo do 

conhecimento prévio: um depende do outro para que a aprendizagem, 

alfabetização e letramento aconteçam de forma mais fluída: 
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Fonte: Quadro elaborado pela autora 

 

Um mesmo significado pode ter várias formas de representação. A 

criança precisa se familiarizar com as mais variadas possiblidades de 

representação de um mesmo objeto, ampliando sua capacidade cognitiva, 

principalmente quando nos referimos à comunicação visual, presente em nosso 

contexto social desde os primórdios da humanidade. 

O letramento visual é um processo que está diretamente relacionado a 

um contexto histórico, perpassando pelas analogias que são estabelecidas 

diante dos conhecimentos prévios das crianças. Esse processo complexo de 

leitura do mundo e de leitura de imagem só se completam quando a criança 

consegue internalizar seu conhecimento, reconhecendo seu significado e 

significante. É relevante, portanto, que o contexto de aprendizagem esteja 

relacionado com sua realidade: 

 

A leitura é sempre uma atividade complexa, pois envolve 
o entrelaçamento de uma grande variedade de ações 
como: percepção, decodificação e processamento de 
informações; memória, predição, inferência, dedução, 
evocação, analogia, síntese, análise, avaliação e 
interpretação. A habilidade de leitura não se resume em 
apenas decodificar, traduzir automaticamente um conjunto 
de sinais, mas fazer interagir diversos níveis de 
conhecimento para construir significados. (CARNEIRO, 
2008, p. 50). 

 

O processo de analogia busca fazer com que os saberes prévios dos 

alunos sejam resgatados, a fim de trazer significado para os novos 

conhecimentos. Por isso, o letramento visual deve anteceder a alfabetização, 

         Fotografia         Desenhos 

 

ELEFANTE  SIGNIFICANTE 

SIGNIFICADO 
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afinal as letras também são imagens e juntas formam um símbolo de escrita que 

representam algo.   

 

[...] para que a criança se aproprie do sistema de 
representação da escrita, ela terá que reconstruí-lo, 
diferenciando os elementos e as relações próprias ao 
sistema, bem como a natureza do vínculo entre o objeto 
de conhecimento e a sua representação. (PILLAR, 1996, 
p. 32; apud PAIVA e CARDOSO, 2010, p. 6).  

 

Portanto, o alfabetismo visual ou imagético deve ser visto como processo 

de construção tão importante quanto o alfabetismo das letras: 

 

Uma pessoa letrada pode ser definida como aquela capaz 
de ler e escrever, mas essa definição pode ampliar-se, 
passando a indicar uma pessoa instruída. No caso do 
alfabetismo visual também se pode fazer a mesma 
ampliação de significado. Além de oferecer um corpo de 
informações e experiências compartilhadas, o alfabetismo 
visual traz em si promessa de uma compreensão culta 
dessas informações e experiências. [...]. Existem poucas 
razões para nos queixarmos da complexidade da 
expressão visual quando nos damos conta de seu grande 
potencial e somos capazes de valorizá-lo. (DONDIS, 2003, 
p. 227-228). 

 

Neste processo de alfabetização e letramento visual o professor tem 

papel fundamental, e reforçando isso DONDIS (2003, p. 229-230) destaca essa 

importância quando menciona que o educador deve, sim, se preocupar com o 

alfabetismo visual e que apenas o fato de ver não é suficiente para esse 

aprendizado. Todos são capazes de ter um olhar crítico, desde que sejam 

instigados à isso (DONDIS, 2003, p. 229-231): 

 
Os educadores devem corresponder às expectativas de 
todos aqueles que precisam aumentar sua competência 
em termos de alfabetismo visual. Eles próprios precisam 
compreender que a expressão visual não é nem um 
passatempo, nem uma forma esotérica e mística de magia. 
Haveria, então, uma excelente oportunidade de introduzir 
um programa de estudos que considerasse instruídas as 
pessoas que não apenas dominassem a linguagem verbal, 
mas também a linguagem visual. 
[...] 
Tudo isso faz do alfabetismos visual uma preocupação 
prática do educador. [...]. A inteligência visual aumenta o 
efeito da inteligência humana, amplia o espirito criativo. 
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Não se trata apenas de uma necessidade, mas felizmente, 
de uma promessa de enriquecimento humano para o 
futuro.  

 

Tendo em vista toda relevância do alfabetismo visual, é cabível dizer que 

“o conceito de alfabetismo visual traz em si a mesma lógica da alfabetização 

verbal” (COSTA, 2011, p. 1). É relevante, portanto, analisar os signos visuais e 

entendê-los para, então, interpretar a imagem e construir a relação com a escrita, 

promovendo mais competência e eficiência no processo de alfabetização. 

Claro (2008), analisando e refletindo sobre os estudos de Semiótica de 

Santaella (2004), afirma que dentro desses signos podemos citar como 

elementos básicos o representâmen que é perceptível (não exige reflexão), o 

objeto que é a representação da ideia e o interpretante que gera a compreensão. 

Podendo estes dentro do processo de alfabetização visual serem classificados 

da seguinte maneira: 

 Primeiridade: É o primeiro contato com a imagem, onde é perceptível 

as características gerais (cores, formas, texturas, etc.) e até mesmo 

outras sensações, sem gerar uma reflexão ou entendimento do que 

se vê.  

 Secundidade: É exposto a manifestação, a reação, causas, efeitos, 

etc. Aqui já se busca uma relação entre a forma e a mensagem a ser 

transmitida, relacionando também as características da imagem, 

buscando uma referência com o concreto. 

 Terceiridade: Nessa fase é necessário que a conexão entre as etapas 

anteriores seja completa, assim compreendendo a imagem e a 

mensagem transmitida por ela, fazendo analogias e resgatando os 

conhecimentos anteriores.   

A partir da compreensão das representações dos signos em imagens, 

fotográficas, objetos, etc. é possível fazer a ligação entre significado, significante 

e do próprio signo, promovendo a interpretação do que está sendo visto: 

 
O fundamento do signo, como o próprio nome diz, é o tipo 
de propriedade que uma coisa tem que pode habilita-la a 
funcionar como signo, isto é, que pode habilita-la a 
representar algo que está fora dela e produzir um efeito em 
uma mente interpretadora. (SANTAELLA, 2004, p. 32; 
apud BARDARI, 2005, p. 12).  
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Essas etapas fazem parte essencial para compreensão da semiótica, 

que deve ser levada em consideração no letramento visual, visto que a mesma 

é a ciência dos signos, de todas as formas de comunicação, ajudando a olhar e 

compreender o mundo nas suas diversas formas de representação. 

 

3 LIVRO-IMAGEM  

 

 

O livro-imagem, um gênero mais presente na literatura infantil, mas que 

também pode ser encontrado para jovens e adultos. É composto por várias 

imagens sem necessariamente haver conexão entre elas, ou por sequências 

imagéticas que contam a história.  

Quando existe essa sequência, estamos nos referindo a uma narrativa 

visual. Em se tratando de imagens, não ficamos presos apenas em ler a história, 

é possível ir muito além, estimulando capacidades cognitivas, tais como: 

imaginação, percepção, analogia, sensibilidade, criticidade e reflexão. 

Esse recurso – livro imagem – é uma grande ferramenta que auxilia os 

professores no processo de letramento visual e alfabetização das crianças. Sua 

utilização é muito importante, pois além de letrar, influência o indivíduo na 

aquisição de conhecimento durante o processo de alfabetização porque, 

conforme já mencionado, a escrita é um conjunto de imagens (signos simbólicos 

de caracteres – significante) que representam algo perceptível, como um objeto, 

sentimento, etc (significado). É importante que a criança tenha noção do objeto 

real e da possibilidade de representação desse objeto de outras maneiras: em 

fotografias, através de representações pictóricas, simbólicas etc: 

 [...] são múltiplos os resultados da alfabetização visual a 

partir da utilização dos livros de imagem sem texto para o 

educando em idade pré-escolar: o desenvolvimento da 

sensibilidade estética e a instrumentalização para poder 

entender a racionalidade da imagem, um vocabulário 

visual que o permita fruir prazerosamente, julgar e 

discorrer criticamente sobre as imagens com as quais se 

confronta e a aprendizagem, a identificação, a criação e a 

compreensão de mensagens visuais. (MANSUR, 2015, p. 

7). 

 

A leitura de imagem às vezes é considerada algo natural por ser 

proporcionada pela visão. O ato de olhar não é suficiente para a aquisição da 
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compreensão. É necessário que a imagem seja observada, buscando a 

mensagem que a mesma pretende transmitir. 

Toda imagem tem seu significante, por isso não podemos esquecer que 

as letras também são imagens, e juntas formam silabas, palavras, frases, textos, 

etc. remetendo-se a um significado, assim, construindo um sentido e 

transmitindo sua mensagem: 

A linguagem foi uma forma de conceituar, representar e 

evocar imagens e objetos da vida cotidiana não presentes, 

e, de organização do pensamento, do raciocínio lógico. Na 

alfabetização verbal nos apropriamos, primeiramente, de 

códigos abstratos (letras, pontuações e acentuações), que 

tem uma representação sonora específica (envolvendo 

todo campo de estudo da fonética). Estas representações 

abstratas, construídas por imagens ou desenhos, as letras, 

organizadas dentro de padrões de construção (sintaxe) 

são apresentações visuais de um conceito, de uma ideia 

como já foi dito. 

Compomos sílabas, união de duas ou mais letras, e 

palavras, união das sílabas e organizamos todo esse 

sistema lingüístico através da sintaxe, de convenções 

linguísticas, para, enfim, chegarmos à construção de um 

sentido. Dessa forma a alfabetização verbal constitui-se da 

aquisição de técnicas e convenções bem estruturadas e 

organizadas, baseadas em imagens. (COSTA, 2011, p. 2) 

 

Um livro-imagem permite que os detalhes sejam explorados. Ele mostra 

a história, ao invés de contá-la. Além disso, conforme já mencionado, esse tipo 

de livro não serve apenas para crianças: ele é recomendado para todas as 

idades e pode ser lido de várias formas: o ilustrador tem uma intenção, mas a 

criatividade do leitor pode ir bem mais longe.  

O trabalho com o livro-imagem ajuda a estimular a criança a perceber a 

importância de parar para analisar e refletir sobre a mensagem que determinada 

composição imagética quer passar. Ele deve ser visto como uma forma 

significativa de leitura de mundo pois, ao estimular a percepção visual, 

desenvolvemos também o pensamento – que é imagético – e a compreensão da 

comunicação como um todo, inter-relacionada em diferentes formas de leitura. 

Quando nos referimos a um livro-imagem não falamos apenas de um 

monte de figuras em um livro. Esse gênero é transmissor de histórias, 

mensagens e auxilia na exploração dos múltiplos sentidos. Além disso um livro-

imagem estimula a capacidade de leitura, pois não carrega consigo apenas um 
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enredo. Ele possibilita condições visuais que podem ser interpretadas, 

apreciadas e que levam o leitor a uma profunda reflexão. Essas imagens podem 

ser exploras de várias maneiras, em várias dimensões, fazendo com que a 

criança perceba as várias formas de representação dos objetos e do mundo. 

Portanto, o livro-imagem auxilia o processo de alfabetização, 

estimulando a sensibilidade, criatividade e a reflexão. No decorrer do processo 

de aprendizagem a imagem continuará fazendo parte do seu quotidiano e se o 

educador á utiliza-la de maneira harmônica e correta pode melhorar o 

desempenho escolar do aluno. Por exemplo, colocar figuras junto com palavras, 

além de reter a atenção e orientar o possível significado do que está sendo 

representado pelas letras, ajuda na memorização e á relacionar que objetos e 

tudo que é real também podem ser representados de várias maneiras, seja de 

forma fotográfica, ilustrada, escrita, verbal, etc., partindo assim do real para o 

abstrato.  

 

 

4 ANÁLISE DE UM LIVRO-IMAGEM 

 

Tendo ciência da importância das crianças entrarem em contato com 

livros imagéticos, buscou-se, aqui, mostrar a diversidade visual e representações 

simbólicas com o livro Selou e Maya da autora Lara Meana, Ilustradora María 

Pascual de La Torre e tradutora Graziela R. S. Costa Pinto, Editora SM, 2016. 

Esse é um livro que foi distribuído pela campanha “leia para uma criança” do 

Banco Itaú, ou seja, um livro que faz parte de um acervo disponível para toda 

comunidade e que traz consigo uma riqueza visual que pode e deve ser 

explorada com as crianças. 

A história de Selou e Maya retrata duas crianças vizinhas que apesar de 

morarem em casas diferentes possuem muitas semelhanças. Ambas têm 

diversos sonhos, partilham das mesmas preferencias de brinquedos, têm a 

mesma rotina e no final sempre se encontram no aconchego materno e paterno. 

Neste livro, a diversidade visual é imensa. Signos de representações 

naturais como as árvores, por exemplo, servem para ajudar a estabelecer 

analogia com a árvore genealógica. E muitos outros signos de objetos que estão 
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presentes na vida das crianças, no seu quotidiano, perpassam por um espaço e 

tempo que são remetidos a imaginação, sensibilidade, observação e reflexão. 

Além dessas características, é possível destacar a interação existente 

nesse livro. Sua leitura pode ser iniciada pelos dois lados, dependendo de qual 

história quer ver primeiro: a história do ponto de vista do Selou, ou da Maya? E 

quando chegamos ao centro do livro, percebemos que as crianças moram uma 

ao lado da outra: as representações presentes em ambos os quartos mostram 

as imagens em uma outra perspectiva, vista de cima: os objetos ali presentes já 

haviam sido mostrados nas páginas iniciais, mas não em formas de brinquedo e 

dentro do quarto podem ser observados por outros ângulos, tamanhos e formas 

de representações variadas. 

 
Ilustração 1: Página central do livro (s.n.). As histórias de vida das duas crianças se encontram.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: MEANA, Lara; PASCUAL, Maria. Selou e Maya. Editora SM.   

 

Analisando o centro do livro, de maneira resumida, voltado para a análise 

da semiótica, podemos dizer que o representâmen ali presente é a visão inicial 

(primeiridade) de duas crianças, dos móveis e dos brinquedos. O objeto a que 

se refere a ideia é a de existir duas crianças em camas distintas. Por existir uma 

parede que as separa e a duplicidade de objetos, podemos identificar que se 

trata de dois quartos representados em planta baixa: uma forma diferente de 

perceber os objetos. A partir dessa observação (secundidade), que se gera a 

interpretação (terceiridade) das imagens, pode-se chegar à conclusão de que as 

crianças são vizinhas, partilham dos mesmos gostos – identificando que os 

objetos dos quartos são similares e agregar ainda fatores culturais – rotinas 
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parecidas, por estarem dormindo no mesmo momento. É fundamental também 

analisar as peculiaridades distintas que podem ser percebidas na organização 

dos quartos, no jeito de dormirem etc... (CLARO, 2008). 

Mas como instigar essa percepção e mediar a leitura com crianças? 

Em se tratando de crianças de 0 a 6 anos, o educador pode mediar essa 

leitura, aprimorando e despertando a sua capacidade de visualização, instigando 

a observação e sensibilizando seu olhar para os mais diversos detalhes 

presentes na leitura da imagem.  

Essa é a etapa, em que a criança já faz referências e analogias com 

seus conhecimentos prévios. Instigando sua curiosidade e criatividade, para que 

haja compreensão, conseguindo incorporar novos conceitos e pontos de vista.  

Os elementos coloridos dessa página destacam os objetos que estavam 

presentes no decorrer da história, mostrando elementos lúdicos do imaginário e 

faz de conta. Suas formas e tamanhos são variadas no decorrer da história e de 

um quarto para o outro, pois apesar de ambas as crianças terem objetos que 

representam a mesma coisa (por exemplo o jacaré) estão desenhados de formas 

diferentes.  

Essa é uma imagem que tem diversas representações, mas que se 

apresentam de forma harmônica. Percebe-se uma simetria entre as três 

dimensões (altura, largura e comprimento), os traços, formatos dos móveis e do 

quarto, pois têm uma mesma proporção, havendo um equilíbrio na quantidade 

dos objetos e das cores. Não é uma imagem gritante aos nossos olhos, 

possibilita um sentimento de tranquilidade e serenidade. 

Indo um pouco mais além, é possível analisar a personalidade e 

características de cada criança. Selou por exemplo, apresenta ter uma 

característica mais agitada, pelo fato de estar descoberto e na posição contrária 

da cama e aparentemente, já Maya é mais tranquila. Selou não tem medo de 

ficar sozinho, pois a porta de seu quarto está fechada e Maya talvez tenha medo, 

pois além da porta de seu quarto estar aberta o que possibilita uma passagem 

de luz, dorme abraçada com um galo de pelúcia. 

Esses são aspectos que podem ser estimulados e desenvolvidos desde 

que se trabalhe o olhar, instigando todo processo de sensibilização e reflexão 

sobre o que vê. E, este livro, serve de ferramenta para esse percurso, ao 

incentivar a criança a perceber as diversas formas de representação de um 
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mesmo objeto e, ainda, criando oportunidades de reflexão concreta sobre o que 

está vendo, permitindo que coloque em prática a criatividade.  

Com o passar do tempo, quanto mais incentivado for, além de criativo 

pode-se tornar uma pessoa mais crítica e reflexiva. Não basta apenas ver a 

imagem, é necessário que haja uma reflexão e uma analogia com a realidade, 

assim entendo a mensagem a ser transmitida através de estímulos para a 

tomada de consciência da função da linguagem imagética, como pertencente 

também à tipologia narrativa.  

Quando a criança tem oportunidade de desenvolver essa sensibilização 

antes da alfabetização, pode apresentar maior facilidade em entender que as 

letras também são representações de algo concreto ou abstrato, mas que trazem 

um significado. E mais: que imagens, palavras, frases ou textos transmitem uma 

mensagem. Conseguem se conscientizar, de uma forma mais fluída, sobre a 

função e aspectos da comunicação.   

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O letramento-visual deve iniciar antes da etapa de alfabetização. A 

criança, antes mesmo de aprender a ler, já deve ter contato com os livros 

imagéticos, observando, reconhecendo, interpretando, recriando a noção de 

objeto concreto para poder compreender o simbólico. Esse processo facilita e 

influencia no processo de alfabetização. É importante que a criança tenha 

oportunidade de ser estimulada a perceber a diferença entre o objeto real, a 

imagem em fotografia, a representação através de desenhos e depois a escrita, 

passando pelo processo de tricotomia da semiótica, em que é analisado o signo, 

o objeto para então interpretá-lo. Tanto o letramento visual quanto a 

alfabetização exercitam a consciência crítica. Mas, para que sejam aplicados de 

forma adequada, é necessário que o profissional da educação tenha consciência 

desse processo.  

Quando somos letrados visualmente, é possível relacionarmos uma 

única imagem com nossa bagagem de conhecimentos culturais, nossas opiniões 

e então formar um pensamento lógico para o que vemos. 

A criatividade, sensibilidade e imaginação são adquiridas quando esse 

exercício de ler imagens é praticado. Quando a criança aprende a relacionar e 
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criar consciência das possíveis formas de representação de um objeto concreto 

para a imagem, ilustrações, desenhos, fotografias e, finalmente, a escrita, que 

pode ser considerada como uma forma muito abstrata de representação 

imagética, o entendimento é internalizado com mais facilidade e eficiência. Essa 

percepção apurada tende a ser muito mais significativa. A criança aprende a ver 

o mundo com diferentes olhares, conseguindo cognitivamente construir mais 

significado no que lê e escreve. Tudo que era abstrato, começa a ser, de certa 

forma, mais real. 

Para ser letrado não basta apenas ler, escrever e ver imagens, mas sim 

ter compreensão e reflexão sobre os mais variados gêneros e meios de 

comunicação que estão presentes no nosso contexto social. É papel do 

educador incentivar, influenciar e fazer mediações para que o aluno consiga se 

desenvolver plenamente no processo de ensino aprendizagem. Fica evidenciado 

quão importante é a utilização do livro-imagem e a influência do letramento visual 

na facilitação do processo de alfabetização.  

Não é preciso ser formado em artes visuais para conseguir entender a 

importância do letramento visual. Atualmente estamos cercados de 

comunicações visuais que, na maioria das vezes, falam por si só. Muitas delas, 

provocando e instigando desejos no público infantil: de brinquedos, de alimentos 

não saudáveis, de objetos pessoais muitas vezes inadequados e até na 

aquisição de objetos de novas tecnologias. Não é tão difícil para a criança 

entender o significado e a mensagem que está sendo transmitida. No entanto, 

ela precisa também compreender a intenção de quem produz a comunicação: 

para isso, é necessário que aprenda a refletir desde cedo.   

Incentivar leituras em livro-imagem desde os primeiros anos da criança 

contribui não só para que ela entenda o que a figura representa, mas também 

para estimular a percepção, a sensibilidade e a criatividade. Esse processo 

facilita e influencia no processo de alfabetização: o letramento visual exercita a 

consciência perceptiva simbólica.  

O profissional da educação deve perceber a importância do livro-imagem 

e tratar a educação do olhar tão importante quanto a da escrita. Para que a 

alfabetização seja completa, é relevante que a criança tenha a oportunidade de 

passar por este processo do letramento visual.  

Afinal, a escrita é uma representação visual simbólica. 



 

 

Revista Intellectus                                                                       Nº50 Ano 2019 

 

ISSN 1679-8902  187 

 
REFERÊNCIAS  
 

BARDARI, Sérsi. Análise semiótica de a boneca e o saci: o livro em que o criador 
se tornou criatura. UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. São Paulo/SP. 2005. 
Disponível em: <http://sersibardari.com.br/wp-content/uploads/2010/06/A-
semi%C3%B3tica-de-A-boneca-e-o-saci.pdf>. Acesso em: 10 maio 2018. 

CARNEIRO, Liliane Bernardes. Leitura de imagens na literatura infantil: desafios e 
perspectivas na era da informação. Brasília: Dissertação (Mestrado em Ciência da 
Informação). Universidade de Brasília, Brasília, 2008. Disponível em: 

<http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/3838/1/Dissert_Liliane%20Carneiro.pdf>. 
Acesso em: 23 abr. 2017. 

______. MANINI, Miriam Paula. Alfabetização visual: desafio para o profissional da 
informação no fomento à leitura de imagens de livros infantis. Brasília: Programa de 
pós-graduação em ciência da informação. Universidade de Brasília, Brasília, 2009. 
Disponível em: <http://www.iskoiberico.org/wp-content/uploads/2014/09/318-
330_Bernardes-Carneiro.pdf>. Acesso em: 23 abr. 2017. 

CLARO, Lucia dos Santos. Objetos que têm o poder de fazer pensar: design e 
educação no ensino fundamental. Dissertação (Mestrado em Artes e Design). 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro/RJ. 2008. 
Disponível em: <https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/32614/32614_1.PDF>. Acesso 
em: 10 maio 2018. 

COSTA, José Carlos Lima. A Leitura de Imagem como suporte para alfabetização: 
Análise do projeto.  2011. Disponível em: <https://www.artenaescola.org.br/relatos-
de-experiencia/relato.php?id=58861>. Acesso em: 06 jul. 2017. 

DONDIS, Donis A. Trad. CAMARGO, Jefferson Luiz. Sintaxe da Linguagem Visual. 
2. ed. São Paulo, SP: Martins Fontes, 1997. 

FERREIRO, Emília, TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da Língua Escrita. Trad. Diana 
Myriam Lichtenstein, Liana Di Marco e Mário Corso. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 
1999.  

MANSUR, Natália Fernandes Santos. O Processo de Alfabetização visual dos 
educandos em idade pré escolar a partir da utilização dos livros de imagem sem texto.  
2006. Disponível em Portal da Educação: 
<https://www.portaleducacao.com.br/pedagogia/artigos/64948/o-processo-de-
alfabetizacao-visual-dos-educandos-em-idade-pre-escolar>. Acesso em: 9 out. 2016. 

MEANA, Lara; PASCUAL, Maria. Selou e Maya. São Paulo: Editora SM.   

MONTOYA, Adrián Oscar Dongo. Piaget: Imagem Mental e Construção do 
Conhecimento. São Paulo, SP: Editora Unesp, 2005. 

NUNES, Marília Forgearini. Leitura mediada do livro de imagem no ensino 
fundamental: letramento visual, interação e sentido. Porto Alegre, SP: Tese 
(Doutorado). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Educação, 
Programa de Pós Graduação em Educação, Porto Alegre, BR-RS, 2013. 

______. A leitura do livro de imagem como prática de letramento visual. Sem 

https://www.artenaescola.org.br/relatos-de-experiencia/relato.php?id=58861
https://www.artenaescola.org.br/relatos-de-experiencia/relato.php?id=58861


 

 

Revista Intellectus                                                                       Nº50 Ano 2019 

 

ISSN 1679-8902  188 

Data.     Disponível em: 
<http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/anais/IIICILLIJ/Trabalhos/Trabalhos/S4/marilianunes.
pdf>. Acesso em: 13 maio 2017. 

PÁDUA, Isabel Campos Araújo. Analogias, metáforas e a construção do 
conhecimento: por um processo ensino-aprendizagem mais significativo. 
PUC/MG. 2003. Disponível em: 
<http://www.anped.org.br/biblioteca/item/analogias-metaforas-e-construcao-do-
conhecimento-por-um-processo-ensino-aprendizagem>. Acesso em: 10 maio 
2018. 

PAIVA, Alcione Vieira de; CARDOSO, Luana Carolina Rodrigues. A Importância do 
Desenho Infantil no Processo de Alfabetização. 2010. Disponível em: 
<http://www.pedagogia.com.br/artigos/desenhonaalfabetizacao/index.php?pagina=0>. 
Acesso em: 10 maio 2018. 

PIAGET, Jean. Trad. ALMEIDA, Maria José J. G. de. Para Compreender Jean 
Piaget: uma iniciação à psicologia genética piagetiana. 4. ed. Rio de Janeiro, RJ: 
Editora Guanabara, 1987. 

PILLAR, Analice Dutra. Desenho & escrita como sistema de representação. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 1996. 

SANTAELLA, Lucia. A teoria geral dos signos: como as linguagens significam as 
coisas. São Paulo: Pioneira / Thomson Learning, 2004. 

______. O que é semiótica. São Paulo: Brasiliense, 2004. 

______ Semiótica aplicada. São Paulo: Thomson Learning, 2004. 

SILVA, Larisce Dianna da et al. Alfabetização e letramento versus linguagem 
imagética. Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. Mossoró/RN. 
2014. Disponível em: 
<http://www.editorarealize.com.br/revistas/setepe/trabalhos/Modalidade_1datahora_29
_09_2014_23_47_54_idinscrito_855_5350682e7cde661c258b49b5fd452917.pdf>. 
Acesso em: 21 maio 2018. 

SILVA, Zaira Marliza Leite da. A alfabetização visual educando olhares. Disponível 
em: <http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAf6UAG/a-alfabetizacao-visual-
educando-olhares>. Acesso em: 6 jul. 2017. 

VAL, Maria da Graça Costa. O que é ser Alfabetizado Letrado?. Brasília, DF: 
Ministério da Educação, 2006. 

XAVIER, Glaúcia do Carmo. Significante e Significado no processo de 
Alfabetização e Letramento: contribuições de Saussure. Cadernos Cespuc. Belo 
Horizonte/MG. 2014. Disponível em: 
<https://www.periodicos.pucminas.br/article.viewfile>. Acesso em: 10 maio 2018. 

  



 

 

Revista Intellectus                                                                       Nº50 Ano 2019 

 

ISSN 1679-8902  189 

O USO DA INVESTIGAÇÃO MATEMÁTICA NO PROCESSO DE ENSINO-
APRENDIZAGEM 

The Mathematical investigation use in the process of the teaching and learning 
 

NERIS, Giane Moja 
Rede Municipal de Educação de Indaiatuba 
 
MENDES, Sheila Salles 
Centro Universitário Max Planck 
 
RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo pesquisar e analisar a 
abordagem de aulas investigativas de Matemática. Com base na literatura 
específica da educação Matemática abordam-se nesta pesquisa os benefícios 
de introduzir o ato de investigar no processo de ensino-aprendizagem. Enfatiza-
se a importância do papel do professor como mediador e estimulador para 
promover um ensino investigativo. São citadas as características de uma aula 
investigativa envolvendo todos os momentos que o educador juntamente com o 
aluno deverá participar. Também foram analisadas atividades retiradas de livros 
didáticos direcionados para o 3º e 5º ano do Ensino Fundamental, algumas delas 
apresentam características investigativas e outras são caracterizadas como 
problemas convencionais, exercícios e também tarefas contextualizadas. No 
processo de análise, foram inseridas sugestões de intervenção docente para 
tornar algumas atividades investigativas que inicialmente não apresentavam 
essa característica. A prática de ensino estudada proporciona que o aluno passe 
a agir como matemático, tendo a liberdade de pensar, explorar, trocar 
conhecimentos com o professor e colegas, ao contrário de métodos de ensino 
que contribuem para o discente acreditar que a disciplina de Matemática 
somente se baseia em regras e algoritmos. Evidenciou-se que a investigação 
Matemática contribui para o aluno ser um indivíduo ativo no seu processo de 
aprendizagem. 
 
Palavras-chaves: Matemática; Investigação; Aprendizagem. 
 
Abstract: The objective of the research is analyze and approaches the use of 
Mathematic investigative classes. Based on the specific literature of Math’s 
education the research approach the benefits to introduce the practice of 
investigation in the process of teaching and learning. The importance of the 
teacher as a mediator and stimulator is emphasized in the promotion of an 
investigative learning. The investigative classes characteristics are named when 
it involves in all of the moments the teacher and students to participate in the 
process. Some activities from textbooks to the basic education were extracted to 
be analyzed if they show the teaching and learning characteristics but some of 
them are considered just as conventional problems, exercises and contextualized 
tasks. In the process of analysis some teacher suggestions were inserted in 
activities that in the beginning did not present the investigative characteristics. 
The learn practice that was studied propose to the student that became a 
mathematician, the student has the freedom of think, explore, and change 
knowledge with teacher and colleagues, instead of learn methods that contribute 
to the teacher to think that Math is only based on rules and algorithms. The 
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Mathematics investigation contributed to the student to be an active member in 
the process of learning. 
 
Keywords: Mathematics; Investigation; Learning. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A partir das vivências adquiridas no estágio realizado no 1º ao 5º ano do 

Ensino Fundamental, foram observadas várias práticas de ensino da 

Matemática, algumas que proporcionaram aulas contextualizadas, motivadoras 

e outras desmotivadoras e descontextualizadas. 

Foram presenciadas aulas de Matemática em que os professores 

utilizaram alguns materiais concretos com o intuito de facilitar o processo de 

aprendizagem do aluno. Um exemplo dessa prática pedagógica foi o uso do 

material dourado para explicar o algoritmo da adição. Esse método de ensino 

parte do concreto para o abstrato e contribui positivamente para o aluno entender 

o algoritmo da adição. Percebe-se que essa abordagem pedagógica é diferente 

de um ensino em que o professor dita as regras para resolver a operação 

Matemática. 

Além disso, houve aulas em que os professores trabalharam com os 

alunos a resolução de situações-problema, o diferencial desses exercícios 

propostos é que eram contextualizados, isto é, interligavam os conteúdos 

matemáticos com os fatos que ocorrem no cotidiano do aluno, proporcionando 

um ensino motivador e repleto de significados na vida da criança. 

Em contrapartida foram observadas práticas de ensino que são opostas 

das apresentadas anteriormente. Nessas aulas os alunos resolveram exercícios 

descontextualizados, isto é, não havia uma ligação entre os conteúdos 

matemáticos e a realidade social da criança. Dessa forma, o aluno não 

compreende os benefícios que o ensino da Matemática pode proporcionar na 

sua vida. 

Também houve aulas que os alunos apresentaram dificuldades em 

compreender alguns exercícios relacionados à adição e subtração. O fato de a 

criança ter utilizado poucas vezes o material dourado para compreender os 

algoritmos das operações, dificultou nas resoluções das contas. Sendo assim, a 
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criança não estava no estágio de desenvolvimento cognitivo adequado para 

compreender os conteúdos trabalhados pelo professor.  

A literatura específica da educação Matemática aborda diversos fatores 

que contribuem para dificultar o processo de aprendizagem do aluno. 

D’ Ambrosio (1989), afirma que há metodologias de ensino que se 

resumem na aplicação de fórmulas e algoritmos, com isso, os alunos passam a 

acreditar que para saber Matemática é preciso apenas seguir e aplicar regras. 

Esses métodos de ensino não consideram as estratégias adotadas pelo aluno 

para resolver as atividades propostas, pelo contrário, o aluno torna-se passivo 

no seu próprio processo de aprendizagem, é induzido a resolver os exercícios a 

partir de modelos ensinados pelo professor e, além disso, não compreende o 

significado do que está sendo ensinado. 

Visando uma prática pedagógica que propõe um ensino em que o aluno 

passa a ser um indivíduo ativo e assim, adquire uma aprendizagem mais 

significativa, decidiu-se realizar a pesquisa com o tema: O uso da investigação 

Matemática no processo de ensino-aprendizagem. 

Ao longo do trabalho encontram-se discussões, análises, comparações 

e citações, com o intuito de responder a seguinte questão central da pesquisa: 

“Como a aula investigativa pode contribuir no processo de ensino-

aprendizagem?”.  

Com a finalidade de responder a questão central deste trabalho, 

delimitou-se como objetivo geral, pesquisar e analisar a abordagem de aulas 

investigativas de Matemática. 

Para alcançar o objetivo da pesquisa foi necessário buscar respostas 

para alguns questionamentos, entre eles temos: 

 Como desenvolver e quais são as etapas de uma aula 

investigativa? 

 Qual o papel que o professor deverá assumir ao introduzir o ato 

de investigar no ensino da Matemática? 

 Como tornar um problema convencional em uma tarefa 

investigativa? 

Para a elaboração do trabalho realizou-se pesquisas bibliográficas, 

sendo assim, além dos artigos estudados também foram pertinentes as análises 

de três livros: “Ler, escrever e resolver problemas” das autoras Kátia Stocco 
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Smole e Maria Ignez Diniz; “Para aprender Matemática” com autoria do Sergio 

Lorenzato; “Investigações Matemáticas na sala de aula” dos autores João Pedro 

da Ponte, Joana Brocardo e Hélia Oliveira.  

Com o intuito de aproximar a referente pesquisa com a prática docente 

realizaram-se, a partir de livros didáticos destinados ao 3º e 5º ano do Ensino 

Fundamental, análises de algumas atividades caracterizadas como exercícios, 

problemas convencionais, contextualizados e tarefas investigativas. O diferencial 

desta parte da pesquisa é que são expostas explicações das atividades e os 

objetivos de cada uma delas, também são citadas estratégias didáticas para 

abordar uma tarefa investigativa, e, além disso, há exemplos de 

questionamentos pertinentes para explorar as atividades. 

O trabalho em si aborda uma prática de ensino que contribui para 

promover uma aprendizagem mais profunda, que vai além de regras e 

algoritmos. Sobre isso Ponte expõe que: 

 Se se pretende que os alunos desenvolvam plenamente 
as suas competências matemáticas e assumam uma visão 
alargada da natureza desta ciência, então as tarefas de 
exploração e investigação têm de ter um papel importante 
na sala de aula (2003, p.12). 

 

Ao inserir nas aulas de Matemática as atividades investigativas o 

professor assume o papel de mediador, sendo assim, o docente nesta prática de 

ensino não é o “dono do conhecimento”, e nem são inquestionáveis as 

explicações relacionadas aos conteúdos. Além disso, são valorizadas todas as 

estratégias adotadas pelos alunos para resolver as tarefas, sejam elas mais 

interessantes ou modestas. 

 

O QUE É INVESTIGAR? 

Segundo Ponte (2003, p.1) “existem muitas perspectivas sobre o que é 

investigar. Tal como acontece com muitas outras palavras, “investigar” pode 

assumir múltiplos significados”. 

O autor expõe que surgiram vários mitos relacionados à palavra 

investigar, dentre eles temos os seguintes: 

Investigar é uma actividade transcendente, que envolve o 
uso de metodologias sofisticadas, requerendo recursos 
especiais e uma longa preparação prévia.  



 

 

Revista Intellectus                                                                       Nº50 Ano 2019 

 

ISSN 1679-8902  193 

Investigar é uma actividade reservada a um grupo especial 
de pessoas, os “investigadores profissionais”.  
Ensinar e investigar são duas actividades contraditórias, 
que não se conseguem fazer em simultâneo sem 
comprometer a qualidade de uma ou outra. (2003, p.1). 

 

Ponte (2003, p. 2) afirma que investigar “[...] não é mais do que procurar 

conhecer, procurar compreender, procurar encontrar soluções para os 

problemas com que nos deparamos”. 

Diante das pesquisas relacionadas ao presente tema torna-se nítido que 

não é necessário ter metodologias sofisticadas ou investigadores profissionais, 

para introduzir as atividades investigativas no ensino da Matemática, sendo 

assim, há grandes possibilidades de interligar o ato de ensinar com o de 

investigar.  

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais encontra-se com um dos 

objetivos a inserção de um ensino investigativo nas escolas. Desta forma, afirma-

se que: 

[...] identificar os conhecimentos matemáticos como meios 
para compreender e transformar o mundo à sua volta e 
perceber o caráter de jogo intelectual, característico da 
Matemática, como aspecto que estimula o interesse, a 
curiosidade, o espírito de investigação e o 
desenvolvimento da capacidade para resolver problemas. 
(BRASIL, 1997, p.37). 

 

Sendo assim, torna-se visível que o ensino da Matemática não se baseia 

somente em práticas pedagógicas que “depositam” os conteúdos e 

desconsideram a participação do aluno. Pelo contrário, há também a valorização 

de um ensino que estimula o discente a buscar caminhos para resolver as 

atividades propostas, contribuindo assim, para a formação de indivíduos 

participativos e autônomos. 

 

TAREFAS ESPECÍFICAS DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

Segundo Ponte (2003, p.4), há tarefas específicas da educação 

Matemática, sendo o exercício o mais conhecido. Porém, há outras atividades 

como os problemas e as investigações. 
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O quadro1 abaixo expõe três tipos de tarefas2 (exercício, problema e 

investigação), com o objetivo de contribuir para a compreensão das 

características das distintas atividades.  

 
Exercício 

 
Problema 

 
Tarefa de 

investigação 

Calcule o resultado 

das subtrações. 

 

 

Leandro compra latinhas 

para reciclar. Ontem ele 

comprou 458 latinhas e 

hoje comprou 372. 

Quantas latinhas ele 

comprou nos dois dias? 

1. Escreve a 
tabuada dos 9, 
desde 1 até 12. 

Observa os 
algarismos das 

diversas colunas. 
Encontras alguma 

regularidade. 
2. Vê se encontras 
regularidades nas 

tabuadas de outros 
números. 

 

Os exercícios não apresentam um grau de dificuldade elevado e há 

basicamente uma maneira para resolvê-los (PONTE, 2003, p. 5). No exercício 

citado acima é visível que os alunos não precisam encontrar caminhos para 

resolvê-lo, pelo contrário, já está estabelecido o método necessário para a 

resolução, que é a subtração. Além disso, é uma atividade mais simples de ser 

resolvida, pois os alunos somente deverão exercitar o algoritmo da subtração. 

Ponte (2003) cita que os problemas apresentam um grau mais elevado 

de dificuldade. O problema exposto no quadro nos transmite a ideia de juntar, 

sendo assim, o aluno deverá utilizar a adição para resolvê-lo. Todos os 

problemas convencionais envolvem o uso de operações ou de outros conteúdos 

matemáticos para a sua resolução, porém, isso dependerá do objetivo de cada 

problema. 

 Já as tarefas de investigação apresentam um grau de dificuldade mais 

elevado, e para a sua resolução o aluno poderá criar diversos caminhos 

(PONTE, 2003, p. 5). Analisando a atividade do quadro percebe-se que não há 

um método pré-estabelecido para encontrar o resultado, desta forma, o aluno 

                                                 

1 O quadro foi baseado em outro exemplo exposto na pesquisa “Investigar, ensinar e aprender”, 
(PONTE, 2003, p.4). 

2 O exercício e a atividade foram retirados do livro “Guia e Recursos Didáticos”. A tarefa 

investigativa foi retirada da pesquisa “Investigar, ensinar e aprender”, (PONTE, 2003, p. 4). 
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terá que investigar os dados do problema, formular hipóteses, testá-las e por 

último analisar os resultados que alcançou. 

É importante ressaltar que o grau de dificuldade das atividades deve 

estar interligado com o estágio de desenvolvimento cognitivo do aluno, desta 

forma, contribuirá para alcançar os objetivos esperados pelo professor. 

 

MOMENTOS PRIMORDIAIS DAS AULAS INVESTIGATIVAS 

 

No desenvolvimento de uma aula investigativa o professor deve 

proporcionar alguns momentos fundamentais para o sucesso do trabalho 

investigativo. São nestes momentos que os alunos compreenderão as atividades 

propostas e também serão estimulados a agir como matemáticos. 

Ponte, Brocardo e Oliveira (2003), afirmam que uma aula investigativa 

envolve quatro momentos primordiais: no primeiro momento o indivíduo procura 

explorar e compreender as informações que contém o problema e também 

formula questões; a seguir o investigador organiza os dados do problema e 

formula conjecturas, isto é, estabelece uma hipótese Matemática; a terceira 

etapa envolve a realização de testes e torna a conjectura mais objetiva; e 

finalmente, o indivíduo deve justificar a conjectura que foi formulada, e avaliar o 

resultado do seu raciocínio. 

Desta forma, uma atividade de investigação desenvolve-se em três 

etapas, que pode ocorrer em uma ou mais aulas. Na primeira etapa o professor 

propõe a atividade ao aluno. Na segunda parte o discente individualmente, em 

duplas ou em grupos, realiza a investigação. E por último, realiza-se uma 

discussão dos resultados apresentados pelos alunos (PONTE; BROCARDO; 

OLIVEIRA, 2003, p. 25). 

O presente trabalho aborda assuntos pertinentes relacionados a cada 

etapa do processo de investigação, possibilitando uma plena compreensão do 

desenvolvimento de uma aula investigativa. 

De acordo com Fonseca, Brunheira e Ponte (1999), na apresentação da 

tarefa investigativa aos alunos, o professor pode utilizar diversas estratégias 

para os discentes compreenderem a atividade proposta. Nesta fase o docente 

poderá explicar a atividade oralmente, propor uma leitura realizada pelos alunos, 

promover uma breve discussão a respeito do que foi compreendido ou somente 
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apresentar a tarefa por escrito, e não necessariamente fazendo uma breve 

explicação do enunciado. 

A primeira abordagem da atividade é essencial para um melhor 

entendimento do que se pretende alcançar por parte dos alunos, especialmente 

se estes estão iniciando sua participação como investigador. 

Outro fator primordial é o modo com que os alunos ficarão organizados, 

podendo ser em grupos, duplas ou individualmente. Sobre isso Pedro, Brocardo 

e Oliveira (2003), argumentam que o professor deve ficar atento nas atividades 

investigativas realizadas em grupos, pois se caso os alunos não estiverem 

acostumados a estudar desta forma provavelmente acarretará alguns problemas 

ao longo da atividade, seja de concentração, compreensão e até conflitos 

relacionados ao comportamento do discente. 

Quando os alunos não são experientes no ato de investigar é esperada 

a solicitação constante do professor para explicar a tarefa (FONSECA; 

BRUNHEIRA; PONTE, 1999, P. 6). Nestes momentos o educador será um guia 

e estimulador que ajudará os estudantes a encontrar um caminho para alcançar 

o objetivo esperado. 

 A partir das dificuldades dos alunos o professor deve apoiá-los, porém, 

jamais induzi-los facilmente para alcançar o resultado, como por exemplo, 

falando a operação matemática que deverá utilizar. O ideal é o professor dar 

dicas relacionando-as com outras atividades que foram realizadas, ou sugestões 

indiretas (FONSECA; BRUNHEIRA; PONTE, 1999, P.8). 

  Sobre isso Ponte afirma que: 

 Numa aula com investigações, o professor deve, sem 
dúvida, privilegiar uma postura interrogativa [...]. Muitas 
vezes, a intenção do professor ao colocar uma questão é, 
simplesmente, a de clarificar ideias, quer para a sua 
própria compreensão, quer para a de toda a turma (2003, 
p.52). 
 

 Durante a realização das atividades poderão ocorrer conflitos de ideias 

entre os alunos (FONSECA; BRUNHEIRA; PONTE, 1999, P.8). Nesses 

momentos, os docentes deverão estimular os estudantes para argumentarem 

sobre suas opiniões, perguntando como chegaram naquele resultado, ou 

também por que não concordam com as ideias dos colegas. 
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O momento de discussão da tarefa é extremamente importante para o 

sucesso da aula investigativa, pois é nessa fase que o professor deve estimular 

a discussão e a troca de estratégias, hipóteses e resultados que os alunos 

alcançarão, aliás, estes por sua vez, deverão defender as suas próprias ideias.  

Durante a realização da tarefa, os alunos poderão escolher caminhos 

para resolvê-las que não alcançarão o resultado almejado. Porém, o docente 

não deve imediatamente interromper o raciocínio dos discentes, pelo contrário, 

o ideal é que se espere um determinado tempo e depois mostre a eles os seus 

erros (FONSECA; BRUNHEIRA; PONTE, 1999, P.8). Pode-se também permitir 

que o próprio aluno perceba que a estratégia escolhida está incorreta, sendo 

assim, a interação com os demais discentes e o momento da discussão dos 

resultados, contribuirão para identificarem os erros. 

De acordo com Fonseca, Brunheira e Ponte (1999), o ideal é ocorrer as 

discussões dos resultados logo após o término da resolução da tarefa, porém, 

muitas das vezes isso não acontece devido aos horários das aulas, sendo assim, 

as discussões ficam para outro dia. A consequência disso é a dificuldade de 

participação do aluno, pois acabam não se lembrando das estratégias que 

utilizaram para resolver a investigação, e somente os resultados por escrito não 

são suficientes para estimular a discussão. 

Os autores orientam a realizar a tarefa investigativa em duas aulas 

consecutivas, assim no primeiro período os alunos realizam a investigação e na 

segunda parte, acontece a discussão dos resultados. 

Sendo assim, é necessário que o professor organize o seu tempo para 

desenvolver junto com os discentes a introdução da tarefa, resolução e por último 

a discussão dos resultados. 

O PAPEL DO PROFESSOR NO PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO 
MATEMÁTICA 

O presente trabalho abordou diversos assuntos referentes ao processo 

de investigação, porém, é importante ressaltar que a inserção do ato de 

investigar depende essencialmente do professor. Sendo assim, os argumentos 

a seguir justificam a extrema importância da atuação docente para o 

desenvolvimento das atividades investigativas no ensino da Matemática. 
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Fonseca, Brunheira e Ponte (1999), citam que para o sucesso de uma 

atividade investigativa é necessário a plena dedicação do professor na 

preparação das aulas, sendo assim, o docente precisa refletir sobre os objetivos 

que pretende alcançar com determinadas atividades. 

Também é primordial o docente conhecer os seus alunos, desta forma, 

eles poderão identificar as dificuldades de cada discente e introduzir atividades 

investigativas pertinentes as necessidades dos estudantes.  

Para a preparação de uma aula investigativa o professor terá que 

selecionar e, muitas vezes adaptar as atividades para que possam realmente 

estimular os alunos a assumirem o papel de pequenos exploradores (FONSECA; 

BRUNHEIRA; PONTE, 1999, P. 10). Desta forma, o diferencial será a criatividade 

do professor, que ao escolher as tarefas deverá analisar todos os meios 

necessários que juntamente com os alunos poderão ser explorados. 

Fonseca, Brunheira e Ponte, afirmam que nas escolhas das atividades: 

 O professor tem a necessidade de fazer uma pesquisa em 
torno de vários materiais que podem variar entre manuais 
escolares, livros com propostas de problemas e 
investigações e, o mais recente o mundo da internet (1999, 
p. 10). 

 

Compartilho as ideias de Fonseca, Brunheira e Ponte, quando citam que 

nas escolhas das atividades é essencial que o professor considere o grau de 

experiência dos alunos como investigadores. Portanto é importante que o 

docente ao longo do trabalho que desenvolve com aulas investigativas, insira 

gradativamente atividades com um grau mais elevado de dificuldade. 

De acordo com Fonseca, Brunheira e Ponte (1999), o professor deve 

avaliar seu próprio trabalho considerando diversos aspectos para o sucesso 

investigativo. Entre os itens que deverão ser avaliados podem-se citar os 

seguintes: 

 Será que a tarefa proposta alcançou os objetivos esperados? 

 A explicação inicial da tarefa ocorreu com êxito ou precisa haver 

algumas mudanças? 

 A gestão do tempo foi organizada? 

De acordo com os autores, além da avaliação do seu próprio trabalho o 

docente também deve analisar a participação do aluno, também considerando 

diversos aspectos, entre eles: 
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 Quais são as dificuldades e facilidades dos alunos? 

 Quais as reações dos alunos com relação à atividade? 

 Será que os alunos conseguem resolver atividades com um 

grau maior de dificuldade? 

 

Confirmo as opiniões de Fonseca, Brunheira e Ponte, quando 

argumentam que para inserir as atividades investigativas no ensino da 

Matemática, a escola deve valorizar esse método de ensino, possibilitando 

diversos momentos para os professores trocarem sugestões, analisarem 

atividades, modificarem e elaborarem tarefas de caráter investigativo, e até 

mesmo produzirem materiais didáticos que eles mesmos utilizaram nas aulas 

investigativas. 

Ponte, Brocardo e Oliveira (2003), cita que desenvolver aulas 

investigativas é uma tarefa um tanto complexa, pois se o aluno traz consigo um 

ensino tradicional da Matemática, isso dificultará o trabalho do docente. Sendo 

assim, é essencial a dedicação e a perseverança do professor, para que a cada 

aula o aluno desenvolva gradualmente sua capacidade de desenvolver 

investigações. 

 

ANÁLISE DAS ATIVIDADES 

O presente trabalho aborda a seguir, análises de atividades retiradas de 

livros didáticos destinados ao 3º e 5º anos do Ensino Fundamental. As análises 

possibilitaram interligar a pesquisa com o trabalho docente. 

A autora Maria Aparecida Barroso de Lima aborda em seu livro 

“Registrando Descobertas”, destinado ao 3º ano do Ensino Fundamental, poucos 

exercícios que enfatizam somente a resolução das operações matemáticas, em 

contrapartida, há muitas atividades que estão interligadas com situações que 

podem ocorrer no cotidiano do aluno. A autora deixa explícito seu objetivo em 

tornar a Matemática mais significativa para o aluno. 

Lima expõe no caderno de orientações para o professor, anexado ao 

livro, que:  

O aluno é o sujeito de sua aprendizagem. Ele já traz uma 
bagagem de conhecimento de sua casa, do grupo social a 
que pertence. Ele já “faz” Matemática em seu dia a dia, 
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mesmo que inconscientemente. Porque não valorizar e 
respeitar os conhecimentos que ele já adquiriu? Assim, 
acreditamos que as situações-problema propostas farão 
mais sentido para ele se estiverem num contexto familiar 
significativo. Isso o estimulará e facilitará a busca de 
soluções (2008, p. 5). 

 

Para iniciar a análise vejamos a atividade que está presente na página 

148 do livro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Depois das pesquisas de preços no mercado, as classes de Lucas e 

Ângela passaram a procurar as promoções. 

Observe o que eles encontraram no setor de biscoitos.  

a) Quantos gramas tem cada pacote de biscoito? 

b) Conhecendo o preço normal e o da promoção de cada pacote de 

biscoito, qual é o desconto em 1 pacote? 

 E em 2 pacotes? 

 Em 4 pacotes? 

 Em 8 pacotes? 

c) Com 2 reais, quantos pacotes podem ser comprados com o preço 

normal? E na promoção? 

Analisando a atividade, percebe-se que são abordados alguns 

conteúdos matemáticos de uma forma contextualizada. A partir de uma pesquisa 

de preços de um determinado produto, o problema propõe que os alunos 

trabalhem com a noção de quantidade (grama), e também comparem os valores 

do produto em promoção com o outro de preço normal. Além disso, é solicitado 
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aos alunos que calculem a quantidade de pacotes de biscoitos que poderão ser 

comprados com R$ 2,00, calculando o preço normal e o promocional. 

O problema analisado apresenta um grau mais elevado de dificuldade e, 

além disso, para a sua resolução é necessário que o aluno interprete os dados 

expostos e utilize algumas operações matemáticas. 

Apesar da atividade exposta não apresentar caráter investigativo, o 

professor tem a possibilidade de explorar e modificar juntamente com os alunos 

os dados da tarefa e torná-la investigativa. 

Mas como tornar um problema contextualizado em uma tarefa 

investigativa? 

Sobre isso vamos analisar algumas estratégias didáticas que o professor 

poderá adotar para tornar um problema em uma atividade investigativa.  

Na atividade apresentada anteriormente o professor tem a possibilidade 

de interrogar os alunos perguntando “O que é promoção?”. Através do 

questionamento os estudantes começarão a expor suas ideias, e o professor por 

sua vez, deverá estimular que os alunos identifiquem situações do cotidiano que 

poderão encontrar a expressão “promoção”. 

Após a resolução da atividade há também a possibilidade do professor 

trocar os preços do produto e os alunos terão que calcular os novos valores 

mentalmente. Desta forma, o contexto da atividade permanecerá, porém, os 

discentes trabalharão com outros números e, além disso, será estimulado o 

cálculo mental.  

Outra forma de explorar o problema é analisando as quantidades de 

gramas dos produtos, sendo assim, o professor poderá fazer várias indagações 

aos alunos, dentre elas temos: 

 Quantos gramas faltam para completar um quilo? 

 E meio quilo? 

 Quantos gramas há nos dois produtos juntos? 

Percebe-se que há várias maneiras de explorar e modificar os dados de 

um problema. Sendo assim, é nítido que mesmo as atividades de livros didáticos, 

apostilas ou da internet que não tem caráter investigativo, há possibilidades que 

dependem do professor para torná-la investigativa. 
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Agora, vejamos duas tarefas caracterizadas como investigativas 

retiradas do livro3 “Guia e Recursos Didáticos”, destinado ao 3º ano do Ensino 

Fundamental. 

1º tarefa 

Escreva numericamente a sequência. 

Qual é o padrão da sequência? 

 

 

                 

          

2º tarefa  

Descubra qual é o segredo da sequência.    

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Livro desenvolvido e produzido pela Editora Moderna. 
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Analisando a primeira tarefa percebe-se que os alunos terão que 

descobrir a sequência das figuras, sendo assim, é necessário identificar que a 

cada desenho somam-se quatro bolinhas. 

A tarefa exposta não apresenta um método pré-estabelecido para 

resolvê-la, desta forma, o aluno individualmente, em dupla ou grupo, tem a 

liberdade de criar caminhos que os ajudarão a descobrir a sequência das figuras. 

Além disso, o professor tem a possibilidade de formular questões para 

os alunos explorarem ainda mais os dados da tarefa, contribuindo para aumentar 

o grau de dificuldade da atividade. Desta forma, o docente poderá propor aos 

alunos que respondam as seguintes perguntas: 

 Qual será a 12º figura? 

 Como você chegou nesse resultado? 

 Quantas bolinhas haverá na 20º figura? 

Na segunda atividade os alunos também terão que descobrir qual é o 

segredo da sequência do item a e b. 

Por ser uma tarefa investigativa os alunos precisam criar estratégias 

para compreenderem que a primeira sequência e obtida pela divisão por 4, e a 

segunda através da divisão por 3. 

Nesta tarefa há também a possibilidade do aluno explorar ainda mais os 

dados expostos, sendo assim, o professor poderá fazer os seguintes 

questionamentos: 

 Investigue qual é o número que ocuparia a posição anterior ao 

64. 

 Explique a estratégia que utilizou para concluir sua 

investigação. 

 Qual é o quarto número do item b? 

 

Na resolução das tarefas expostas, os alunos passarão por quatro 

momentos primordiais: no primeiro momento os alunos individualmente, em 

duplas ou grupos, terão que compreender as informações da tarefa e analisar as 

questões que serão resolvidas. Na segunda etapa os discentes organizarão os 

dados da atividade e também deverão encontrar caminhos para resolvê-la. A 

seguir os alunos começarão a testar as hipóteses formuladas para resolver as 
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questões apresentadas. E por último, deverão expor e analisar os resultados 

alcançados. 

As autoras Zeneide Silva e Célia Passos, apresentam no livro de 

Matemática “Eu gosto”, destinado ao 5º ano do Ensino Fundamental, vários 

problemas considerados tradicionais.  

De acordo com Diniz: 

Os problemas tradicionais dos livros-texto são, na 
verdade, simples exercícios de aplicação ou de fixação de 
técnicas ou regras. Na maioria das vezes, percebe-se 
neles a ausência de um contexto significativo para o aluno 
e de uma linguagem condizente com a utilizada em seu dia 
a dia. Tais problemas aparecem sempre depois da 
apresentação de um conteúdo, e é exatamente este 
conteúdo que deve ser aplicado na resolução dos 
problemas (2001, p. 99). 
 

Observemos um problema considerado convencional exposto na página 

45 do livro. 

Um açougueiro vendeu 380 Kg de carne num dia. No dia seguinte, 

vendeu 495 Kg. Ao todo, quantos quilogramas de carne ele vendeu? 

Apesar de a atividade ser considerada convencional, há possibilidades 

do professor juntamente com os alunos promoverem uma investigação a partir 

deste mesmo problema. Sendo assim, após os alunos resolverem o problema o 

professor poderá iniciar a investigação de diversas formas, entre elas: 

a) Trocando os dados do problema e propondo: 

Descubram sem utilizar as operações matemática, quantos quilos de 

carne aproximadamente o açougueiro vendeu. 

b) A partir da soma do total de carne vendida, questionando: 

Quantas gramas faltam para completar um quilo? 

E um quilo e meio? 

Agora, vejamos o exercício exposto na página 77. 

1. Observe os exemplos e resolva 
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a) 240  6      b)160 2      c)150 3      d) 270  3      e) 84  2      f) 84  

7 

 

Analisando o exercício acima, compreendemos que para resolver as 

operações o aluno deverá dominar os algoritmos da divisão, aliás, a própria 

atividade expõe três exemplos de contas que já estão resolvidas, com o objetivo 

dos alunos as observarem para resolver as posteriores.  

Ao contrário de uma atividade investigativa, esse tipo de exercício 

apenas estimula o aluno a treinar os algoritmos da operação matemática. É 

importante ressaltar que atividades como estas também são importantes no 

processo de ensino-aprendizagem do aluno, pois contribui para eles 

compreenderem a resolução da operação. 

Ao resolver contas semelhantes a essas do exercício, pode ocorrer do 

aluno simplesmente decorar os algoritmos da operação, desta forma, o discente 

consegue resolvê-las, porém, não compreende o porquê tem que seguir algumas 

regras para solucionar a conta, simplesmente não entende o que está fazendo.  

Muitas das vezes esse problema ocorre, pelo fato de não ter sido 

trabalhado com o aluno o real significado dos algoritmos matemáticos, o mais 

preocupante é que esse grave erro acontece desde as primeiras abordagens 

realizadas pelo docente a respeito das operações matemáticas. Sendo assim, o 

aluno já se “acostuma” a resolver adições, subtrações, multiplicações e divisões, 

simplesmente seguindo regras explicadas pelo professor. 

A inserção na prática docente do uso de alguns materiais concretos, 

como o ábaco e o material dourado, contribuiria de forma ativa para proporcionar 

ao aluno uma aprendizagem mais significativa, promovendo um ensino que parte 

do concreto para o abstrato, colaborando para o educando realmente 

compreender as regras que são ensinadas pelo professor, como por exemplo, o 

porquê vai 1, qual o verdadeiro motivo para emprestar um número da casa 

vizinha, entre outros algoritmos.      

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

São comuns as dificuldades de aprendizagem da Matemática, sendo 

que a cada nível de ensino as dificuldades aumentam. Pode-se dizer que uma 

das principais causas dessas dificuldades é o fato de os alunos não tentarem ou 
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não serem estimulados a raciocinar, interpretar e buscar soluções para as tarefas 

propostas. Em geral, eles esperam respostas prontas do professor para resolver 

as atividades. 

A Matemática escolar, inclusive a dos anos iniciais, não estimula os 

alunos a pensarem, a buscarem suas próprias formas de resolução, isto ocorre 

devido aos métodos de ensino que apenas valorizam a memorização de regras 

matemáticas. Dessa forma, os alunos acreditam que a disciplina de Matemática 

é inquestionável, difícil e voltada somente para os grandes matemáticos. 

É nítido que o professor tem a possibilidade de promover um ensino 

repleto de significados na vida do aluno, porém, infelizmente não é sempre isso 

que acontece. O docente muitas vezes torna-se “refém” de livros didáticos que 

apenas abordam atividades direcionadas para a aplicação ou fixação de técnicas 

e regras matemáticas. 

A investigação Matemática contribui para enriquecer a prática docente, 

promovendo um ensino que acima de tudo valoriza a participação do aluno.  

Ao inserir o ato de investigar no ensino da Matemática, os alunos 

passarão a agir como “pequenos exploradores” e, através das atividades 

investigativas, terão a liberdade de criar caminhos para alcançar os objetivos 

propostos. 

Sabe-se que a investigação Matemática acontecerá principalmente a 

partir da dedicação e perseverança do professor. Escolher, adaptar atividades e 

planejar uma aula investigativa não é uma tarefa tão simples, porém, quando o 

docente gradualmente percebe os resultados positivos dessa prática de ensino, 

torna-se prazeroso e estimulante continuar seu empenho em torno da 

investigação Matemática. 

É importante ressaltar que não é apenas a investigação Matemática que 

contribui para promover um ensino de qualidade. Os exercícios e os problemas 

também são excelentes atividades, tendo em vista o objetivo de treinar 

algoritmos, fixar conceitos e exercitar a interpretação. Se essas atividades 

estiverem aliadas a uma prática docente comprometida com a aprendizagem do 

aluno, poderão contribuir ainda mais para o ensino e aprendizagem da 

Matemática. 
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Enfim, tornou-se evidente nesta pesquisa que o uso da investigação 

Matemática no processo de ensino-aprendizagem é uma poderosa forma de 

ensinar e aprender, sendo indispensável no currículo escolar. 
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O SAPE, A DRAG E O PANTERA: ALGUMAS QUESTÕES SOBRE MODA, 
TRAVESTISMO DE CLASSE, RAÇA E GÊNERO. 

Sape, Drag and Panther: Some Questions About Fashion, Class, Race and 
Gender Transvestism. 

 
OLIVEIRA, Maria Isabel Zanzotti de 
Centro Universitário Max Planck 

 
RESUMO: Este artigo pretende investigar através de produções da cultura 
popular como a roupa inscreve no corpo o social, com toda suas contradições e 
tensões políticas e culturais, possuindo como objetivo específico analisar como 
o marcador da raça e o imaginário da afrodiáspora é acionado dentro de três 
contextos culturais distintos: o SAPE no Congo, os bailes Drag’s no Harley e os 
concursos de Drag’s negras da periferia de São Paulo. 
 
 
ABSTRACT: This article search investigates through productions of popular 
culture how clothing inscribes body in social, with all contradictions, political and 
cultural tensions inside it, with the specific objective of analyzing how the race 
and the imaginary of the african diaspora is activated within three distinct cultural 
contexts: the SAPE in the Congo, the drags dances in the Harley and the black 
drags competitions in the poor areas of São Paulo.                                 
 

INTRODUÇÃO  

La Sape” is a unique movement based in Congo that unites 
fashion-conscious men who are ready to splurge money 
they don’t really have on designer clothes. Dressing in 
stark contrast with their surroundings, these elegant 
ambiance-makers become true local celebrities… but this 
fame comes at a price. 
Disponível em : https://youtu.be/W27PnUuXR_A  
 

Este ensaio é o resultado de um insight oferecido por dois documentários 

, “The Congo Dandies”1 e “Paris is Burning” 2,  que além das semelhanças de 

performances e desfiles extravagantes,  luxuosos e socialmente delirantes,  

oferecem um mosaico de possibilidades para explorar analiticamente os temas 

da raça , classe e gênero. Portanto, este texto pretende avaliar, sobretudo, como 

a roupa inscreve no corpo o social , com toda suas contradições e tensões 

políticas e culturais ao pesar sobre os ombros dos modelos que adotam a moda 

como mecanismo de construção de si. 

                                                 
1 Disponível em : https://youtu.be/W27PnUuXR_A  
2 Disponível em : https://www.youtube.com/watch?v=mBVBipOl76Q  

https://youtu.be/W27PnUuXR_A
https://www.youtube.com/watch?v=mBVBipOl76Q
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O luxo de um Dandie SAPE contrasta cruamente com a realidade da 

pobreza de Brazzaville no Congo em uma performance corporal altiva e desfile 

elegante .Neste sentido , o fenômeno do Sape parece visualmente semelhante 

ao luxo do baile Drag do Harlem em NY/EUA retratado no “Paris is Burning” em 

que pessoas também destituídas de condições básicas de sobrevivência como 

moradia e alimentação adequada se vestiam como princesas e socialites para o 

Voguing3. 

Ao final deste artigo, comparo as duas produções culturais acima citadas 

, sem pretensões estruturalistas , pois trataremos de contextos sociais e 

temporais distintos, com as apropriações políticas sobre a África ,  afrodiáspora 

e anti-colonialismo que um filme de heróis norte-americano sugere , o “Pantera 

Negra”,  e notas etnográficas de um concurso/baile Drag de jovens da periferia 

de São Paulo , o Drag Contest 4. 

O tema da cultura popular, moda, travestismo de classe, gênero e raça 

entrecortam os objetos analíticos deste texto, costurando questões tais como 

reprodução e interiorização das desigualdades, agência e subversão.  

A citação que inicia este artigo fala sobre a relação entre estilos de 

vestimentas e os marcadores sociais da diferença em termos do gênero, raça, 

classe social e geração. Deste modo, este ensaio pretende identificar quais as 

relações possíveis entre os marcadores sociais da diferença e a construção de 

si nos termos da moda e estilo, tendo como base teórica Judith Butler (2002) e 

Anne MacClintock (2010) e Charles Didier Gondola (1999).  

Neste sentido, Judith Butler (2002), ao observar o documentário “Paris 

em chamas”, conclui que as questões de gênero se articulam com raça e a 

classe social em determinadas realidades, especialmente em contextos racistas 

e desiguais como o norte-americano, e que, portanto, o travestismo não significa 

necessariamente subversão. Do mesmo modo, Anne MacClintock (2010) faz 

uma crítica a noção de mímica racial de Homi Bhabha (1984) , ao estudar o 

                                                 
3 Vogue ou voguing é uma dança moderna altamente estilizada que se caracteriza por posições 
típicas de modelos com movimentos corporais definidos por linhas e poses. Originalmente 
popularizada na década de 1980, nas festas chamadas Ballrooms ou Balls e clubes gays dos 
Estados Unidos, ganhou fama quando foi apresentada pela cantora Madonna em 1990 em 
canção de mesmo nome 
4 https://observatoriog.bol.uol.com.br/agenda/2018/05/zona-norte-de-sp-elege-rainha-na-11a-
edicao-do-concurso-drag-contest 
http://paradasp.org.br/drag-contest-arte-e-militancia-em-perfeita-harmonia/  

https://observatoriog.bol.uol.com.br/agenda/2018/05/zona-norte-de-sp-elege-rainha-na-11a-edicao-do-concurso-drag-contest
https://observatoriog.bol.uol.com.br/agenda/2018/05/zona-norte-de-sp-elege-rainha-na-11a-edicao-do-concurso-drag-contest
http://paradasp.org.br/drag-contest-arte-e-militancia-em-perfeita-harmonia/
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contexto do imperialismo e o papel do travestismo da raça no período, concluindo 

que nem toda ambiguidade presente na mímica racial e no travestismo consiste 

em uma subversão. Porém, tendo como base a interpretação de Charles Didier 

Gandola (1999) sobre o fenômeno do sape este artigo também visa 

desestabilizar perspectivas simplistas que atribuem uma interiorização acrítica 

dos signos que legitimam a opressão neste tipo de travestismo racial, que 

sutilmente arregimenta performances subversivas e questões políticas 

incômodas diante da marginalização destes jovens, ao adotarem o sonho em 

detrimento da realidade como projeto de vida. 

La Sape é um movimento de moda e estilo de vida específico do Congo 

que une homens amantes da moda dispostos a gastar muito dinheiro que não 

possuem em roupas de grife. E, assim, contrastando com o ambiente em que 

vivem os sapes se tornam verdadeiras celebridades locais. Eles se 

autodenominam sapeurs - membros do movimento La Sape. O La Sape, 

expressão do francês que significa “A Sociedade dos Criadores de Ambientes e 

Pessoas Elegantes”. Para seus adeptos a combinação de certa de cores e 

texturas muito extravagantes,com marcas e materiais da alta qualidade constitui 

estilo e elegância . O documentário “Dandies do Congo: vivendo na pobreza e 

gastando uma fortuna para se parecer com um milhão de dólares” exibe o 

exuberante desfile destes homens em seus trajes nas ruas de Brazzaville - a 

capital do país da África Central que também é o centro do movimento La Sape. 

Andando pelas ruas empoeiradas com casas majoritariamente de barro ou 

madeira eles se sentem como reis. 

Porém, pelo alto preço empenhado nestas vestimentas de grifes muitos 

possuem um histórico de problemas financeiros significativos causados por seu 

hobby suntuoso. Para pagar o preço de suas roupas de grife, os sapeurs 

precisam economizar emprestar e até roubar dinheiro, e em certos casos trazem 

a ruína e a desonra para suas famílias. 

O fenômeno do sape seria uma forma de afirmação pelo corpo do 

investimento em uma certa percepção de crescimento individual, buscando 

signos de fronteira e de diferenciação social. O filme (The Congo Dandies) é 

interessante, pois em meio a carcaça dos recursos econômicos temos as roupas 

de grife com toda intensidade vibrante das mais variadas cores. Na releitura de 
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Gondola (1999) sobre o fenômeno o autor procura interpretar essa exuberância 

ambígua da performance e sonho idílico correspondente. 

O sape se veste de forma a borrar as marcas de estratificação e de certo 

modo as confronta. São na sua maioria meninos que para se desenvolver em 

termos de carreira profissional tem que necessariamente migrar e a partir disso 

comunicam em si este trânsito. Porém, os sape seriam mimeses ou mímicos do 

establishment?  Estes, conforme Gôndola (1999), seriam de fato sonhadores 

que devaneiam uma viagem a Paris de memória, demandando uma participação 

na vida que seja real diante de uma trajetória destituída de recursos pela pobreza 

e as duras condições de trânsito do imigrante.  

“Paris em chamas” (1991), por sua vez, é um documentário produzido e 

dirigido por Jennie Livingston sobre bailes Drag’s realizados no Harlem em Nova 

York, onde os participantes são homossexuais afro-americanos ou latinos. Os 

bailes eram eventos na qual os membros da comunidade gay se transvestiam 

de várias maneiras na qual poderiam expressar sua identidade, seja as fantasias 

de ser um “superstar” ou um “modelo de passarela”. As festas constituíam em 

disputas nas quais os participantes competiam em uma variedade de categorias. 

Dentre as categorias havia aquelas que faziam referência a cultura branca norte-

americana, como o desfile de “executivos”, estudante de universidades 

prestigiadas e de militares. Ou ainda, haviam categorias que agenciavam  a  

performance da cultura heterossexual masculina negra das ruas , como por 

exemplo , no desfile que se fazia passar por heterossexual. Por fim, existiam 

categorias que o objetivo era se transvestir de mulher,ocorrendo também neste 

caso o travestismo racial e de classe social .Um interessante aspecto dos bailes 

era a organização de seus membros em famílias ou houses. O documentário 

mostra o baile como uma fantasia prazerosa, sendo que a vida fora da festa é 

uma realidade dolorosa que o luxo busca superar. 

Acompanhando, ao longo de alguns anos, as competições e as 

competidoras da famosa casa noturna que também nomeia o documentário, a 

diretora Jennie Livingston mostra um mosaico de histórias que refletem a 

percepção da sociedade conservadora americana em relação aos 

marginalizados, mas também a contrapartida deste olhar das margens ao 

significar o establishment em seus próprios termos. Durante a narrativa do filme 

é possível apreender como a homofobia e a transfobia, a incapacidade de aceitar 
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as diferenças, a repressão sexual, a imobilidade financeira e social e a 

dificuldade de acesso a recursos básicos de subsistência instigavam 

homossexuais e mulheres transgênero a criar na vida noturna uma contracultura 

onde pudessem se expressar e aspirar uma vida melhor. 

As pistas de dança eram o local onde a catarse era possível, e os desfiles 

eram o momento onde podia-se transcender a vida cotidiana. Nas casas 

noturnas, era possível ser feminina, glamourosa ou qualquer status que se 

almejava alcançar e com a roupa certa, a atitude certa e a categoria certa, a 

competidora poderia passar de oprimida a uma estrela em um destes desfiles. 

A ostentação na pista era uma resposta à falta de perspectiva financeira, 

pois parte considerável das competidoras eram homossexuais latinos e negros, 

o que tornava ainda mais escassas as oportunidades de trabalho e, portanto, de 

um mínimo de dignidade no acesso a moradia, alimentação, educação, dentre 

outros recursos sociais.  

O filme retrata pessoas com diferentes identidades de gênero e as 

diversas formas de expressão da comunidade LGBT ao encarar adversidades 

tais como o racismo, a homofobia, AIDS e pobreza. Por exemplo, alguns 

personagens, como Vênus Xtravaganza, eram profissionais do sexo, alguns 

cometiam pequenos crimes para sobrevivência como furtos, inclusive peças de 

roupa para o próprio desfile, e, finalmente, parte considerável do grupo retratado 

pelo filme foi expulso de suas casas por pais homofóbicos. Através de entrevistas 

individuais, o filme oferece uma visão sobre as vidas e lutas de seus 

protagonistas que com força, orgulho e humor sobrevivem na contradição das 

desigualdades de raça e classe comparadas a valorização e privilégios advindos 

de um “mundo rico e branco” do contexto norte-americana da época.  

O filme também documenta as origens do voguing, um estilo de dança 

no qual os modelos competidores desfilam , congelam e “posam” em posições 

glamorosas (como se fossem fotografados para a capa da Vogue). Seguindo a 

isto, um outro aspecto performático que a dança oferece é a ressignificação da 

violência das ruas traduzindo-a no vogue, um estilo de dança na qual a tensão e 

agressividade era tão importante quanto a graça e delicadeza são para o ballet 

clássico. 

Judith Butler (2003) crítica a ideia de um sujeito pré-discursivo, que 

existe fora da lei, da cultura e da linguagem. Ou seja, para ela as identidades 
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políticas não são descritivas, pois os sujeitos se constituem dentro do campo 

político. Para Butler (2003) a matriz heterossexual é a estrutura que organiza 

politicamente o sexo binário, sendo que as continuidades obrigatórias entre 

sexo, gênero e desejo constituem uma matriz de inteligibilidade cultural.      

Assim sendo, a autora afirma que o gênero é performático e se legitima 

como sendo um sexo natural por meio da reiteração de sinais diacríticos. Tendo 

isto vista, a autora afirma que as identidades de gênero dissidentes, ou seja, que 

a revelia da norma não existe nelas correspondência entre sexo, gênero e 

desejo, possuem como atributo demonstrar este caráter construtivo do gênero, 

sendo subversivas em sua performance (Butler, 2003, pp.196).  

A performance da Drag brinca com a distinção entre a 
anatomia do performista e o gênero que está sendo 
performado. Mas estamos, na verdade na presença de três 
dimensões contingentes da corporeidade significante: 
sexo anatômico, identidade de gênero e desempenho de 
gênero. Se a anatomia do performista já é distinta do seu 
gênero , e se os dois se distinguem do gênero da 
performance , mas entre sexo e gênero , entre gênero da 
performance .Por mais que crie uma imagem unificada da 
mulher (ao que os críticos se opõem frequentemente) , o 
travesti também revela a distinção dos aspectos da 
experiência de gênero que são falsamente naturalizados 
como uma unidade através da ficção reguladora da 
coerência heterossexual .Ao imitar o gênero , o Drag 
revela implicitamente a estrutura imitativa do próprio 
gênero –assim como sua contingência. (BUTLER, 2003, 
p.196). 
 

Segundo Butler (2002) o “eu” é construído dentro de um contexto social, 

e, portanto, é fruto da norma, mesmo que busque se opor a ela. Este “eu” adquire 

sua capacidade de ação justamente por estar implicado nas mesmas relações 

de poder que busca se opor (Butler, 2002, p.181). Butler (2002, p.184) defende 

que não existe uma relação necessária entre travestismo e subversão, pois o 

travestismo também pode mobilizar uma idealização das normas heterossexuais 

“hiperbólicas de gênero” que envolve raça e classe social. 

Esta autora (Butler, 2002, p.191) ao analisar “Paris em chamas” 

demonstra que a constituição do sujeito em termos de diferença sexual não é 

anterior a raça ou a classe social, pois as performances de gênero são 

constituídas no interior de um contexto de relações de poder na qual raça e 

classe também são constitutivas. No baile travesti , segundo a autora , tem-se a 

produção de um sujeito que repete e parodia as normas que os tem degradado 
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em termos de raça, classe e gênero, na qual sujeitos negros, homossexuais e 

pobres imitam o que imaginam que é ser branco e rico. No âmbito da festa ser 

autêntico durante a performance na passarela constitui o espaço da promessa 

fantasmática de um resgate da pobreza, da homofobia e do racismo (Butler, 

2002, p.191). 

As famílias, construídas segundo grupos étnico-raciais, constituía uma 

reelaboração positiva do parentesco heterossexual, e tinham como função 

oferecer apoio comunitário aos seus membros (Butler, 2002, p.199). A maior 

parte dos membros da “House of Xtravaganza” eram latinos e, dentre estes, 

alguns estavam procurando cruzar as fronteiras do sexo, certos indivíduos 

apenas queriam participar do baile, e por fim, uma parte destas pessoas estavam 

comprometidos em um projeto de vida que buscavam a transubstanciação de si 

em uma feminilidade e ao mesmo tempo numa condição de branco das classes 

médias e altas. (Butler, 2002, p.196). 

Vênus Xtravaganza, por exemplo, buscava se passar por uma mulher de 

pela clara, porém sendo vulnerável diante da violência transfóbica perde a vida 

nas mãos de um cliente que descobre seu “segredo” e a mutila. (Butler, 2002, p. 

184). Segundo a autora: 

Vênus Xtravaganza busca certa transubstanciação do 
gênero para poder achar um homem imaginário que 
indicará um privilégio de classe e de raça e que promete 
um refúgio permanente contra o racismo, a homofobia e a 
pobreza (BUTLER, 2002, p.184). 
 

Vênus expressa durante os diálogos do documentário seu desejo em ser 

uma mulher completa, de encontrar um homem e ter uma casa no subúrbio com 

uma máquina de lavar roupas. Butler (2002, p.194), neste sentido, questiona se 

a desnaturalização do gênero e da sexualidade que ela performatiza não seria 

também uma reelaboração do marco normativo da heterossexualidade. A dor de 

sua morte ao final do filme demonstra que existem restrições cruéis e fatais a 

esta desnaturalização do gênero. 

Butler (2002, p.199), conclui que “Paris em chamas” não documenta nem 

uma subversão eficaz, nem uma submissão dolorosa das normas hiperbólicas 

de gênero, mas uma coexistência instável entre ambas, através da apropriação 

das normas racistas e classistas da sociedade americana, bem como dos termos 

do parentesco heterossexual, por esses sujeitos negros e latinos. 
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Anne MacClintock (2010) e Butler (2002) possuem conclusões 

semelhantes ao questionar o suposto papel subversivo do travestismo em 

contextos específicos na quais se articula raça e classe social. Vênus 

Xtravaganza busca passar-se por branca, ou seja, empreender uma mímica 

racial como estratégia para alcançar melhores posições sociais em termos de 

gênero, raça e classe social, assim como a maioria dos participantes dos bailes 

retratados em “Paris em Chamas”, configurando uma adoção para si dos termos 

da dominação. Seguindo esta mesma questão, Anne MacClintock (2010) analisa 

o papel da mímica racial e de gênero durante o período do imperialismo, 

buscando identificar de que modo operou nestes contextos a subversão e a 

subserviência as ambiguidades da mímica racial e do vestir e travestir. 

Anne MacClintock (2010), em “Couro Imperial” pretende analisar as 

relações entre imperialismo, gênero, raça e classe social, procurando 

compreender como essas categorias se conectavam neste contexto. Portanto, 

propõe estudar a ordem hegemônica imperial e as resistências contra 

hegemônicas ao imperialismo em torno das temáticas do dinheiro e a 

sexualidade, violência e desejo, e por fim, trabalho e resistência. Para tanto a 

autora apresenta de que modo à invenção da raça se articulou com o controle 

das classes perigosas, como o culto domesticidade para além do âmbito privado 

se conectou ao mercado industrial e a empresa imperial, e por fim, como o 

regime de poder imperialista se relacionou com outros regimes de poder. 

 Para MacClintock (2010, p.194), raça, classe e gênero podem se 

relacionar entre si, no entanto, não são equivalentes estruturais automáticos uns 

dos outros, pois a experiência vivida dos sujeitos é complexa e cambiante. 

Partindo disto, esta autora avalia de forma critica as relações entre mímica 

colonial e a de gênero. Homi Bhabha (1984), por sua vez, afirma que mímica é 

uma forma de imposição efetiva do poder colonial, onde a imitação do 

colonizador é imposta ao colonizado. Entretanto, é uma mímica imperfeita, ou 

seja, “quase o mesmo, mas não branco”. Sendo que, o homem mímico serviu 

como intermediário do império fossem eles, professores, burocratas, soldados e 

etc. Para Bhabha estas próprias condições que levaram a uma mímica imperfeita 

podem ser subversivas, ao demonstrar que o sonho da civilidade pós-iluminista 

não é natural, ou seja, que a dominação colonial não é um dado da natureza.  
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 MacClintock (2010, p.108) questiona se o ponto de vista de Bhabha não 

seria apenas um formalismo ao acreditar que da própria contradição nasce uma 

possibilidade de resistência. De acordo com MacClintock (2010, p.110) a mímica 

racial não é o mesmo do travestismo de gênero. Para a autora o travestismo de 

gênero é caracterizado pela valorização da ambiguidade, sendo o paradigma a 

“identidade como diferença”. Se passar-se por outro grupo étnico ou racial 

envolve mascarar a ambiguidade, sendo a “diferença como identidade”. “O 

passar-se por racial não é o mesmo que o travestismo de gênero. (MacClintock 

, 2010, p.110). 

Portanto, MacClintock afirma que a mímica imperfeita do colonizado 

pode ter sido totalmente coerente com a narrativa do darwinismo social, onde 

esse ser imperfeito poderia ser situado facilmente em termos do discurso 

ideológico da inferioridade racial. Esta autora, no entanto, propõe analisar a 

mímica, seja a mímica racial ou o travestismo, nos diferentes contextos 

históricos, pois segundo a autora a ambiguidade e o hibridismo não significam 

necessariamente subversão. Deste modo, a mímica racial e o travestismo podem 

ser exemplos não apenas de subversão, mas também de subserviência. 

 

Quando fuzileiros no exército dos Estados Unidos se 
enfeitam como Drag’s ou pintam o rosto de preto, o poder 
branco não é necessariamente subvertido, nem a 
masculinidade é desarranjada. Talvez, se ao contrário, 
lésbicas no exército se transvestisse diariamente, os 
negros gays fizessem soturnamente uma performance 
voguing, o efeito quem sabe não fosse visto como tão 
hilário e inocente. (MACCLINTOCK, 2010, p.113). 
 

Neste sentido, pode-se afirmar que Butler (2002) e MacClintock (2010) 

demonstram que o gênero é construído no interior de um contexto político e que 

pode se articular com as questões de raça e classe social .A mímica ou 

travestismo não seriam necessariamente subversivos nestes contextos .Nos 

desfiles de “Paris em chamas” os participantes performatizam um travestismo de 

gênero que busca marcar uma “identidade como diferença” , no entanto , alguns 

como Vênus encena uma mímica racial e de classe social , configurando uma 

“diferença como identidade” . Na passarela de “Paris em chamas”, portanto, 

ocorreu uma representação hiperbólica das normas de gênero, raça e classe 

social da sociedade norte-americana. Por fim, Vênus produzia uma mímica aos 
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“passar-se por branca” e mulher nas ruas e sendo uma mímica imperfeita acaba 

sendo assassinada. 

Concluindo, MacClintock (2010) e Butler (2002, 2003) afirmam que 

existe uma potencialidade subversiva na performance travesti ao desestabilizar 

as normas de gênero. Porém, como observou ambas as autoras o travestismo é 

fruto de contextos sociais específicos, não sendo necessariamente subversivo. 

Neste sentido, os ideais de beleza e sucesso nas quais as pessoas se constroem 

fazem parte dos significados sociais compartilhados pela sociedade em termos 

de raça, classe, geração, dentre outros marcadores. Portanto, parodiando Butler 

(2002), essas experiências da constituição do sujeito neste contexto seria nem 

uma subversão eficaz, nem uma submissão dolorosa, mas uma coexistência 

instável entre ambas. 

É seguindo uma explicação semelhante que Gondola (1999) apresenta 

o fenômeno ambíguo do SAPE, que ao mesmo tempo reproduz os valores de 

distinção de classe próprias do contexto europeu, quase que se alienando das 

suas reais condições de vida. Porém, neste tipo de mímica ou travestismo racial, 

estes jovens também afrontam as fronteiras de classe, borrando quase como um 

ultraje as barreiras sociais da estratificação em uma espécie de delírio coletivo 

consumista nesta subcultura urbana que viaja do Congo a Paris.  

O artigo de Gondola (1999, p.23) trata deste estilo de vida mediado pela 

moda, especialmente no fato do sape entre os jovens constituir um mecanismo 

de forjar novas identidades. O sape, neste sentido, seria uma aventura ambígua, 

uma viagem que leva jovens do terceiro mundo para Paris e Bruxelas, mas 

também ao delírio social e psicológico. Esse estilo de vestimenta autêntica 

oferece validade para esta busca por uma nova identidade, que as cidades 

africanas, na leitura do autor, falharam em oferecer para a sua esmagadora 

quantidade de jovens. Sendo, acima de tudo, uma interação entre roupa e social, 

transferindo o elemento da identidade de uma para outro. O sape permite, 

portanto, que este estabeleça a fronteira entre si e os outros, tendo como 

conteúdo político inclusive a dimensão egoísta e hedonista desta identidade. O 

sape, seguindo esta lógica, tem adquirido progressivamente um significado 

político direcionado ao ocidente e ao colonizador. 

Conforme Gondola (1999) a cultura popular constitui um interessante 

objeto analítico em termos de estudos africanos. E, assim, pesquisadores têm 
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analisados aspectos da sociedade e identidade coletiva e de auto representação 

na qual o cotidiano é descrito e o jovem é o principal ator. O ponto em comum 

dos estudos da cultura popular estaria justamente neste espaço dos sonhos e 

da reencarnação ou reinvenção de si próprio (Gondola, 1999, p.24). Deste 

modo, a cultura popular permitiria que os africanos jovens construíssem um 

sonho de realidade, mesmo que inalcançável. O autor, inclusive questiona se 

este tipo de sonho extravagante do real não seria algo específico da própria 

juventude. (Gondola, 1999, p.25).  

Tendo como pressuposto que não existe moda sem o discurso sobre a 

moda, esta implica necessariamente na busca por identidade. No caso do sape 

existe o aspecto da vestimenta de performance emprestada do estrangeiro que 

foge do real, que tendo como característica o fetiche da grife adquire, neste 

sentido, uma identidade de viagem onírica para este jovem imigrante. O corpo 

do sape torna-se um tipo de pele social que não é apenas uma superfície que 

separa a ele dos outros, mas também o território social que distingue um grupo 

do resto da sociedade. (Gondola, 1999, p.26). 

 A origem do SAPE está nos primeiros anos da era colonial, da 

urbanização e estabelecimento de espaços de sociabilidade e lazer como clubes 

em Brazzaville e Kinshasa. Esta mímica das vestimentas europeias, bem como 

a correta utilização do francês, era vista na época como marcadores de um certo 

refinamento dentro daquele contexto social e isto era especialmente uma 

vantagem na contratação dos trabalhadores domésticos nas primeiras décadas 

do século XX. Na década de 1930, surge a expressão em Kikongo 5 mindeli 

ndombi, ou ainda, brancos com pele negra. Nesta esta época, por sua vez, as 

roupas de segunda mão oferecidas pelos patrões começam a ser rejeitadas na 

busca pelo gasto autônomo nestes itens de moda cada vez mais luxuosamente 

escolhidos. Os sapes contemporâneos representam mais ou menos a terceira e 

quarta geração deste tipo de identidade urbana. (Gondola, 1999, p.27). 

A expressão mikiliste designa os jovens congoleses que vivem na 

Europa e na América do Norte. O discurso do mikiliste muita das vezes traz esse 

                                                 
5 O kicongo é uma língua africana falada pelo povo bacongoː nas províncias de Cabinda, do 
Uíge e do Zaire, no norte de Angola; e na região do baixo Congo, na República Democrática do 
Congo e nas regiões limítrofes da República do Congo. 
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imaginário da Europa enquanto espaço do sonho e da realização pessoal, em 

que as cidades europeias são descritas com uma áurea mágica.  

O fenômeno do sape, por sua vez, está restrito a cultura masculina, com 

a rejeição das mulheres por este tipo de identidade voltada ao exterior e, 

especialmente, porque a imigração em muitos casos clandestina é uma aventura 

vista como para homens.  

O sonhador seria o aspirante a mikiliste que diante do discurso dos 

jovens que retornam para as férias se encantam com a possibilidade de uma 

realidade menos dura diante das roupas trazidas para exibição local. 

Conversando com os mastas, grupo de amigos, adquirem informações sobre 

este lugar idílico das estações de metrô de Paris, clubes noturnos, cafés e estilo 

de vida fashionista das grifes famosas. Eles também trocam informações sobre 

mecanismos jurídicos ou até mesmo estratégias clandestinas para entrar como 

imigrante na Europa.  

Na falta de uma autorização de residência na condição de imigrante 

ilegal, muitas vezes sem abrigo permanente e desempregado, o mikiliste 

encontra-se entre uma estadia precária e uma volta para casa associada com 

desonra e fracasso. Este mikiliste que geralmente vive sob condições precárias 

e insalubres contrasta com o traje elegante que ele exibe em público. 

Roupas exuberantes e raras permitem ao mikiliste evitar o escárnio e 

amenizar as contradições que enfrentou na saída, permanência e retorno da 

Europa, especialmente da França. Isto será a base da constituição desta 

identidade do irreal obscurecida pelo imaginário e sonhos. (Gondola, 1999, 

p.28). Isso leva a viagem à Europa como um rito de iniciação em que se constrói 

a regeneração de um corpo metafórico. (Gondola, 1999, p.30). 

A aventura dos sapeur’s é em grande medida corporal e quando esses 

são interrogados sobre os objetivos da viagem à Europa muito respondem em 

Lingala6 na ye ko meka nzoto, ou ainda, eu vou para fazer o meu corpo. Esta 

metáfora é construída diante de um ambiente urbano africano que não oferece 

espaço de ascensão social para esta massa de jovens, que estão nas margens 

da economia formal. (Gondola, 1999, p.30). Através do sape o corpo mikiliste 

                                                 
6 O lingala é uma das grandes línguas bantus, falada como idioma materno na região noroeste 
da República Democrática do Congo e uma grande parte da República do Congo. 
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escapa do estigma das cidades africanas renegados ao caos econômico ao 

construir a si mesmo tendo como paradigma as metrópoles europeias. O culto a 

grife é uma espécie de terapêutica que visa apagar o trauma causado pela 

percepção histórica do racismo e desigualdade resultante do estereótipo da raça 

amaldiçoada. (Gondola, 1999, p.31). 

A vestimenta mikiliste, nesta lógica, acaba por borrar barreiras sociais e 

de status de classe que por intermédio deste tipo de performance torna esses 

valores tradicionais ininteligíveis. (Gondola, 1999, p.31). Assim, o sape oferece 

o prestígio dos aclamados designers de moda da rua Saint Honoré, Champ 

Elysées, Boulevard Saint Germain, Chaussée d'Antin, Palais des Congrés e dos 

arredores de Passy e da rue de la Pompe. Dentro de uma gama extensa de itens 

de moda os tênis, sapatos, calças, ternos e assim por diante, destaca-se a 

aquisição através do escasso recurso disponível de itens luxuosos como 

perfumes Yves Saint Laurent, relógios ou óculos Cartier, cintos Valentino ou 

Emporio, meias Burlington, ternos Armani e etc. 

Por outro lado, diante da realidade brutal da Europa, que eles 

descobrem, os mikiliste recorrem a uma ideologia subversiva complexa que eles 

chamam de “dívida colonial” para validar sua identidade como exilados políticos. 

Por exemplo, invadindo apartamentos desocupados no contexto de imigração, 

ou ainda, com outro aspecto da ideologia da “dívida colonial” utilizam o 

dispositivo da fraude (mayuya) na qual o mikiliste trapaceia, seja com os bilhetes 

de metrô ou no uso de telefones. Outras práticas, como posse de bens roubados, 

venda de drogas, checoula (cheques falsos), furtos em lojas incluindo as roupas 

de grife, vendas ilegais, empréstimo de autorizações de residência, assédio a 

mulheres brancas, conversas barulhentas, dentre outras práticas, permeiam a 

filosofia mikiliste da “dívida colonial”. (Gondola, 1999, p.36).  

Segundo Gondola (1999, p. 36) a política do sape, específica da 

juventude congolesa, não esconde as fraturas étnicas que continuam a oprimir 

a paisagem política de seu país, porém os Sapeur’s congoleses criaram com 

elegância o que os sans-culottes desenvolveram com trapos: um instrumento de 

protesto e um emblema da mobilização política. 

Nesse sentido, podemos concluir que o discurso dos sapeur’s manipula 

a linguagem do vestuário constituindo uma produção individual e autêntica. Seu 

discurso também pode ser assimilado em uma roupa falada, uma roupa onírica 
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que idealiza a roupa real e apaga qualquer fronteira que está em tese deveria 

representar (Gondola, 1999, p.38).  

Em conclusão, Gondola (1999, p. 40) interpreta este fenômeno de estilo 

de vida e moda urbana como o traçar de um itinerário cultural de uma viagem 

onírica que mergulha a juventude congolesa no universo do sape, apresentando 

os principais temas de uma performance no qual a complexidade e a 

ambiguidade constituem os principais elementos. 

Ou ainda, na interpretação do autor deste fenômeno ambíguo e de delírio 

juvenil, há acima de tudo uma resposta, um caminho, para que os jovens 

“sacrificados” pelas duras condições sociais que os cercam, se ajustem às 

realidades em transformação sobre as quais eles praticamente não têm controle. 

Através desta viagem do SAPE testemunhamos a morte da realidade e sua 

reencarnação nos sonhos. Assim, a explicação desse campo de representação 

idílica, pontua o autor, tem pelo menos um benefício, que é de compreender 

melhor a realidade, mesmo que seja para recitar sua oração fúnebre. (Gondola, 

1999, p.41).  

Tanto os sapeurs do Congo , quanto as Drag’s do Harlem estariam 

vivendo identidades ambíguas e inseridas dentro de contextos específicos que 

ofereciam imaginários possíveis na construção de si por intermédio do corpo e 

moda restritos as condições estruturais especificas dos contextos dos quais 

fazem parte .Concluindo , nos termos de Judith Butler (2002), essas experiências 

da constituição do sujeito nestes contextos sociais e políticos não devem ser 

classificadas de modo simplista como alienados ou mímicos acríticos , pois neste 

processo do percurso da vida e constituição de si nem empreendem uma 

subversão eficaz , ou ainda, afrontosamente visível , nem uma submissão 

dolorosa , mas uma coexistência instável e ambígua entre ambas . 

 

Considerações finais: Juventudes, cultura popular e a política anti-racismo e 

anti-colonial que se veste e transveste no corpo. Ou ainda, “ e se a África nunca 

foi colonizada”. 

Essa é a nova diáspora africana. Essa é uma nova forma 
de mostrar que a África tem uma voz e uma cultura que 
pode criar identificação. Houve uma época em que 
ninguém queria se identificar com a África, e sua beleza 
nunca foi expressada como é hoje e que é o futuro. 
Sempre foi uma forma de expressar militância ou protesto. 
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E eu acho que, agora, é uma celebração da vida, cor, 
cultura e arte. ” Ruth E. Carter , figurinista do filme “Pantera 
Negra”. 
Disponível em : https://feededigno.com.br/listas/pantera-
negra-e-suas-belas-representacoes-da-cultura-africana/6/ 
A Marvel afeta a cultura popular e, ver essa cultura popular 
informada com coisas que são de origens africanas e as 
pessoas saberem disso, é algo poderoso. Espero que isso 
mude a noção do que é ser africano. Frequentemente 
vemos a África como um lugar de necessidade e aqui [no 
longa] é um lugar que você quer ir. Lupita Nyong’o , atriz 
do filme “Pantera Negra”. 
Disponível em : https://feededigno.com.br/listas/pantera-
negra-e-suas-belas-representacoes-da-cultura-africana/6/  
 

Na conclusão deste ensaio, que abordou o tema da cultura popular, 

moda , travestismo de classe , gênero e raça com a finalidade de levantar 

questões tais como reprodução e interiorização das desigualdades, agência e 

subversão , iremos fazer a passagem das sutis resistências das Drag’s nova-

iorquinas e Sapeurs congoleses para a postura de confronto ao racismo e debate 

anti-colonial de produtos recentes da indústria cultural e da cultura de massas 

com forte apelo entre os jovens , seja nos EUA , na Africa ou no Brasil. Uma 

hipótese para o relativo sucesso destas expressões da cultura popular e cultura 

de massas é uma certa intensificação do debate político que atravessa a própria 

construção da identidade da juventude contemporânea. E, como exemplo 

ilustrativo deste outro uso da roupa como mecanismo de escrita no corpo do 

social, com toda suas contradições e tensões políticas e culturais, apresento o 

imaginário da estética e respectivo figurino do filme de heróis e sucesso de 

bilheteria “Pantera Negra” e, finalmente, realizo um breve relato etnográfico 

desta apropriação politizada da questão racial em um concurso anual de Drag’s 

da periferia de São Paulo. 

O “Pantera Negra” é um super-herói das histórias em quadrinhos 

publicadas pela Marvel Comics, cuja identidade secreta é a de T'Challa, rei de 

Wakanda, um reino fictício na África. O personagem foi criado pelo escritor e 

editor Stan Lee e pelo escritor e ilustrador Jack Kirby, aparecendo pela primeira 

vez em Fantastic Four em julho de 1966. A série retrata o Pantera Negra como 

T'Challa, rei e protetor de Wakanda, país fictício localizado na África que ao 

contrário de seus vizinhos não foi colonizado pelas potências europeias, sendo 

um reino que possui muitas riquezas, uma notável qualidade de vida e 

https://feededigno.com.br/listas/pantera-negra-e-suas-belas-representacoes-da-cultura-africana/6/
https://feededigno.com.br/listas/pantera-negra-e-suas-belas-representacoes-da-cultura-africana/6/
https://feededigno.com.br/listas/pantera-negra-e-suas-belas-representacoes-da-cultura-africana/6/
https://feededigno.com.br/listas/pantera-negra-e-suas-belas-representacoes-da-cultura-africana/6/
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diversidade cultural que convive pacificamente sob a liderança de uma linhagem 

monárquica tradicional. Além de possuir habilidades aprimoradas alcançadas 

através de um antigo ritual de Wakanda, T'Challa também conta com seu 

intelecto genial, treinamento físico rigoroso, habilidade em artes marciais, acesso 

a tecnologias avançadas e riqueza para combater seus inimigos. 

O Pantera Negra é o título cerimonial atribuído ao chefe da Tribo Pantera 

da avançada nação africana de Wakanda. Além de governar o país, ele também 

é chefe de suas várias tribos (coletivamente conhecido como Wakandas). O 

uniforme do Pantera é um símbolo oficial (de chefe de estado) e é usado mesmo 

durante missões diplomáticas. O Pantera é um título hereditário, mas ainda é 

preciso ganhar um desafio para legitima-lo como monarca. No passado distante, 

um enorme meteorito maciço composto de vibranium - minério com propriedades 

especiais permitiu um intenso desenvolvimento tecnológico na região. Temendo 

que os estrangeiros explorariam Wakanda por este valioso recurso, o 

governante, o rei T'Chaka, como seu pai e outros Panteras antes dele, escondeu 

seu país do mundo exterior. 

O filme de 2018 e de mesmo título foi dirigido por Ryan Coogler, que 

também contribuiu com o roteiro ao lado de Joe Robert Cole, e é estrelado por 

Chadwick Boseman como T'Challa / Pantera Negra. Nesta versão audiovisual 

do Black Panther, T'Challa volta dos anos de estudo e trabalho nos EUA para 

casa como rei de Wakanda, mas encontra sua soberania desafiada por um 

adversário de longa data em um conflito que tem consequências globais. 

Cole chamou o filme de uma oportunidade histórica para descrever um 

super-herói negro “na época em que os afro-americanos estão afirmando suas 

identidades ao lidar com a vilipendiação e desumanização”. Ele acrescentou que 

era importante enraizar os temas do filme nas culturas reais da África e que eles 

estariam trabalhando com especialistas na região em que Wakanda deveria 

estar localizada. Ao elaborar isso, Cole observou que todos os países da África 

têm:  

“histórias, mitologias e culturas diferentes e o que 
tentamos fazer foi aprimorar a história, algumas das 
influências culturais e depois extrapolar nossa tecnologia 
...queríamos arruiná-lo em realidade primeiro e depois 

construir a partir daí” .  
Disponível em : https://feededigno.com.br/listas/pantera-negra-

e-suas-belas-representacoes-da-cultura-africana/6/  
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Coogler comparou a raridade do vibranium existente apenas em 

Wakanda ao mineral coltan que praticamente só pode ser encontrado no Congo. 

Ele queria que Wakanda se sentisse como um país ao invés de apenas uma 

cidade com múltiplas tribos, cada uma com suas próprias culturas, mas com 

aspectos de design com um visual futurista como nos próprios quadrinhos de 

Jack Kirby. Este projeto de design e estilo será incluído pelos críticos no 

denominado afrofuturismo, movimento cultural que busca através da ficção 

científica nas artes visuais e na música deslocar para a ficção científica este 

tempo anacrônico imposto pelo imperialismo do evolucionismo social, 

imaginando uma África do futuro. 

A designer de produção Hannah Beachler realizou pesquisas para a 

estética do filme concentradas na África Subsaariana, inspirando-se em Uganda, 

Ruanda, Burundi, República Democrática do Congo e Etiópia, bem como os 

desenhos de Zaha Hadid. Beachler analisou a arquitetura das tribos existentes, 

e então tentou torná-las tecnologicamente avançadas de forma natural, como se 

Wakanda fosse um país africano que não foi colonizado. Partindo disto, criou 

diferentes estilos arquitetônicos e de linguagens para cada uma das tribos 

Wakandas, com a Tribo da Fronteira inspirada por Lesoto, a Tribo Mercante que 

tem inspiração nigeriana e a Tribo Dourada usando um símbolo para o sol 

encontrado em toda a África. Beachler, por fim, baseou a forma escrita da língua 

oficial do universo ficcional de Wakanda em uma antiga língua nigeriana. 

A figurinista Ruth E. Carter se inspirou nas tribos Maasai, Himba, Dogon, 

Basoto, Tuaregue, Turkana, Xhosa Zulu, Suri e Dinca em seus projetos para 

Wakanda. Ela também utilizou como base as criações da estilista japonesa Issey 

Miyake, do estilista francês Yves Saint Laurent e da estilista americana Donna 

Karen. Por exemplo, a guarda pessoal do rei, formada no filme majoritariamente 

por mulheres, usavam principalmente o vermelho para refletir diferentes culturas 

africanas e incluíam tabardos com contas que apresentam talismãs para 

“proteção, bom espírito e boa sorte” e um senso de propriedade, como se o traje 

pudesse ser “transmitido de mãe a filha”, tendo como referência a tribo Maasai 

e as vestimentas samurais. Os anéis do braço e do pescoço tiveram como 

referência os Ndebele, que denota estatura dentro da narrativa do filme em 

termos de hierarquia militar. Os trajes para T'Challa combinaram seu papel como 
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rei e como chefe das forças armadas, incluindo a combinação de uma capa de 

tecido Kente do povo Akan com botas militares. Carter também usou cores e 

padrões distintos para cada uma das tribos de Wakanda, como verde com 

conchas para a tribo do rio com base nos Suris, azul com madeira para a Tribo 

da Fronteira e preto com roxo real para o Pantera Negra e o Palácio Real. A 

Tribo Mercante estava vestida de ameixas e púrpuras para os comerciantes em 

referência aos Tuaregues, e ocre para a Tribo da Mineração, inspirada pelos 

Himba. Carter criou 700 figurinos para o filme, trabalhando com “um exército” de 

ilustradores, designers, fabricantes de moldes, tinturarias de tecidos, estilistas 

de joias e, por fim, a responsável pelo design dos cabelos, Camille Friend, se 

esforçou para manter o cabelo natural nativo, usando “tranças, locs, torções, 

extensões e perucas”. Assim, cada tribo tinha no filme sua própria estética de 

cabelo identificável, como a tribo Jabari com “linhas muito diretas e limpas” com 

detalhes de pintura de guerra, inspirados por guerreiros senegaleses. Ainda, 

como três em cada cinco pessoas em Wakanda andam descalço, como é 

costume em muitos lugares na Africa, isto também influenciou o processo de 

elaboração dos figurinos. 

O Pantera Negra, finalmente, assumiu o posto de décimo filme de maior 

arrecadação de todos os tempos na história do cinema, somando nas bilheterias 

mundiais US$ 1,279 bilhão de dólares. 

Finalmente, apresento como exemplo deste uso da roupa como 

dispositivo de confronto e conscientização política em termos do embate em 

relação a homofobia e o racismo, permeado também por um imaginário da 

afrodiáspora uma descrição etnográfica sucinta da minha incursão a campo para 

observar um desfile de Drag’s que se propõe abertamente como politicamente 

engajado : o Drag Contest . 

O festival Drag Contest ocorre a cerca de 11 anos no Centro Cultural da 

Juventude Ruth Cardoso na Vila Nova Cachoeirinha em São Paulo. Visitamos o 

evento na data comemorativa dos 9 anos de concurso, em 2016, como parte do 

projeto que Letízia Patriarca, Luiza Ferreira e Silvana Nascimento realizávamos 

na época sobre travestilidades, cidade e fronteiras. A mestre de cerimônias deste 

evento em especial foi a Drag Queen Jimmy Kier, que também é uma das 

idealizadoras do projeto. 
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O Drag Contest não se trata apenas de um festival ou ainda concurso, 

mas de uma semana de Workshops em que a questão da autoestima em termos 

de classe, raça e gênero é politizada na elaboração das performances. Sendo 

assim, destaca-se para os fins deste trabalho especialmente as performances 

em que a África é acionada, seja pela escolha dos tecidos que lembram peles 

de animais, como, por exemplo, zebras e tigres, ou ainda, a religiosidade por 

meios de símbolos diversificados, incluindo máscaras, cajados, perfumes e 

música.  

Uma destas performances, por exemplo,  surpreendeu o público pela 

complexidade de referências, pois a Drag iniciou a apresentação com uma capa 

estampada de pele de tigre e um cajado na mão caminhando entre a plateia ao 

som de um canto ritual de culto afro-brasileiro .Está, ao retornar ao palco, retirou 

abruptamente a capa e com os dançarinos realizou a frenética performance do 

“bate cabelo” que consiste em chacoalhar rapidamente a peruca 

cuidadosamente colada por técnicas específicas de maquiagem Drag .Porém , 

em seguida ela novamente voltou ao ritmo quase que do sagrado na solene 

canção entoada no início e ao recolher o cajado e capa espirrou na plateia um 

perfume em referência as entidades dos cultos afro-brasileiros.  

A questão que nos interessa, a partir deste recorte etnográfico, é esta 

diferença marcante entre as performances tradicionais do universo Drag que 

visão apenas o entretenimento como os de “Paris is Burning” e a descrita acima 

que acionou elementos da cultura religiosa afro-brasileira para politizar neste 

espaço do palco ancestralidades, o imaginário da cultura da afrodiáspora e 

gênero. 
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REORGANIZAÇÃO DE CURRÍCULO A PARTIR DE UM MODELO 
EDUCACIONAL INOVADOR – EDUCAR 

 
CARVALHO, Beatriz Leme Passos 
Centro Universitário de Jaguariúna – UniFAJ 
 
PETROLI NETO, Sílvio 
Centro Universitário de Jaguariúna - UniFAJ 
 

INTRODUÇÃO 

A UnIFAJ (Centro Universitário de Jaguariúna) tem como um de seus 

principais pilares descritos no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) a 

concepção de ensino baseada na vivência prática de situações profissionais e 

contextualizadas como forma de aprendizado. O slogan, “Seu Futuro na Prática”, 

demostra essa concepção. Influenciada pelo movimento maker e pelo método 

construtivista, os cursos de graduação da instituição sempre mantiveram grande 

carga horária de aula fundamentada no desenvolvimento de projetos, na 

resolução de problemas e na experimentação. Aproximadamente há 5 anos, as 

metodologias de ensino ativas foram incorporadas pelos docentes, contribuindo 

para que a concepção de ensino da IES se distanciasse mais ainda daquela que 

podemos chamar como educação tradicional, fordista, baseada na transmissão 

e retransmissão de informações, com o objetivo de “construir” conhecimento pelo 

acúmulo destas informações, formando um corpo de conhecimentos teóricos 

presentes nos conteúdos técnicos das matrizes curriculares. 

 Ainda que apresente um “DNA” caracterizado pelo ensino contextualizado 

e prático, a instituição percebeu a necessidade de uma mudança ainda mais 

profunda em relação a organização de seus currículos e estruturação dos cursos 

e que não se limitasse a métodos de ensino diferenciados, mas sim, de um 

modelo inovador baseado nas necessidades atuais dos alunos de graduação 

frente a sociedade e ao mercado de trabalho. Desta forma, há dois anos a 

instituição estruturou o EDUCAR, um modelo inovador de educação que vem 

sendo implantado em seus cursos. 
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DESENVOLVIMENTO 

 

A criação do EDUCAR acontece em um momento em que a educação 

como um todo passa por questionamentos e vem sendo repensada por inúmeros 

educadores e gestores. Este momento disruptivo na educação tem como grande 

mola propulsora o acesso irrestrito e facilitado a qualquer tipo de informação, via 

o avanço tecnológico na internet. A universalização das informações é um ponto 

crucial que não pode deixar de ser considerado ao se pensar em educação para 

os jovens das novas gerações. Além disso, o avanço das tecnologias digitais da 

informação e comunicação (TDlCs) fazem parte do cotidiano em todos os níveis 

da sociedade e devem ser consideradas. Mas, se por outro lado a informação é 

totalmente acessível aos estudantes, ela é cada vez mais volumosa e efêmera, 

exigindo do estudante um complexo conjunto de competências para transformar 

estas informações em conhecimento aplicável ao contexto, bem como utilizá-las 

para dar suporte ao desenvolvimento de novas competências. 

Em sua missão de desenvolver os projetos de vida de seus estudantes, 

a UniFAJ desenha seu modelo EDUCAR considerando todos os elementos que 

constituem o processo educacional, entre eles: (a) o que se ensina; (b) para que 

se ensina; (c) como se ensina; (d) como se relacionam seus atores e; (e) o 

modelo de sustentabilidade de todo o processo. As modificações propostas 

foram baseadas em: 

● Os conteúdos a serem aprendidos são revistos em função do seu significado, 

do seu contexto, e de sua aplicabilidade, sendo o currículo organizado em 

Projetos transdisciplinares que possam desenvolver as competências e 

habilidades relacionadas a estes conteúdos;  

● Os métodos de ensino se baseiam em para processos ativos de aprendizagem, 

onde o aluno possa ser o protagonista da construção do seu conhecimento e de 

sua competência, pautados no estímulo à investigação e pesquisa para a 

resolução de problemas; 

● As relações dos alunos com os professores e entre os próprios alunos se 

modificam em função de elementos de maior interatividade e pautada na 

colaboração. 
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● O perfil do egresso se altera pois passa a considerar as competências 

comportamentais e sociais como fundamentais para uma formação cidadã e 

ética dos futuros profissionais; 

● A sustentabilidade institucional é buscada através da relação com a sociedade 

e as organizações. 

 

RESULTADOS 

O modelo EDUCAR foi implantado em 2018 em seis cursos de 

graduação da UniFAJ, UniMAX- Centro Universitário Max Planck e FAAGROH – 

Faculdade de Agronegócio de Holambra. Os cursos que iniciaram suas matrizes 

no modelo foram: Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia de 

Controle e Automação e Superior de Tecnologia em Gastronomia (todos da 

UniMAX), Superior de Tecnologia em Horticultura (FAAGROH) e Engenharia 

Agronômica (UniFAJ). No ano de 2019, todos os cursos de graduação da IES 

tiveram seus primeiros anos restruturados e agora atendem ao novo modelo. 

A estruturação dos currículos dos cursos foi totalmente revista. Este 

processo considerou as Diretrizes Curriculares de cada curso/área e o perfil de 

egresso desejado, sendo a partir disso, traçadas as competências gerais, 

básicas e específicas para cada curso. A partir da definição destas 

competências, as mesmas foram organizadas em semestres, e então 

organizados eixos temáticos que nortearam a escolha e concepção de Projetos 

semestrais. Inúmeras especificidades foram encontradas neste processo, 

naturalmente vinculados às necessidades postuladas pelas DCNs e a própria 

característica da área de conhecimento do curso. Estas diferenças foram 

respeitadas através da flexibilização do modelo em relação a sua aplicação, o 

que foi fundamental para possibilitar a implantação na nova sistemática. O 

processo foi conduzido pela equipe acadêmica de cada campus, coordenações 

de curso e NDEs. Algumas características fundamentais do EDUCAR foram 

seguidas por todos os cursos: A) organização das ementas das unidades 

curriculares seguindo as competências do semestre e sendo desenvolvidas 

vinculadas ao projeto temático semestral; B) existência de carga horária semanal 

voltada para investigação e pesquisa dos alunos, denominada de AAD - 

Atividade Auto Dirigida; C) avaliação processual, formativa e somativa em 

grupos e individualmente; D) trabalho necessariamente coletivo dos docentes 
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envolvidos no semestre, compartilhando as experiências e corrigindo rotas 

durante o processo. 

O modelo EDUCAR está em seu início e se caracteriza pela construção 

coletiva de todos os seus envolvidos. O aprendizado intenso proveniente deste 

processo será tema de artigos e publicações envolvendo o processo de 

construção de um novo currículo, a adesão e aceitação docente e discente de 

um novo modelo, a capacitação dos docentes a esta nova necessidade, e tantos 

outros temas que a partir desta experiência estão sendo analisados.  

Um passo importante foi dado em direção ao que a IES acredita que 

deve ser a concepção educacional atual, atenta às necessidades da sociedade, 

do mercado, e das novas gerações. 
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CONEXÕES E CRIAÇÕES – EXPRESSÃO VISUAL NA PEDAGOGIA DE 
PROJETOS 

Connections and Creations - Visual Expression in Project Pedagogy 
 

RAPP, Ulrike Beate 
Centro Universitário de Jaguariúna 

 
 

RESUMO: Na pedagogia de projetos a aprendizagem é impulsionada pela 
curiosidade dos educandos, o diálogo e a experiência, visando torná-la 
significativa para formar sujeitos autônomos, críticos e criativos. A dimensão da 
experiência é intrinsecamente relacionada com a da expressão, que colabora 
com a construção de significado, a comunicabilidade e socialização do 
experienciado, a elaboração do saber da experiência e assim com a essência da 
formação humana. Numa época em que imagens são transmitidas com 
crescente facilidade e rapidez e a comunicação visual ganha importância, o 
trabalho investiga como colocar um foco maior no desenvolvimento da 
expressão visual no processo educativo e tenciona convergências com a 
pedagogia de projetos. Para isso, o estudo bibliográfico apoia-se nas práticas da 
abordagem pedagógica das pré-escolas da cidade italiana Reggio Emília, 
buscando a compreensão destas na teoria sobre processos criativos discutido 
por Lev Vigotsky e aponta a possibilidade de potencializar a pedagogia de 
projetos com a criação de uma cultura visual inovadora.  
 
Palavras chave: Projetos pedagógicos, expressão visual, cultura 
 
Abstract: In project pedagogy, learning is driven by the students' curiosity, 
dialogue and experience, aiming to make it meaningful to form autonomous, 
critical and creative personalities. The dimension of experience is intrinsically 
related to that of expression, which collaborates with the construction of meaning, 
the communicability and socialization of the experienced, the elaboration of the 
knowledge of experience and thus with the essence of human formation. At a 
time when images are transmitted with increasing ease and speed and visual 
communication gains importance, this work investigates how to put a greater 
focus on the development of visual expression in the educational process and 
reflects on convergences with the pedagogy of projects. For this purpose, the 
bibliographical study is based on the pedagogical approach of  the pre-schools in 
the Italian city of Reggio Emilia, seeking to understand them in the theory about 
creative processes discussed by Lev Vigotsky and points out the possibility of 
enhancing the pedagogy of projects with the creation of an innovative visual 
culture. 
 
Keywords: Pedagogical projects, visual expression, culture 
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INTRODUÇÃO: 

No início do século XXI os processos tecnológicos, tais como a 

digitalização e globalização, trazem grandes desafios sociais, desemprego e 

desigualdade social e migração e conflitos culturais. Nesse mundo cada vez mais 

complexo ressurgem as vozes por uma nova forma de educação que pudesse 

melhor preparar as gerações futuras para esses desafios são cada vez mais 

frequentes. Insere-se nesse contexto a proposta da Pedagogia de Projetos como 

nova forma de ensinar e formar sujeitos autônomos, críticos e criativos.  

Essa proposta coloca um foco maior no aluno com seus interesses e 

curiosidades, tendo em vista inclusive um maior envolvimento do mesmo com a 

escola, o que pode abarcar também a integração das dimensões expressivas, 

que ganham importância. É nesse sentido que o presente trabalho investiga o 

desenvolvimento na dimensão expressiva visual dentro da pedagogia de 

projetos. O foco volta-se sobre a questão de que forma essa nova forma de 

ensino necessita de dispositivos e práticas adicionais, para fazer o potencial 

dessa dimensão desabrochar e assim contribuir com a promessa de uma 

aprendizagem contextualizada e significativa, adequada aos novos tempos.  

Experimentações no âmbito das artes visuais e um estudo anterior sobre 

pedagogia de projetos realizadas na iniciação científica1 suscitaram o interesse 

de aprofundar o estudo bibliográfico que será apresentado aqui. Destarte tem 

como pano de fundo um processo de formação mais amplo, vivido intensamente, 

que inclusive foi tematizado em um trabalho que objetivou integrar a forma de 

memorial de formação elaborado sobre esse percurso, com o portfólio 

pedagógico, em busca de uma forma de avaliação mais condizente com a 

pedagogia e projetos.  

A partir de um esboço dos princípios da pedagogia de projetos que toma 

como conceito-chave da experiência será em seguida relacionada a visão da 

dimensão expressiva na abordagem da pedagogia desenvolvida nas pré-escolas 

de Reggio Emília. Como referência teórica será introduzida a visão dos 

processos criadores desenvolvidos por Lev Vigotsky para tensionar a discussão 

do processo de evolução da linguagem expressiva visual e a sua importância no 

processo educativo. Compreendido como criação de cultura, nos diversos 

                                                 
1 A autora participou do programa de iniciação científica nos anos 2015/2016. 
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momentos educativos, percebe-se a contribuição de tais processos para uma 

cultura educacional, visual inovadora.   

 

O PROCESSO VIVO DE ENSINAR E APRENDER  

As questões da vida real não aparecem no cotidiano e na atuação 

profissional das pessoas em forma de disciplinas separadas. Para se 

compreender e elaborar estratégias de ação frente a tais problemas reais como, 

por exemplo, às mudanças climáticas é preciso colocar em prática uma 

abordagem interdisciplinar, nesse caso aspectos da química, da biologia, da 

economia, da sociologia, política etc. Na realidade eles se entrelaçam e 

interdependem intensamente – essa é a condição que fundamenta a forma 

projetual, globalizada de ensinar e aprender, que, com efeito, nem é tão nova 

assim.  

A origem histórica da pedagogia de projetos, se data, de fato, na época 

da segunda Revolução Industrial no início do século XX. Nessa época, que 

também prometia grandes mudanças socioeconômicas, o primeiro exponente da 

escola nova, o filósofo e educador estadunidense John Dewey sugeriu essa 

forma inovador de ensinar e aprender. Partindo de um pensamento pragmático, 

ele postulou que as temáticas escolhidas no processo educativo precisavam ser 

problemas, dificuldades e necessidades da vida real; precisavam ser trabalhados 

juntos por alunos e educadores por meio de pesquisa em uma sequência lógica, 

partindo da formulação de problemas, para arrolamento de dados, construção 

de hipóteses, experimentação, avaliação e comunicação. Dewey ressaltou o 

papel ativo do aluno, e como objetivo a aprendizagem contextualizada e 

significativa (HERNÁNDEZ e VENTURA, 1998). Tudo isso em contraponto ao 

funcionamento do ensino tradicional, no qual os papéis de professor e aluno se 

constroem na relação antagônica, entre um detentor do conhecimento e um 

recebedor do conhecimento. A pedagogia de projetos, nesse sentido, tem como 

objetivo transformar essa relação antagônica em uma relação colaborativa, 

aborda ainda a problemática sobre a origem do conhecimento, ou seja, como é 

que ele se constrói.  

A questão epistemológica continua atual especialmente na educação até 

hoje, e um dos articuladores que reflete sobre um conceito central nesse 

contexto da formação humana e também na pedagogia de projetos – inclusive 
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também já tematizado por John Dewey, a experiência, é o filosofo 

contemporâneo da educação espanhol Jorge Larrosa. Para construir a 

compreensão desse conceito, Larrosa começa seu raciocínio constatando que 

vivemos hoje em uma sociedade da informação ou do conhecimento, na qual 

com a expansão do acesso à internet, uma multiplicidade de informação está 

disponível a todo momento em todo lugar. Dado isso, supõe-se como um dos 

objetivos da educação atualmente a lida com essa avalanche de informação ao 

qual estamos expostos, ou seja, selecionar e sistematizar a informação 

significativa em cada momento em relação a cada assunto. Enquanto antes a 

quantidade de informação apreendida pelo sujeito foi sinônimo de formação, 

hoje, analogamente, é a capacidade de escolher, ou seja, a qualidade a 

informação da qual o sujeito se apropria. Todavia, esclarece Larrosa (2002), tudo 

isso caracteriza o sujeito da informação, que acumula ou seleciona informação, 

mas isso, na sua visão, não tem nada a ver com a formação humana verdadeira, 

a qual se relaciona justamente com a experiência.  

Para se chegar a compreensão do conceito da experiência ainda é 

interessante diferenciá-lo de outras dimensões corriqueiramente relacionado a 

ele; não é possível a experiência genuína no mundo do consumismo e do 

imediatismo, que trazem consigo os fenômenos da velocidade acelerada e da 

hiperestimulação por fenômenos transientes; tampouco é possível encontrá-la 

no mundo do trabalho.   

A experiência genuína que se associa a formação humana se distingue 

desses fenômenos corriqueiros da sociedade contemporânea; ela requer uma 

postura divergente dessas tendências; requer um sujeito que se expõe aos 

imponderáveis, ao risco da vida; sendo ela identificada como travessia que 

envolve perigo, o qual resulta do encontro com o desconhecido, com o outro. 

(LARROSA, 2002). Se os projetos pedagógicos reivindicam ser enfim uma 

contribuição significativa para a formação humana, essa dimensão da 

experiência se torna relevante. É nessa perspectiva que ela constitui um 

contraponto dialético a um desenrolar de projetos como execução mecânica de 

um roteiro preestabelecido e traz então esse elemento característico da vida em 

si para dentro da educação: a viagem com incertezas, em um território um tanto 

desconhecido.  Já que a forma projetual de aprender e ensinar está 

intrinsecamente relacionada à práticas coletivas, e não somente entre professor 
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e aluno, a realização efetiva de projetos nos leva ao aspecto do encontro 

pessoal, o encontro com o outro nessa convivência humana, como mais um 

elemento básico dos projetos pedagógicos.  

O aspecto relacional como constituinte nessa modalidade educacional é 

ressaltado por diversos autores. Caracterizado como processo de aprendizagem 

em grupo sobre questões de interesse comuns, envolve o diálogo multilateral, 

com os colegas, com os professores e com os atores dos contextos sociais 

relevantes ao tema. Em uma das mais discutidas experiências pedagógicas da 

atualidade, a das pré-escolas da cidade italiana Reggio Emilia, um grupo 

pequeno de 2 a 6 crianças é visto como um 'módulo de máxima eficácia 

comunicativa'. Esse convívio realiza uma pedagogia baseado nas relações na 

qual  

 
“[...] o enfoque está o de reforçar o senso de identidade de 
cada criança, através de um reconhecimento que vem dos 
companheiros e adultos, a tal ponto que cada uma sentirá 
um senso de conforto suficiente e autoconfiança que lhe 
permita participar das atividades da escola. Deste modo 
promovemos nas crianças a ampliação das redes de 
comunicação e de domínio e a apreciação da linguagem 
em todos os níveis e usos contextuais. Como resultado, as 
crianças descobrem co mo a comunicação melhora a 
autonomia do indivíduo e do grupo. O grupo forma uma 
entidade especial, ligada por debate e diálogo, que se 
baseia em seus próprios modos de pensar, de se 
comunicar e de agir. “ (EDWARDS et al. 1999, p. 79)  

 

Assim a comunicação e o diálogo formam a base do processo 

pedagógico nos projetos. É o meio pelo qual o indivíduo pode construir sua 

identidade e autonomia, bem como o sentimento de pertencimento e conforto em 

um grupo. No entanto, é importante notar que isso só se torna possível por um 

diálogo que assuma a abertura; assuma que a temática a ser trabalhada surja 

da realidade vivida pelos envolvidos, da convivência concreta, da curiosidade e 

dos interesses dos sujeitos; por isso até os objetivos do projeto podem ser 

modificados de acordo com novos elementos que entrarem no campo de 

percepção durante o processo ou ainda com interesses e visões dos envolvidos 

que se revelem ao longo do mesmo. A realização desse diálogo entre alunos e 

professores requer uma redefinição da sua relação antagônica anteriormente 

mencionada, ou seja, a superação de diversas visões antigas.  
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“Nesse diálogo é preciso se livrar de um duplo preconceito: 
por um lado, pode aprender tudo por si mesmo, e por outro, 
que é um ser receptivo frente à informação apresentada 
pelo professorado. A função desses como facilitadores se 
faz aqui evidente, de forma especial a partir de sua 
capacidade para transformar as referências informativas 
em matérias de aprendizagem com uma intenção crítica e 
reflexiva. ” (HERNÁNDEZ, F. VENTURA, M. 1998, p. 76)  

 

É nessa nova relação, ainda que ela seja assimétrica por sua natureza, 

porém dialógica e colaborativa, que se se constrói a abertura, a qual faz de um 

projeto mais que um roteiro turístico predeterminado a ser percorrido, e o torna 

uma verdadeira experiência do encontro com “o outro, desconhecido” com riscos 

e incertezas a serem superados.   

Com base em experiências de projetos dessa qualidade será possível a 

elaboração do que Jorge Larrosa chama de saber da experiência, ou seja, a 

elaboração do sentido ou sem-sentido do que nos acontece dentro ou acerca de 

um projeto. É um saber que se distingue fundamentalmente do conhecimento na 

concepção da sociedade de informação, objetivo e universal em uma perspectiva 

utilitarista, instrumental e sobre as coisas que são fora de nós. O saber da 

experiência diz respeito à mediação entre conhecimento e a vida humana 

concreta, ao processo da formação da personalidade, do caráter e da 

sensibilidade de cada um individualmente, que forja a identidade única e se 

expressa em “[…] uma forma humana singular de estar no mundo, que é por sua 

vez uma ética (um modo de conduzir-se) e uma estética (um estilo). ” 

(LARROSA, 2002, p.27).  

A integração das dimensões da experiência e da expressão constitui um 

objetivo no trabalho com projetos na abordagem pedagógica desenvolvida na 

rede de pré-escolas da cidade norte italiana de Reggio Emilia, desde a sua 

reconstituição após a segunda guerra mundial, sob a coordenação do educador 

e pesquisador Loris Malaguzzi. A abordagem reggiana se disseminou pelo 

mundo a partir dos anos 1990 e após diversos anos de prática dentro dessa 

abordagem os educadores estadunidenses da Escola St. Michael em St Louis, 

Missouri, sistematizaram um modelo de ciclo de aprendizagem que inclui as duas 

dimensões da experiência e da expressão.   

 

Uma Síntese Multidimensional  



 

 

Revista Intellectus                                                                       Nº50 Ano 2019 

 

ISSN 1679-8902  239 

No modelo elaborado pelos educadores em St. Louis, o ciclo de 

aprendizagem se compõe pelas dimensões cognitivas e afetivas potencialmente 

envolvido em um projeto. Experiência e expressão constituem momentos do 

ciclo afetivo/criativo de invenção, que vai da experiência à reflexão e leva a 

expressão. A dimensão cognitiva é representada como ciclo científico/lógico de 

investigação, que por sua vez leva da hipótese ao experimento e a conclusão.  

Esses ciclos se mesclam intensamente e podem se iniciar e evoluir em todas as 

direções, até simultaneamente. “[...] a dinâmica desses processos geminados se 

cruza e entremeia, assim como a realidade complexa dos processos mentais de 

qualquer criança, a qualquer momento. ” (GANDINI et al., 2012, p. 211)  

 

 

Deste modo, o modelo tenta dar conta dos processos vivos e reais, 

multifacetados que podem acontecer no ensinar e aprender aberto e 

transdisciplinar, muito além do método tradicional de transferência de 

conhecimentos/informações, ou a execução rígida de etapas predeterminadas 

com resultado calculado.   

Um ponto crucial que inclusive se associa à dimensão relacional da 

aprendizagem em projetos é a conclusão do ciclo criativo com a expressão; o 

Figura 

2: Ciclo de Aprendizagem  (GANDINI et al., 2012, p. 212) 
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momento importante de tornar a aprendizagem visível, objetiva-la, inclusive para 

sua socialização.  

A construção dessa dimensão expressiva pode ser mais bem 

compreendida com as observações de Lev. S. Vigotsky sobre os processos de 

criação em geral.   

 

O Processo Criador – uma Construção Social e Cotidiana 

A matéria prima da criação encontra-se, na visão de Lev Vigotsky (2009), 

nas experiências. A fantasia e a imaginação não são vistas, como muitas vezes 

o senso comum sugere, como dimensões desconectadas da realidade, mas sim 

ao contrário, enraizadas na experiência própria anterior do sujeito, ou nas 

experiências dos quais ele se apropria no seu ambiente social. Visto desta forma, 

a capacidade de criação é concebida como fenômeno socialmente construído, 

relacionado aos recursos disponíveis no meio, omnipresente e cotidiano, 

passível a ser desenvolvido por qualquer pessoa. Com base nos processos 

neurológicos no cérebro, a estrutura do processo criador visto por Vigotsky 

ocorre da seguinte forma:  as experiências se conservam na memória como 

impressões, porém, estes são oriundos de um todo complexo da experiência, do 

qual o sujeito desmembra elementos distintos em um processo chamado 

dissociação. Esses elementos que se conservam na memória, podem então 

ainda ser modificados, exagerados ou atenuados das suas dimensões naturais, 

antes de entrarem em um processo de recombinação. A recombinação 

dependerá de uma motivação ou necessidade interna da pessoa e fará ressurgir 

espontaneamente a imaginação criadora; essa que dá início ao processo 

expressivo. A forma como o sujeito manifesta isso depende em fim do 

conhecimento técnico necessário para a materialização da sua imaginação, ou 

seja, a produção de uma obra imaterial ou um artefato que possibilita o diálogo 

com o contexto social (VIGOTSKY, 2009). 

Tendo em vista então o fato de que a atividade criadora depende da 

riqueza da experiência anterior, justifica-se a necessidade pedagógica de 

ampliar as experiências das crianças; atendendo à expressão visual, isso se 

refere também ao processo do desenvolvimento da linguagem visual.  

 

Olhar Investigador: do Alfabeto dos Materiais à Linguagem Expressiva  
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A partir da pergunta como se desenvolve uma linguagem visual 

expressiva, isto é, a capacidade para a criação visual intencional, surgem 

conceitos como 'vocabulário pictórico', 'linguagem gráfico-plástica' ou 'linguagem 

expressiva dos materiais'. Cunha (2012) supõe que elas envolvem de forma 

análoga a oralidade e a motricidade. A autora recomenda a maior riqueza de 

experiências visuais e, enquanto explicita como as imagens produzidas pelas 

crianças de um ano e meio até sete anos se manifestam, de acordo com estágios 

sensório-motor, simbólico e concreto, considera que gradativamente surge a 

linguagem gráfico-plástica.  

Em contraponto a isso, Giovanni Piazza, atelierista2 de longa experiência 

nas escolas de Reggio Emilia, não acredita que aquilo o que chama de 

linguagem expressiva dos materiais surge espontaneamente em encontros 

fortuitos, ocasionais das crianças com materiais diversos. Piazza, citado por 

Gandini (2012), descreve o processo real observado da seguinte forma:  

 
“É somente quando as crianças têm um nível suficiente de 
familiaridade que elas descobrem como cada material tem 
qualidades alfabéticas. Mais adiante eles descobrem que 
esse alfabeto interno compartilha qualidades com outros 
materiais e é contaminado por eles. ” (GANDINI et al, 2012, 
p. 154)  

 

O desenvolvimento de uma linguagem baseada nos materiais é, para o 

atelierista Piazza, um projeto pedagógico à parte que chama de 'normalidade 

rica', no qual as crianças experimentam brincando no seu cotidiano com uma 

variedade de materiais acompanhado pelo atelierista inclusive com proposições 

desafiadoras. O surgimento da linguagem passa necessariamente pela 

construção do seu alfabeto,  

 
“ [...] que provavelmente pode ser melhor descrito como a 
combinação das características de um determinado 
material, justamente com a relação que surge na interação 
entre a criança e o material. É durante a construção dessa 
relação que as possibilidades de modificação, 
transformação e estruturação do material se apresentam, 
de modo que o material transformado pode se tornar o 

                                                 
2 “Atelierista: pessoa com formação em artes visuais, que trabalha em íntima cooperação 

com os professores para fornecer e organizar uma ampla variedade de materiais e ferramentas 
no ateliê e pela escola, de maneira a evocar e observar os processos criativos e de aprendizagem 
das crianças. O atelierista ajuda os professores com os pensamentos e desenhos necessários 
para comunicar efetivamente por meio da documentação. “ (GANDINI et al, 2012, p. 217)  
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meio para a expressão que comunica os pensamentos e 
sentimentos da criança. Em uma situação que proporcione 
comunicação, como em nossas pré-escolas, onde a 
educação se baseia em relações, transformando um 
material para comunicar (papel, tinta argila, etc.) 
estruturamos uma linguagem, cada linguagem tem o seu 
sistema comunicativo. ” (GANDINI et al, 2012, p. 28)  

 

Ao nível prático, o atelierista junto à equipe pedagógica cria um portfólio 

de cada criança, com materiais e instrumentos usados, observações, imagens, 

fotografias e construções tridimensionais; periodicamente é feita a revisão desse 

portfólio junto com a criança para revisitar a experiência e assim descobrirem 

juntos novas possibilidades e interpretações. É nessa revisão dialógica que 

constitui-se a qualidade e completa-se a experiência, procurando novos 

significados, enquanto narra e refaz as narrativas. É nessa reflexão que se torna 

consciente a maneira única e concreta do fazer e perceber, que um saber da 

experiência pode ser elaborado; o olhar focado nos processos de criação, desta 

forma também corresponde a teoria exposta por L. Vigotsky, no sentido que nele 

se evidencia   dissociações, modificações e recombinações de elementos 

específicos da experiência criadora visual, constituindo assim uma condição 

essencial para a posterior criação intencional na linguagem visual.  

A recomendação de Cunha (2012), já exposta, de observar junto às 

crianças suas produções ao longo do tempo para que entendam a sua evolução 

(na passagem por certos estágios), não parece suficiente e nem adequada no 

contexto de uma pedagogia que quer criar espaço para este saber da 

experiência, para a singularidade de ser, viver e se expressar, postulados por 

Larrosa (2002).  

No empenho de criar esse espaço para a singularidade do ser, um novo 

olhar sobre as produções visuais das crianças explicitado por Gobbi (2007) 

complementa as práticas reggianas. Inspirada em ideias e contribuições de 

artistas, arquitetos e outros que se envolveram com as criações infantis, Gobbi 

compreende as marcas individuais das crianças como a expressão visual 

genuína dos seus processos de exploração e aprendizagem desenvolvido no ato 

do brincar.  

Essa perspectiva contribui com a superação do olhar etapista que 

individualiza e descontextualiza o fazer e o crescimento das crianças; ela 

abandona o referencial de um desenvolvimento linear, padronizado, universal, 
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para construir outros modos de ver; modos que permitam observar e inclusive 

aprender melhor com as crianças, suas singularidades e multiplicidades de 

expressão. Para concretizar essa visão Stacchioly citado por Gobbi, considera 

“os desenhos [das crianças] como metáforas visuais que revelam a capacidade 

das crianças de projetar, coligar dispositivos entre categorias diversas. ” (GOBBI, 

2007, p.129). Nesta perspectiva, até as crianças pequenininhas são vistas como 

capazes de experiências profundas e de expressão criadora, enquanto ela 

experimenta, explora, e inventa com materiais e em situações diversas; interage, 

imagina, sonha e cria uma base rica para narrativas, diálogo e reflexão. 

Com efeito, esse olhar favorece o desenvolvimento da linguagem visual 

expressiva a partir da experimentação com materiais, criação do portfólio 

pessoal no qual são documentados os processos para o desenvolvimento do 

alfabeto desses materiais e a reflexão acerca deles, tendo em vista a criação 

visual intencional; e tudo isso pode ser visto também como ponto de partir para 

uma inovadora cultura visual nos espaços escolares.    

 

AS VISUALIDADES NOS PROJETOS PEDAGÓGICOS -  UMA CULTURA 

INOVADORA NA ESCOLA 

As visualidades se configuram cada vez como mais importantes nessa 

era das imagens que vivemos com a multiplicação das possibilidades de 

transmissão visual na internet e nas redes sociais. 

No entanto, trata se muitas vezes, e provavelmente não somente, nos 

ambientes escolares de uma visualidade estereotipado, marcado por 

reproduções midiáticas, conforme relata Cunha (2009):  

 
“Na maioria das escolas infantis, independentemente da 
formação dos professores, da proposta pedagógica das 
escolas, das características socioeconômicas das 
comunidades, nas quais elas se inserem, e da própria 
configuração do espaço arquitetônico, as ambiências das 
salas de aula são muito “semelhantes”: Os elementos 
visuais se repetem, se multiplicam como se houvesse uma 
matriz geradora de ambiências para a Educação Infantil. 
Personagens de histórias e filmes infantis predominam nas 
salas, nesses ambientes, as imagens midiáticas são 
soberanas, ainda sem ou com poucas palavras, ocupam o 
espaço físico e o espaço do imaginário. As marcas 
individuais das crianças, nesse ambiente são quase 
inexistentes. ” (CUNHA, 2009, p. 28) 
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As figuras representadas nas produções midiáticas são carregadas de 

significados e dizeres e a sua dominância estabelece modelos de como ser e 

agir; elas são identificadas com valores, posturas e comportamento: Branca de 

Neve, Barbie e Garfield, reforçam estereótipos binários sobre o que é ser 

feio/bonito, bom/mal, pobre/rico etc. Ademais o repertório de significados 

encontra-se pré-fixado e quase não deixa espaços para outras leituras 

elaboradas pelas próprias crianças. Tudo isso afirma um discurso visual 

dominante, que pressupõe que outros pontos de vista e saberes sejam menos 

relevantes; em consequência impossibilita a singularidade dos sujeitos e a 

criação própria da cultura da infância.  

Em contraste a essa situação opera-se com a exposição das marcas e 

produções autênticas das crianças uma transformação do espaço anônimo 

escolar em um lugar com identidade, histórias e conexões; um lugar de 

inspiração e estética porque é apropriada pelos sujeitos que nele convivem.  

Da visibilidade às expressões visuais genuínas das crianças significa 

valorizar as suas explorações e imbricados processos de aprendizagem.   

 
“[...] é desvelar, aqui, por meio do fazer pictórico, um 
pensamento intuitivo e totalmente aberto à novidade, 
curioso e intrépido, caracterizado pelo intenso 
entrelaçamento entre o afetivo e o cognitivo. 
2828Pensamento, simultaneamente, de artista e de 
cientista que, no enfrentamento com o mundo, foge do 
óbvio e se espanta com o que vê. “ (RICHTER, 2012, p. 
62) 

 

Podemos compreender assim o fazer pictórico das crianças desde cedo 

como expressão multidimensional da sua curiosidade pelo mundo e pela vida; 

da motivação intrínseca, a qual também representa a força motriz na pedagogia 

de projetos.  

Um ambiente que abarca essas metáforas visuais e em outro momento 

da trajetória dos educandos artefatos, fotografias e outros objetos que 

documentam os processos educacionais por eles vivenciados, pode criar 

estímulos para o surgimento e desenvolvimento de novos projetos significativas, 

e possibilitar a autonomia das crianças. (BARBOSA e HORN, 2008).  Quanto 

mais a linguagem visual expressiva será desenvolvida, os artefatos podem 

inclusive desencadear um diálogo sobre a experiência que ocorreu nos projetos; 

um diálogo multilateral entre a visualidade e os olhares diversos sobre ela 



 

 

Revista Intellectus                                                                       Nº50 Ano 2019 

 

ISSN 1679-8902  245 

constitui se assim, como significação do processo vivido, ou seja, como saber da 

experiência. Enfim, os artefatos representam, falando com Lev Vigotsky, a 

materialização da imaginação, que os qualifica para retornar ao diálogo com o 

contexto social, completando assim o ciclo criador. 

Nos ambientes que acolhem esses processos, desde o desenvolvimento 

da linguagem expressiva visual até a exposição das produções criadas dentro 

dos projetos pedagógicos, desvelam assim também o processo de criação de 

cultura visual autêntica, muito além da reprodução das visualidades e narrativas 

midiáticas. A materialidade visual, nessa perspectiva, representa uma unidade 

discursiva aberta à construção de significados pelos indivíduos e grupos 

envolvidos, porque imagens são 'narrativas visuais'; elas contam as suas 

histórias sobre os projetos empreendidos e constroem assim, em diálogo com o 

mundo, nossas maneiras de ver, compreender e sentir o mundo e a nós mesmos 

(HERNÁNDEZ, 2007). A visualidade produzida no contexto da modalidade de 

projetos pedagógicos descrito nesse artigo, se torna assim um dispositivo 

potente na criação cultural inovadora.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento da linguagem visual que passa pela construção do 

alfabeto dos materiais, a documentação nos portfólios e a reflexão dialógica, 

acompanhado pelo olhar investigador representa um processo genuíno de 

criação no qual se evidencia o seu caráter social. Projetos pedagógicos também 

são marcados por uma construção aberta no diálogo entre educador e 

educandos tendo a trajetória e resultado como singularidades criadas pelas 

envolvidos dentro dos processos das suas construções identitárias. Já por esse 

motivo é perceptível a convergência entre as duas temáticas e mais que provável 

um efeito potencializador; de fato trata-se de processos criadores em níveis 

distintos: no caso da linguagem visual com materialidades e no caso dos 

processos dos projetos pedagógicos a nível de interação humana. Nos dois 

casos é na reflexão dialógica que se cria significados, em narrativas, sejam 

visuais ou verbais, abre-se um espaço amplo de possibilidades de criação. 

Assim, o trabalho com visualidades conduzidos nos termos apresentados, 

integrados com a pedagogia de projetos sobre temáticas significativas para os 
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educandos, comunicados em múltiplas linguagens com contextos sociais mais 

amplos, engendra experiências formativas que oportunizam a autonomia crítica 

pela reflexão e dialogicidade de sujeitos criativos em uma cultura educacional 

inovadora.  
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