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Apresentação 

O I Simpósio de Cultura e conhecimento na diversidade: a produção de discursos, 

memórias e lugares, organizado pelas professoras Suzana Ribeiro e Rachel Abdalla, 

do curso de História da Universidade de Taubaté aconteceu nos dias 02 e 03 de 

setembro de 2015 no Departamento de Ciências Sociais e Letras da Universidade. O 

evento teve como objetivo discutir temas ligados à diversidade e à produção de 

conhecimentos, especialmente aqueles relacionados às políticas públicas voltadas 

para Educação e promoção das diversidades humanas. 

O Simpósio recebeu trabalhos analíticos e reflexivos, de procedência acadêmica ou 

não, para apresentação. A intenção foi criar um espaço de diálogo entre 

pesquisadores e estudiosos sobre diversos temas. Ao todo foram selecionados 35 

trabalhos, organizados em 8 sessões, oriundos de diversos estados brasileiros e 

também de outros países sulamericanos. 

O livro “A Produção de Discursos, Memórias e Lugares” reúne os trabalhos que 

foram efetivamente apresentados e que atenderam aos prazos e normas para 

publicação. Sua primeira edição conta com 17 artigos. 

O evento foi motivado pela relevância que o tema da Diversidade tem adquirido no 

âmbito da produção de conhecimentos, científicos ou não, pelo mundo. Com isso, 

foi possível promover o intercâmbio de conhecimentos, experiências e iniciativas 

desenvolvidas entre pesquisadores e pensadores de diversas áreas das Ciências 

Humanas em temas como garantia de direitos educação, políticas públicas entre 

outros.  

Além dos grupos de trabalho, ocorreram mesas de debates, apresentação de 

pesquisas e palestras e apresentações artísticas e culturais. Os grupos de trabalho 

foram divididos em 8 (oito) eixos: Contemporaneidade: entre memórias e lugares; 

Produção de discursos e linguagens; Formação do professor e práticas de ensino; 

Patrimônio, cultura e diversidade: discursos contemporâneos; Relações étnico-

raciais e cidadania: história e memória; Memórias, Identidades, subjetividades: 

perspectivas em ciências; Cultura entre práticas e discursos; e Línguas de sinais e 

discurso: narrativas sobre surdez, cultura e diferença. 

Agradecemos aos autores pela participação no evento e pelo envio das contribuições. 
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Esperamos que esta publicação seja mais uma referência para a produção do 

conhecimento sobre a cultura e a diversidade.
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Resumo 

A pesquisa sobre o Professor José Ezequiel de Souza (1895-1966), que é patrono de uma escola 

municipal de Taubaté, tem o objetivo de pesquisar a vida dele com relação à educação no Vale do 

Paraíba e com as escolas de Taubaté. Estudar a importância patrimonial e histórica do prédio da 

escola municipal José Ezequiel de Souza para a cidade de Taubaté e apresentar para as novas 

gerações essa riqueza histórica pouco reconhecida. Esse trabalho, também servirá de piloto para 

outros projetos de valorização dos Patronos das escolas públicas e privadas do Vale do Paraíba. 

 

Palavras-chave 

Educação; José Ezequiel de Souza; Patrono; Patrimônio Material e Imaterial. 
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A life for education: Teacher José Ezequiel de Souza 

 

Abstract 

The research about on Teacher José Ezequiel de Souza (1895-1966), who is patron of a municipal 

school in Taubaté, aims to research his life with regard to education in Vale do Paraíba and schools 

in Taubaté.; studying the equity and historical importance of the building of the municipal school 

José Ezequiel de Souza for the city of Taubaté and presenting for future generations this historical 

wealth little recognized. This work will serve as a pilot for other enhancement projects of Patrons 

of public and private schools in the Paraíba Valley. 

 

Key-words 

Education; José Ezequiel de Souza; patron; Material and Intangible Heritage. 

1. INTRODUÇÃO 

Filho de Otaviano Januário de Sousa e de Dona Esmeralda Augusta de Camargo Sousa, José 

Ezequiel de Souza nasceu em Taubaté em 10 de abril de 1895. 

Após concluir o curso básico em Taubaté, ingressou na Escola Normal de Guaratinguetá, 

onde colou grau em janeiro de 1917. 

Professor diplomado iniciou sua longa carreira no magistério, lecionando em escolas rurais 

de Taubaté e de Tremembé para posteriormente, transferir-se para o grupo escolar das cidades de 
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Areias e, mais tarde, para Pindamonhangaba, retornando, a seguir, a sua terra natal para lecionar 

no Grupo Escolar Dom Pereira de Barros, estabelecimento que dirigiu várias vezes, em virtude de 

impedimento do respectivo diretor. No período de 1935 a 1938 lecionou no então Ginásio 

Estadual de Taubaté, regendo a cadeira de Ciências Físicas e Naturais. 

Professor registrado em Ciências Naturais, Matemática e Português, lecionou, durante 

longo período, nos principais estabelecimentos de ensino de Taubaté como: Ginásio Diocesano de 

Ensino Santo Antônio, Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho, Escola Técnica do Comércio. 

Aposentado do magistério público estadual em 1954 prosseguiu nas suas atividades 

didáticas na rede particular de ensino desta cidade e da região, quando foi convidado para 

organizar e instalar o Ginásio Municipal de São Luís do Paraitinga, onde, mercê de sua atuação, 

deixou largo círculo de amizades, especialmente junto à juventude daquela tradicional cidade, 

cujo povo lhe dedicava verdadeira veneração. 

Em São Luís do Paraitinga, no ano de 1964, encerrou suas atividades como professor, aos 

quarenta e cinco anos de dedicação àquilo que foi a razão de sua existência profissional, não 

tendo medido esforços em favor do ensino e da formação da juventude.  

 Além de professor, teve também atuações como jornalista e poeta. Como 

jornalista, atuou nos diversos órgãos de imprensa da região, deixando essas atividades em 1938. 

Poeta de fina sensibilidade teve muitos de seus poemas, publicados na imprensa do Vale do 

Paraíba, e teve um livro, A Musa do Parnaso, com seus poemas compilados pelo seu filho Luiz 

Carlos Berbare de Souza, publicado em 2014, e lançado na Câmara Municipal de Taubaté do 

mesmo ano.  

Mas a vida de José Ezequiel de Souza não se limita a área acadêmica e a do exercício da sua 

profissão, como ressalta Umberto Passarelli (1996) em seu livro Contribuição Histórica a Taubaté: 

 Além de membro da sociedade literária, participou 

intensamente de várias associações religiosas, de modo particular da Sociedade São 

Vicente de Paulo, dedicando-se ao atendimento de idosos pobres, desde 1912 até o seu 

falecimento ocorrido aos 28 de setembro de 1966. (PASSARELLI, 1996. p.354-355) 
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Já o prédio da primeira escola municipal de Taubaté que leva seu nome, a Escola Municipal 

de Ensino Fundamental e Médio Professor José Ezequiel de Souza foi criada em 9 de setembro de 

1959, inicialmente com a função de Ginásio de Aplicação, da Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras de Taubaté. Posteriormente, foi transformado em Colégio Municipal, pela Lei Municipal 

1.384, de 30 de outubro de 1972. Hoje funciona como escola municipal, em três períodos desde o 

Ensino Fundamental até o Ensino Médio. 

 

2. OBJETIVOS 

O objetivo desse trabalho é pesquisar a vida do Professor José Ezequiel de Souza e o seu 

papel na Educação no Vale do Paraíba e nas escolas de Taubaté, além de estudar a importância 

patrimonial e histórica do prédio da escola municipal José Ezequiel de Souza para a cidade de 

Taubaté, objetivando, ainda, apresentar para as novas gerações essa riqueza histórica pouco 

reconhecida e, em longo prazo, poder servir de piloto para outros projetos de valorização dos 

Patronos das escolas públicas e privadas de nossa cidade e do Vale do Paraíba. 

 

3. METODOLOGIA 

Para conhecer a história do prédio da escola e a influência do Professor José Ezequiel na 

educação de Taubaté, realizamos visitas à Câmara Municipal de Taubaté, também a esta escola 

para consulta de documentos e históricos em seu NUDOM (Núcleo de Documentação e Memória). 

Pesquisamos, ainda, no Museu Municipal Prof. Paulo Camilher Florençano, onde buscamos 

notícias relacionadas à escola em jornais dos anos de 1959 e 1972, período relacionado 

respectivamente à fundação da escola e a legalização da escola como colégio municipal, da Cidade 

e do Vale do Paraíba. Utilizamos também como metodologia a História Oral, e como essa pesquisa 

está em uma fase inicial entrevistamos até o momento dois ex-alunos, onde fizemos perguntas 

sobre como era a escola no período que eles estudaram, indagamos também na entrevista se eles 
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conhecem a história da escola que estudaram, além de inquirir a opinião deles sobre a valorização 

dos patronos das escolas. Mas com o desenvolvimento do projeto, estaremos entrevistando 

familiares, ex-alunos, ex-professores, alunos, professores e diretores da Escola, para que os 

resultados do trabalho seja resultado do acúmulo de informações dessas diversificadas entrevistas 

junto com os dados bibliográficos adquiridos com a pesquisa. 

 

4. RESULTADOS 

  A partir da pesquisa e das entrevistas, constatamos que o Professor José Ezequiel de 

Souza é um patrimônio imaterial de Taubaté, pela sua dedicação e influência marcante na 

Educação de nossa cidade, pois seus longos 47 anos de magistério contribuíram para o avanço da 

educação em nossa cidade. Além disso, fizemos a seguinte reflexão: para um homem ter a honra 

de ser patrono da primeira escola municipal de Taubaté tem que ter seus méritos e fez por 

merecer esse reconhecimento, longe de qualquer heroísmo, mas perto da valorização e 

consideração que esse professor merece. Vale destacar também a sua importância em outras 

áreas que atuou na cidade, como sua participação, como jornalista, na imprensa taubateana e da 

região e também como poeta, onde teve seus poemas publicados, em vida, nos jornais da época e 

pelo seu livro de poemas A musa do Parnaso, póstumo, publicado pelo seu filho, sendo assim 

muito importante na imprensa e na literatura regional. Essa importância na literatura foi 

reconhecida, sendo que o professor José Ezequiel de Souza é patrono da cadeira 21 da Academia 

Taubateana de Letras. Destacamos ainda sua participação em trabalhos sociais onde se dedicou 

voluntariamente ao auxílio de idosos pobres, pois mesmo tendo uma formação acadêmica e uma 

profissão não deixou de lado sua humildade e solidariedade, cumprindo assim seu papel como 

cidadão taubateano. 

Percebemos ainda, a partir da análise de documentos do arquivo histórico localizados no 

NUDOM (Núcleo de Documentação e Memória) da Escola Municipal José Ezequiel de Souza, e de 

entrevistas feitas com ex-alunos, a importância que o prédio da escola tem para a cidade que, no 
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início da década de 80, tinha uma grande procura de alunos de outras escolas da cidade por vagas 

na Escola José Ezequiel, isso demonstra como a Escola era e é um ícone na educação taubateana. 

Essa procura e importância se justifica por ter sido a primeira escola municipal da cidade, a partir 

da aprovação da Lei Municipal 1.384, de 30 de outubro de 1972, essa aprovação foi tão 

importante que repercutiu até em jornais na época, e também por ser conhecida pela qualidade 

da educação e eficiência na disciplina de seus alunos, disciplina tal que é lembrada pelos ex-alunos 

durante a entrevista que foi realizada. Além disso, ressaltamos o valor arquitetônico e artístico do 

prédio, pois existem pinturas feitas, na parede da escola, pelo artista plástico Mestre Justino, 

conhecido a nível nacional pelas suas obras. Com isso, o edifício da Escola Municipal Professor José 

Ezequiel é considerado um patrimônio material de Taubaté. 

 

5. CONCLUSÃO 

A partir das pesquisas e entrevistas constatamos, com pesar, que boa parte da sociedade 

atual não dá o devido reconhecimento ao patrono e não conhece a História da própria escola que 

é um bem da comunidade. Por outro lado enfatizamos alguns pontos positivos, tais como o fato da 

reconstituição da memória poder contribuir para o enriquecimento do patrimônio material e 

imaterial da cidade, pois exemplos de profissionais como o Professor José Ezequiel de Souza 

podem ser inspiração para futuros professores e profissionais da educação. Além disso, 

destacamos que a História não escrita, ou seja, que está na memória das pessoas, viva e atual, 

basta que nós, historiadores, busquemos trazê-las à tona, para que as gerações atuais possam 

valorizar esse Patrimônio Histórico. 

 

REFERÊNCIAS  

PASSARELLI, Umberto; Contribuição à História de Taubaté, Denominação de vias e Logradouros 
públicos. 1ª edição. JAC Gráfica e Editora. Taubaté-SP. 1996.  



 
 

 

I Simpósio de Cultura e Conhecimento na Diversidade: a produção de discursos, memórias e 

lugares. – Universidade de Taubaté 

16 

 

 

Jornal Tribuna; 1959 e 1972. 

Jornal O Vale Paraibano; 1959 e 1972. 

Jornal Diário de Taubaté; 1959 e 1972. 

 

FONTES  

Cartoriais: 

NUDOM (Núcleo de Documentação e Memória) da Escola Municipal Professor José Ezequiel de 
Souza. 

Entrevistas: 

Bruno Luiz Inocêncio dos Santos 

Adriel Vieira de Araújo 



 
 

 

I Simpósio de Cultura e Conhecimento na Diversidade: a produção de discursos, memórias e 

lugares. – Universidade de Taubaté 

17 

 

 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Taubaté: Pioneirismo na educação no 
Vale do Paraíba 

 

 

Victor Antonio de Siqueira 
Estudante de Licenciatura em História 

Universidade de Taubaté – UNITAU 
victorr.siqueira@hotmail.com 

 

Me. Armindo Boll  
Professor do Departamento de Ciências Sociais e Letras 

Universidade de Taubaté – UNITAU 
cartataubate@bol.com.br 

 

 

 

Resumo 

A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Taubaté foi a primeira faculdade do Vale do Paraíba, 

criada pela lei municipal nº 213 e promulgada em 20 de setembro de 1956. A Faculdade de 

Filosofia ou FAFI, como era chamada por alunos e professores, teve grande importância histórica e 

educacional para Taubaté e para a região do Vale do Paraíba. A pesquisa tem como objetivo 

estudar essa história de pioneirismo e lembrar sua importância para nossa cidade, para nossa 

região e para a vida dos taubateanos. Para conhecer a história, o impacto e a importância da 

Faculdade de Filosofia de Taubaté para a nossa cidade, foram realizadas pesquisas bibliográficas, 

pesquisas em museus, além da utilização da história oral. 
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College of Philosophy, Sciences and Letters of Taubaté: Pioneering in education in 

the Vale do Paraiba 

 

Abstract 

College of Philosophy, Sciences and Letters of Taubaté was the first Vale do Paraíba college, was 

created by municipal law nº 213 and was enect in september 20, 1956. The College of Philosophy 

or FAFI, as it was known by his students and teachers, had great historical and educational 

importance for Taubaté and the Vale do Paraiba region. The research aims to study this story of 

history pioneering and remember its importance for our city, for our region and for the lives of 

Taubaté. To know the history, impact and importance of Taubaté Faculty of Philosophy for our 

city, we were conducted literature searches, research in museums, besides the use of oral history. 

 

Key-words 

College. Taubaté. Decree. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Taubaté foi a primeira faculdade do Vale 

do Paraíba. Nasceu pela lei municipal nº 2131 que foi promulgada em 20 de setembro de 1956 e 

sancionada pelo então prefeito Jaurés Guisard.  

O advogado Sebastião Monteiro Bonato e o professor Alfredo José Balbi tiveram uma 

importância fundamental para que a faculdade fosse criada. 

A Faculdade começou a funcionar após o então presidente da república, Juscelino 

Kubitscheck de Oliveira, assinar o decreto nº 41.462, em 7 de maio de 1957. Para que isso pudesse 

acontecer houve também um importante apoio do do então deputado Ulisses Guimarães, que 

abriu o caminho para que o projeto fosse aprovado.  

A FAFI, Faculdade de Filosofia, como era chamada por alunos e professores, se tornou 

uma autarquia municipal em 9 de outubro de 1962. Essa transformação se deu a partir da lei nº 

6552, sancionada pelo então prefeito José Ribeiro da Cunha. 

A instituição teve grande importância histórica e educacional para Taubaté e para a 

região do Vale do Paraíba. A pesquisa tem como objetivo resgatar sua história de pioneirismo e 

registrar sua importância para nossa cidade, para nossa região e para a vida dos taubateanos que 

por ela passaram e se interessam em preservar sua memória. 

 

2 OBJETIVOS 

                                                             
1 Disponível em: <http://www.camarataubate.sp.gov.br/leg_lis.aspx>. Acesso em: 20 set. 2015. 
2 Disponível em: <http://www.camarataubate.sp.gov.br/leg_lis.aspx>. Acesso em: 20 set. 2015. 
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A pesquisa tem como objetivo, em um primeiro momento, conhecer a história da 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Taubaté desde sua fundação em 1957, até a 

transformação da instituição em autarquia municipal, em 9 de outubro de 1962.  

O nosso estudo também busca verificar o impacto e a importância dela para a cidade 

de Taubaté e seus munícipes. 

3 METODOLOGIA 

Pesquisamos os quadros fixados no prédio da Associação Artística e Literária, referente 

ao restauro realizado em 1995. Utilizamos também a revisão bibliográfica, pesquisamos no Centro 

de Documentação e Pesquisa Histórica – CDPH e no inventário elaborado pelo Projeto Taubaté 

Tempo e Memória, ligado a Pró - Reitoria de Extensão, da UNITAU. 

 

4 RESULTADOS 

Neste levantamento preliminar podemos perceber em um primeiro momento, o 

registro de dados administrativos tais como: decretos, leis, atas e relatórios desse período.  

Entre estes, destacamos a lei municipal nº 213, de 20 de setembro de 1956, que trata 

da criação da Faculdade de Filosofia e Letras de Taubaté, nela podemos citar o artigo primeiro, 

que relada: “Fica criada a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, com sede nesta cidade e 

destinada ao ensino das disciplinas inerentes à sua denominação.” (TAUBATÉ. Lei nº 213, de 20 de 

setembro de 1956. Cria a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Taubaté e dá outras 

providências. <http://www.camarataubate.sp.gov.br/leg_lis.aspx>. Acesso em: 20 set. 2015), 

assim é criada a primeira instituição de nível superior de Taubaté e do Vale do Paraíba, que ficava 

localizada no antigo prédio da Associação Artística e Literária de Taubaté, dessa forma foi dado o 

pontapé inicial na educação de nível superior na região vale paraibana. 
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 Pode destacar também o decreto nº 3633, de 29 de janeiro de 1957, no qual podemos 

compreender a estrutura e organização administrativa da Faculdade, que vai desde os seus fins, 

suas finanças, suas rendas e taxas até seus professores e as matérias que seriam lecionadas na 

instituição. 

Encontramos também a lei municipal n° 655, de 9 de outubro de 1962, que constitui 

em forma de Autarquia a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Taubaté. Com ela podemos 

perceber a mudança na estrutura administrativa, como é relatado no artigo sexto, que diz:  

São criados os seguintes cargos de Direção e docência: a) 1 (um) cargo de Diretor; b) 1 
(um) cargo de Vice-Diretor; c) 25 (vinte e cinco) cargos de Professor, padrão “U”. § 1º Os 
cargos de Diretor e Vice-Diretor serão providos em comissão. § 2° Os cargos de Professor 
serão providos por contrato, na forma da legislação em vigor. (TAUBATÉ. Lei nº 655, DE 9 
DE OUTUBRO DE 1962. Constitui em forma de Autarquia a Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras de Taubaté. <http://www.camarataubate.sp.gov.br/leg_lis.aspx>. Acesso em: 20 
set. 2015.) 

 

Portanto, a partir desse momento a instituição deixa de ser uma faculdade particular e 

se torna uma faculdade pública municipal em forma de autarquia. Com uma nova forma de 

administração, criação de novos cargos e uma nova formato de admissão de profissionais.  

Queremos, ainda, pesquisar os principais jornais da cidade de Taubaté, pois, as 

matérias publicadas, desde a fundação da Faculdade de Filosofia, até sua transformação em 

autarquia municipal, são uma importante fonte de pesquisa para compreendermos o cotidiano, o 

impacto na cidade de Taubaté e na região do Vale do Paraíba e sua história como um todo.  

 

5 CONCLUSÃO 

                                                             
3 Disponível em: CDPH: decretos e leis – Fundo UNITAU, série de documentos grupo Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras, Fase I (20/09/1956 – 28/09/1959) 

. 
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Concluímos que as pesquisas documentais e da mídia regional serão fontes 

importantes na nossa pesquisa. No entanto a partir do curso de História Oral que participamos, 

organizado pelo Projeto Taubaté Tempo e Memória, temos certeza que este enriquecerá muito a 

nossa pesquisa da história oral. Nesse sentido, elaboramos questões a serem apresentadas para a 

professora Maria Januária Vilela Santos, que foi aluna da FAFI e, posteriormente, se tornou 

professora. Com isso objetivamos elucidar algumas questões sobre a FAFI, como o impacto de sua 

criação e atuação na cidade de Taubaté.  
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RESUMO 

Os povos que viveram na Escandinávia no período pré-cristão, conhecido como a Era Viking (700 até 1066 

DC), a civilização era dividida em classes sociais ou castas, que eram os escravos, os camponeses e a nobreza. 

Os escandinavos não tinham o costume de registrar suas tradições, eles passavam seus conhecimentos em 

forma oral e a utilização das Sagas ou poemas, como na Canção de Rig. As canções são poesias que contam 

sobre o deus Heimdallr que visita três famílias. Nessas três situações é possível analisar as estruturas 

familiares e um pouco do cotidiano da vida desta sociedade, pois encontramos uma descrição do como eram 

as castas sociais, dando uma visão de como eram as diferenças presentes no grupo social. 

Palavras-chave: História cultural, Oralidade, Escandinávia, Sociedade, Viking. 

 

 

ABSTRACT  

People who lived in Scandinavia in the pre- Christian period, known as the Viking Age (700 to 1066 AD), 

civilization was divided into social classes or castes, who were slaves , peasants and nobility . Scandinavians 

were not used to register their traditions, they passed their knowledge in oral form and the use of Sagas or 

poems, as in the Song of Rig. The songs are poems that tell of the god Heimdall visiting three families. In 

these three situations can be analyzed family structures and some of the everyday life of this society, 

mailto:cartataubate@bol.com.br
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because we found a description of how were the social castes, giving an insight into how the differences 

were present in the social group. 

Keywords: Cultural history, Orality, Scandinavia, Society, Viking . 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os povos vikings4 habitavam as regiões onde ficam, atualmente, a Noruega, Suécia e Dinamarca, 

conhecidas como península Escandinávia, no Norte Europeu, entre o final do século VIII até o XI d.C., 

conhecido como a Era Viking. Ficaram conhecidos pelos ataques de pirata e pilhagem em quase toda Europa. 

Também eram conhecidos como grandes construtores de barcos e navegadores e com seu notável 

desenvolvimento de comercio marítimo.  

Na Escandinávia, eram povos de cultura Pagã e com o costume de transmitir seus 

conhecimentos, costumes e ensinamentos oralmente, só iram começar a registrar em papel depois da 

conversão para o cristianismo. Utilizavam as Eddas, uma tradição de narração oral, que geralmente eram 

história de mitologias nórdicas ou de grandes heróis nórdicos, que conhecido como Sagas, geralmente são 

narração poéticas.  

Muitas dessas narrações orais permaneceram registradas após o cristianismo, muitas delas 

foram perdidas ou fragmentadas através do tempo. Estudando as Eddas e as Sagas, podemos compreender 

como eram os pensamentos daquele povo antes de tornarem cristãos e como era a estrutura da casta social 

Escandinávia na era Viking, principalmente utilizando o Rígspula, ou conhecido como a canção de Rig. 

Na canção de Rig, demonstra a caminhada de Rig, ou deus Heimdallr, e visita três casas, em 

cada casa representa as três castas social Escandinávia, da nobreza, dos camponeses ou homens livres e dos 

servos onde Heimdallr aconselha e dorme com os donos das casas, os filhos que nasceu seria os ancestrais 

de cada casta, a narração demonstra como era a aparência das castas e as denominações comuns para os 

escandinavos.  

                                                             
44 Foram propostas, principalmente, duas interpretações. Alguns estudiosos dizem que a palavra provém do 
escandinavo vik, baía; outros, vêem nela um derivado do germânico comum wik, que designa uma povoação 
ou um mercado. (Cf. o baixo-alemão Weichbild, direito urbano, e um grande número de nomes de lugares, 
tais como Norwich, na Inglaterra, ou Brunswick – Braunschweig – na Alemanha). No primeiro caso, o Viking 
teria recebido o nome das baías onde se emboscava; no segundo, dos burgos que umas vezes frequentava, 
como pacífico comerciante, outras pilhava. Nenhum argumento absolutamente decisivo pôde, até à data, ser 
fornecido, num sentido ou noutro. March Bloch, A Sociedade Feudal. 
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Os objetivos dessa pesquisa são de analisar a canção de Rig e de fazer uma reflexão de como era 

a sociedade Escandinávia, onde fundamentamos nos autores Mirella Faur, Johannes Brøndsted e do Dr. 

Johnni Languer, que analisam o poema, para que se possam entender melhor as sociedades Vikings. 

 

2. DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

Primeiramente, apresentar quem é Rig, que é outro nome do deus Heimdall na mitologia 

nórdica, ele seria o guardião de Bifrost, a ponte de arco-íris que liga Midgard, o reino dos humanos, com 

Asgard, o reino dos deuses conhecidos como o deus que possuía a melhor audição e visão. Na Rígspula, 

Heimdall estaria viajando por Midgard e se encontra com as três casas das classes sociais. 

 

 

Figura 1- Deus Heimdall ou Rig, imagem disponível no link 
<http://www.templodoconhecimento.com/valholl/figuras/heimdall2.jpg> Acessado no dia 18 de setembro de 2015. 

 

A estrutura social na Era Viking era formada em uma classe social feudal, diferente da formação 

que era em outras regiões européias, nobreza, clero e povo, os escandinavos eram formado por nobreza, 

camponeses ou homens livres e os servos. Um Järls, geralmentes são eleitos pelas acembléias de homens 

livres ou herdados para algum parente do Järls. 
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Figura 2- Casta social Escandinávia. 

 

Sobre a descrição da estrutura das castas escandinavas, os escandinavos utilizavam um antigo 

poema fragmentado, o Rígspula, analisando esse poema dividindo em quatro partes, que narra quando Rig 

as três casas e a ultima parte sobre os filhos do servo, por ter certa importância separada, a fonte foi retirada 

traduzida da obra de Johannes Brøndsted. 

Primeira parte, a casa dos Thrals 

 

Figura 3- Rig in Great-grandfathet Cottage, disponível no link 
<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Rig_in_Great-grandfather%27s_Cottage.jpg>, acessado no 

dia 18 de setembro de 2015 
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“De acordo com a prosa introdutória do poema, Rig é idêntico ao deus Heimdal. Ele está 

viajando para longe. Primeiro ele chega a uma casa de campo com uma porta entreaberta e 

uma fogueira no chão, onde vive um casal cansado e esfarrapado, Ai (o bisavô) e Edda (a 

bisavó), que oferecem a comida de que dispõem: "pão sujo, granuloso, espesso e cheias de 

cascas", mas com tigela de sopa e vitela fervida. Eles os aconselha e vai para cama com eles; 

fica por três dias e noites, e nove meses depois Edda dá à luz a um filho, Træl (servo) de 

quem é dito que "a pele de suas mãos era enrugada, seus dedos grosseiros, seus costas 

encurvadas e seus calcanhares compridos", mas era um bom trabalhador. Depois chega à 

fazenda uma garota chamada Thir (serva): "suas pernas eram tortas, seus pés sujos, seus 

braços queimados pelo sol, seu nariz oscilante". Esses dois produzem filhos, um bando 

inteiros deles, meninas e meninos, uma família de escravos, e todos os seus nomes são 

relacionados. Eles fazem os trabalhos duros, cuidam dos porcos e das cabras, adubam os 

campos, colocam cercas e cavam turfa.” 

 

 

Brøndsted dá exemplos dos nomes dos filhos dos servos como Homem do Gado, Estúpido, 

Desajeitado, Rabugento, Berrador, Feio, Preguiçoso, Triste, Nariz Sujo, Desajeitada, Perna Gorda, Saia 

Rasgada e Briguenta. Os nomes dados aos filhos de escravos demonstram que eles não possuíam uma 

identidade nas comunidades. 

Nessa primeira parte do poema, podemos perceber a visão que os escandinavos tinham sobre a 

classe mais baixa na ordem social, demonstrando que os servos escandinavos são deformados pelo trabalho 

pesado, se tornam feios e possuíam poucas posses. Eles eram necessários nas comunidades, mas eram 

poucos considerados. Inclusive, matar um servo não era um crime 

Os escravos geralmente eram originários das expedições em outros reinos, que eram 

aprisionados durante os ataques dos vikings, nos quais pessoas eram pegas como reféns ou levadas para a 

Escandinávia para se tornarem servos e serem vendidos como mercadoria. Eram poucos os escravos de 

origem criminosa, pois quando um escandinavo cometia crimes eram sentenciados à servidão; no entanto, 

muitos preferiam ser expulsos das comunidades ou morrerem, a serem escravos.  

Segunda parte, casa dos Karls. 
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“Novamente Rig está viajando. Ele com suas portas fechada e entra; há uma fogueira no chão onde 

estão sentados Afi (o avô) e Amma (a avó), ambos trabalhando. Ele, com o cabelo cobrindo a testa e 

uma barba bem cuidada e uma jaqueta justa, está habilidosamente construindo um tear; ela, com um 

guarda-pó sobre os ombros, um lenço sobre em torno do pescoço e um pano de linho nos cabelos, 

está virando a roca e girando a agulha. Rig dá a eles conselhos, vai para cama com eles e parte depois 

de três dias. Depois de nove meses, Amma tem um filho, um menino chamado Karl (camponês), 

vermelho, robusto e de olhos brilhantes. Ele ama seu trabalhar: cuidar do gato, lavrar, construir casas 

de madeira, levantar celeiro, construir carroças e seguir arado. A seguir chegar uma noiva para ele: 

"com as chaves da casa e usando ema jaqueta de pele de cabra". Eles têm muitos filhos cujos nomes 

listados na canção, e eles se tornam a estirpe camponesa. BRØNDSTED, Johannes.” 

 

Os nomes dados aos filhos são Homem Livre, Guerreiro, Bravo, Colono, Largo, Ferreiro, Rápida, 

Noiva, Esposa, Mulher, Tecelã, Ornamento e Modesta. As famílias camponesas representam como afirma 

Brøndsted, a espinha dorsal das comunidades, mesmo possuindo poucas posses, eram homens livres. Como 

o nome dos filhos demonstra, eles eram os guerreiros e colonos, aqueles que podiam fazer as expedições. 

Como o nome filho Karl, os camponeses tinham uma satisfação de trabalhar tanto no arado e no 

ofício das construções de casas e carroça. Um nome dos seus filhos representa o ofício de trabalha com 

ferro. O nome de suas filhas significa mulheres de família e trabalhadora do ofício de tecelã.  

Terceira parte, a casa dos Järls. 

 

“E de novo Rig está viajando. Ele chega a um salão voltado a direção sul; sua porta, 

decorada por anéis, encontra-se aberta. Ele entra. Havia um casal sentado no chão, que 

estava cheio de vergas, olhando um para o outro, seus dedos ocupados - Fadir (o pai) e 

Modir (a mãe). E o grande fazendeiro torcia a corda, curvava um arco, fazia flechas; 

enquanto isso, a esposa olhava para seus próprios braços, afofava suas roupas, endireitava 

suas mangas. No seu peito era belo, sua testa mais bela ainda e seu pescoço mais branco de 

que a neve recém-caída. Rig os aconcelhou. Modir apanhou um pano de linho claro e cobriu 

a mesa; então ela apanhou pão fino, de trigo, e colocou sobre a toalha. Havia vinho no jarro; 

a caneca de prata era pesada. Eles beberam e conversaram, o dia estava se acabando.”  

 

Nesse começo da terceira parte da canção, representa a nobreza real ou chefes de 

comunidades, além da descrição das posses que a nobreza possuía como, também que eram mais belos que 

as outras classes. Outras características é o Fadir, mesmo sendo da nobreza, ele trabalhava no ofício da 
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construção do arco e flecha, pois, para os escandinavos, o trabalho tinha grande importância nas 

comunidades. 

Os filhos de Jarl tinham os nomes, de Criança, Jovem, Nobre, Herdeiro, Estirpe, Descendência, 

Filho, Moço, Kin e Kon, que representaram a nobreza nas comunidades. O que chama a atenção é o mais 

novo ser o rei, a hereditariedade real não era passado de pai o filho primogênito na morte de um rei ou 

conde, como coloca James Graham-Campbell.  

 

Embora o poder real fosse hereditário, a sucessão fácil de pai para filho não assegurava de 

nenhuma maneira, pois qualquer membro masculino da familia podia impor o seu direito à 

sucessão. Isso dava origem muitas vezes a disputas familiares. A luta dinástica foi forte 

particularmente forte entre os filhos e netos de Haroldo I Hargafre, o Cabelo Belo (reinou de 

870-940 DC), o primeiro rei da Noruega. GRAHAM-CAMPBELL, James. 

 

Quarta parte, os filhos dos Järls. 

 

Figura 4-The Crow warns Kon, disponível no link 
<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/The_Crow_warns_Kon.jpg> Acessado no dia 18 de 

setembro de 2015 
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“Rig foi para a cama com eles, ficou por três dias e noites, e depois de noves meses Modir 

teve um filho, Jarl (conde) e o embrulhou de sedas. "Seu cabelo era loiro, suas buchechas 

brilhantes, seus olhos tão penetrantes quando os de uma serpente jovem". Jarl cresceu; fez 

arcos, cavalgou, caçou; é um bom guerreiro e nadador. Rig encontra-se com ele, ensina-o 

runas, dá a ele seu próprio nome e o convida para tomar posse de suas antigas 

propriedades. Imediatamente Jarl vai para a guerra; ele esporeia seu cavalo, fere com sua 

espada, faz a guerra, mancha a terra de sangue, mata seus inimigos. Então ele ganha 

dezoito fazendas, e dá ricos presentes em ouro e cavalos para seus amigos. Casa-se com 

Perna, a filha de Hersi: bonita, sincera e sábia, suas mãos delgadas. Eles têm filhos, os 

meninos tão valentes quanto o pai, especialmente o mais jovem, Kon (rei). Ele aprende a ler 

runas da sorte e da vida, e discuti os mistérios rúnicos com seu pai. Logo ele é capaz de 

abrandar as armas de seus inimigos, alcamar ondas, salvar homens, apagar fogo, dissipar 

mágoas. Ele tem a força e a capacidade de oito homens. Conhece a linguagem dos pássaros, 

e um dia na floresta, enquanto está ao lado de um pássaro que acabou de matar, um corvo 

empoleirado em uma árvore incita-o a tentar maiores façanhas de audácia e valor... e nesse 

ponto a canção de Rig se interrompe. O resto foi perdido.” 

 

Nessa parte, sobre o filho e netos de Fadir, constatamos a importância da nobreza nas 

comunidades, o que demonstra principalmente que Rig encontrou-se com Jarl e ensinou lhe coisas 

importantes, como as runas, como afirma BRØNDSTED em sua obra, as runas eram usadas por poucas e 

selecionadas pessoas que acreditavam possuir poderes ocultos. Posteriormente mas pra frente falaremos 

mais sobre as runas. 

Ainda sobre o Kon as habilidades dele, que se assemelha aos dos heróis das sagas, como uma 

maneira de dar mais importância à nobreza nas comunidades, como narra a lenda de Siegfried que, após 

derrotar o dragão Fafnir, não podia mais ser ferido pelo fogo e consegue se comunicar com os pássaros. O 

corvo que aparece no final tem uma grande simbologia para a crença nórdica; além de ter uma ligação com 

os corvos de Odin, que incentivava obter mais façanhas, já que a fama para um escandinavo tinha grande 

importância. 

 

3. CONCLUSÃO 
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Como foi dito antes, os escandinavos na Era Viking, tinham os costumes de transmitir seus 

conhecimentos e costumes oralmente, após de tornarem cristãos, eles começaram a registrar, mas muitos 

desses registros podem ter sido alterados ou mal interpretados como afirma Faur. 

 

"Em certos casos, os detalhes das narrativas não correspondem às atuais arqueológicas, 

como no caso do templo de Uppsala, descrito por Adam von Bremen no século XI como 

sendo "cercado por uma corrente de ouro", algo não comprovado. É possível que em certos 

casos lembranças de templo e cultos de outros lugares tenham permanecido na mente de 

escritores, ou os detalhes tenham sido frutos de sua imaginação criativa, para trazer mais 

colorido à simples e tosca realidade escandinava." FAUR, Mirella. 2011. 

 

Analisando o fragmento canção de Rig, demonstra que todas as castas originaram e teve 

aconselhamento de Rig, o deus Heimdall. Podemos ver as diferencias entres as castas, onde que a classe da 

nobreza teria mais importância para Rig. 

Concluindo que essa canção possui sua riqueza como um patrimônio imaterial para países 

escandinavos e para a Islândia, locais que encontrada, que merece ser preservado o fragmento que ainda 

resta e que possa entender mais sobre as comunidades vikings.  
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No século XV, no período das grandes navegações, os portugueses tanto quanto os outros navegadores da 

época tinham medo de navegarem nos mares por acreditarem que neles existiam perigos imaginários como 

a existência de criaturas marinhas em suas profundezas. Na época, os principais objetivos dos 

descobrimentos eram o de encontrarem especiarias e metais preciosos, pregar o catolicismo aos pagãos, e 

descobrirem novas terras para suas colonizações, os portugueses tais como outros colonizadores, tinham 

também como objetivo o espírito aventureiro de desbravarem os mares e de terem como resposta a 

existência ou não de monstruosidades marinhas. 

 

Palavras-chave: grandes navegações; medo; portugueses, desconhecido. 
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Fear in response to historical events of great voyages: the Portuguese in the fifteenth century. 

 

                                                                                                                                                                               

 

In the fifteenth century in the period of the great voyages, the Portuguese as much as the other browsers of 

the time were afraid to sail the seas for believing that existed in them imaginary dangers as the existence of 

creatures in their depths. At the time, the main objectives of the discoveries were to find spices and precious 

metals, preach Catholicism to the pagans, and discover new lands for their colonization, the Portuguese such 

as other settlers also were aimed at the adventurous spirit of pioneer the seas and I have an answer to 

whether or not marine monstrosities. 

 

Keywords: great voyages; fear; Portuguese, unknown. 
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A era dos descobrimentos teve início no século XV para o século XVI, foi um período de grande importância 

histórica para o mundo, tendo como  objetivo a exploração e a colonização de novas terras, principalmente 

nas Índias. A idéia de Portugal durante as grandes navegações foi um meio para a Europa se salvar de uma 

eminente crise econômica que a atingia, eles buscavam navegar nos mares, descobrir novas terras e assim 

conquistá-las, monopolizar o comércio de produtos orientais de luxo. Isso aconteceu após os 

descobrimentos, não era idéia de Portugal antes. O problema de quererem descobrir novas terras era o 

caminho desconhecido que iriam percorrer, e na época muitos navegadores acreditavam que existiam 

criaturas monstruosas nos mares, e por não terem totais conhecimentos dos mares, as navegações por não 

saberem o que poderiam encontrar pela frente. Historiadores relatam a existência da “escola de sagres”, 

cujas funções eram aperfeiçoar os meios de navegação da época e criar rotas seguras para as navegações. 

Foram criados também mapas que auxiliavam nas desbravações marítimas, mapas esses que, em seus 

pontos, continham figuras de monstros e de outras criaturas marinhas que serviam de alerta para quem iria 

navegar, mostrando o que poderiam encontrar no caminho. Os colonizadores não tinham um formato exato 

da terra, caracterizando-a na forma quadrada e em outras formas. 

 

Os medos das navegações poderiam ser desde reais até imaginários, as correntes marítimas, se não fossem 

conhecidas, poderiam atrapalhar os seguimentos de rotas existentes, mandando os navegantes para lugares 

desconhecidos, como foi o caso de Portugal, que teve como conseqüência imprevista chegar numa terra 

desconhecida, sendo que a intenção original era de irem para a Índia, acabaram por desviarem de seu curso. 

 

A pesquisa tem como objetivo mostrar o sentimento dos medos naquela época e de apresentar o imaginário 

dos colonizadores em pleno início de suas navegações. Como tinham pouco conhecimento dos caminhos 
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marítimos, exceto suas rotas de comércio próximas, era difícil saber o que poderiam existir no fundo dos 

oceanos. 

 

 Ressaltamos na pesquisa o medo dos colonizadores diante dos mares desconhecidos. Foram escolhidos, 

separados e analisados vários documentos e imagens pesquisados em livros relacionados ao tema e também 

fontes virtuais. 

 

Concluímos como resultado, que o medo no século XV e XVI serviu como motivação para a partida aos mares 

desconhecidos realizada pelos portugueses em busca de seus objetivos. O receio de um ataque de criaturas 

sobrenaturais que poderiam destruir suas embarcações era, junto com o medo de tempestades, um temor a 

ser vencido. 
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RESUMO 

A Guerra dos Trinta Anos (1618-1648) foi à guerra mais destruidora que ocorreu na Europa até o começo da 

Primeira Guerra Mundial (1914-1918). A maior parte do estrago causado foi nos estados germânicos e isso 

deixou uma marca profunda na cultura desses estados, em especial na Prússia. Esse medo de uma nova 

guerra devastadora fez com que o exército fosse à principal instituição na formação do estado moderno da 

Prússia no século XVIII. 

 

Palavras-chave: Prússia, Guerra dos Trinta anos, Exército, Estado moderno. 

 

ABSTRACT  

The Thirty Years War (1618-1648) was the most destructive war that took place in Europe until the beginning 

of World War I (1914-1918).  Most of the damage was caused in the German states and this left a deep mark 

on the culture of these states, especially in Prussia. This fear of a new devastating war has made the army 

was the main institution in the formation of the modern state of Prussia in the eighteenth century. 

 

Keywords: Prusia, Thirty Years War, Army, Modern State. 

 

1. INTRODUÇÃO  
 

A partir do final do século XV os reinos da Europa estavam se encaminhando para uma 

centralização de poder nas mãos do monarca, mas desde a Idade Média o Sacro Império possuía uma 

estrutura de poder fragmentada tendo na religião católica o único ponto de convergência, porém o advento 
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da Reforma Protestante acentuou ainda mais essa fragmentação, onde os príncipes do norte do Sacro 

Império se tornaram protestantes e conseguiram expandir o seu poder.   

A Guerra dos Trinta anos teve início em 1618, quando o imperador do Sacro Império tentou 

erradicar o protestantismo da Boêmia com a finalidade de restabelecer o controle político sobre essa região. 

Até o início da Guerra dos Trinta anos, os Hohenzollern não tinham muita relevância dentro das disputas 

políticas que ocorriam na região da Europa Central. 

“Em 1618, os dois principados - até então politicamente separados - foram reunidos quando 
o Eleitor do Brandemburgo subiu ao trono da Prússia oriental através de um casamento 

entre famílias; no entanto o ducado continuou a ser feudo da Polônia [...]”.5 
 

Dentro da Guerra dos Trinta Anos houve o interesse por parte da dinastia francesa dos Bourbon 

era de bloquear uma expansão dos Habsburgos que se deu início quando em 1516 o Imperador do Sacro 

Império Carlos V se tornou também rei da Espanha.  

Mesmo sendo um reino católico, a França atua de forma indireta dando apoio a causa 

protestante, pois havia um receio por parte dos Bourbon que uma vitória dos Habsburgos poderia levar a 

uma expansão de poder sobre os reinos protestantes do norte e isso deixaria a França cercada pelos 

domínios dos Habsburgos. Por isso a França deu ajuda indireta aos os príncipes protestantes do Sacro 

Império, a Dinamarca e Suécia, mas após a morte do Rei sueco Gustavo II Adolfo na batalha de Lutzen em 

1632, a França entra usando seu exército contra os Habsburgos.  

1.1 O pós guerra e a reconstrução da Prússia 

A longa duração do conflito só foi possível porque envolveu interesses externos da França e 

Suécia, porém as novas técnicas de batalha e os exércitos mercenários levaram uma grande destruição para 

as prosperas cidades alemãs. 

Antes da guerra “[...] alguns números indicam um declinio geral da população do Sacro Império 

Romano de 21 milhões de habitantes em 1618 para 13,5 milhões em 16486 [...]“, toda essa destruição é 

apresentada na literatura alemã desenvolvida no pós guerra, onde autores como “Hans Jacob Christoffel 

Grimmelshausen (1625-1676) é autor de Simplicius Simplicissimus, a Guerra dos Trinta anos vista, com todas 

as perturbações causadas, através da vida de um aventureiro [...]” (GIORDANI, 2003), porém também teve 

autores como “Michael Moscherosch (1601-1669) figura entre aqueles que procuram despertar a consciência 

                                                             
5 Anderson, 2004, p.239. 
6Lee, 1994, p.65.  
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nacional germânica após a grave situação deixada pela Guerra dos Trinta Anos” e que “[...] invoca a antiga 

época heróica e expõe uma série de visões, sonhos e aventuras fantásticas [...]” (GIORDANI, 2003).   

A literatura produzida nesse período em parte apresenta a profundidade da tragédia que foi a 

Guerra dos Trinta anos para os alemães e o medo de uma nova guerra acaba gerando uma insegurança 

coletiva e na medida em que esse sentimento vai tomando conta das pessoas é o momento onde no ano de 

1651 é publicado pelo Inglês Thomas Hobbes “O Leviatã”. Assim como o Sacro Império, a Inglaterra estava 

em meio da Guerra civil inglesa, portanto esse livro procura justificar a centralização do poder nas mãos dos 

monarcas com a finalidade de buscar estabilidade política. 

“Na Prússia, pelo contrário, a nobreza era pobre e corria o risco de empobrecer ainda mais 
depois da devastação sofrida durante a Guerra dos Trinta Anos e a Grande Guerra do Norte. 
Esse fato permitiu que os eleitores e mais tarde, os reis – atraíssem os nobres a lhes servir-
lhes em troca de salários; [...]” 7  
 

Portanto o que se observa é que a guerra nesse aspecto apesar de ter sido extremamente 

destruidora e atingido duramente a Prússia, trouxe vantagens para que ocorresse uma centralização de 

poder na Prússia, onde o Grande eleitor Frederico Guilherme começou a submeter à nobreza prussiana. 

A insegurança coletiva, aliada a vulnerabilidade da Prússia por estar em uma região onde 

ocorrem guerras constantes mais o interesse do Grande eleitor em expandir os seus domínios, vai possibilitar 

a mobilização da sociedade em função do exército de uma forma que essa instituição vai exercer cada vez 

mais força dentro da sociedade prussiana, porém isso vai ocorrer por meio de pesados impostos sobre os 

camponeses. 

No ano de 1685 o rei da França Luis XIV em busca de centralizar o poder revoga o Édito de 

Nantes e estabelece o Édito de Fountainebleau que orientava a destruição de igrejas huguenotes e o 

fechamento de escolas protestantes. 

“[...] Os refugiados provenientes do sul da Alemanha depois da Guerra dos Trinta Anos e os 
huguenotes após o Édito de Nantes foram entusiasticamente recebidos nos primeiros anos: 

com Frederico II, vieram os holandeses, os alemães e mais franceses [...].” 8  
 

Essa chegada dos huguenotes a Prússia foi de grande importância, pois além de eles ajudarem 

na estratégia para a ocupação de territórios da Prússia com baixa população, os huguenotes trouxeram todo 

                                                                                                                                                                                                             
 
7 Creveld, 2004, p.186. 
 
8 Anderson, 2004, p.262. 
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um conhecimento de manufaturas que ajudou a impulsionar a economia prussiana. Essa situação de 

crescimento populacional e econômico possibilitou a recuperação da Prússia e em 1701 a Prússia se torna 

um reino com a coroação do Eleitor Frederico III que passou a ser o rei Frederico I da Prússia. 

 

2. FREDERICO GUILHERME I, O REI SOLDADO 

Após a reconstrução da Prússia e a elevação ao status de reino, vai possibilitar que no reinado 

de Frederico Guilherme I, um grande avanço do exército como principal instituição, tendo na figura do 

próprio rei o seu maior líder. Porém suas reformas não se restringem apenas ao exército, ele também 

comandou uma série de reformas no aparelho burocrático do reino da Prússia. 

“[...] Em 1723, Frederico Guilherme I deu um passo decisivo ao proibir a venda de cargos e 
ordenar que todas as receitas geradas pela administração fossem repassadas diretamente a 
seu próprio tesouro, em vez de permanecer em fundos administrados localmente [...]” 9  
 

Essas reformas burocráticas são fundamentais na medida em que se tem o interesse da 

expansão de um exercito, pois possibilitam maior controle sob os soldados. Houve também nesse mesmo 

período a criação de escolas, mas essas não tinham como finalidade dar educação a toda à população, mas 

apenas proporcionar educação aos futuros oficiais do exército prussiano.  

“[...] Só os jovens provenientes da nobreza eram admitidos nas companhias e escolas de 
cadetes que ele (Frederico Guilherme I) fundou, e os oficiais nobres não-comissionados 
eram mencionados pelo nome nos relatórios trimestrais apresentados a seu filho: indicando 
que esses nobres estavam eo ipso na categoria de aspirantes a oficial. Embora muitos 
plebeus tenham sido comissionados durante o oficial. Embora muitos plebeus tenham sido 
comissionados durante o esforço da Guerra da Sucessão Espanhola, estes foram removidos 
logo após o seu término. Dessa maneira, a nobreza se tornou uma nobreza a serviço; ela 
identificava seus interesses com os do Estado que lhe garantia posições honrosas e lucros. 

[...]” 10 

 
Essa centralização de poder do rei gerou um grande prejuízo para boa parte da população, pois 

o Estado possuía uma aliança com a nobreza e esse impedimento de acesso aos que não eram nobres aos 

postos de oficiais e essas barreiras aumentaram a desigualdade entre os camponeses e os nobres, já as 

escolas eram para os nobres que atuavam como oficiais, pois “[...]o grande educador do prussianismo, 

esforçava-se ao mesmo tempo em mudar, de alguma forma, a resistente e orgulhosa nobreza, embutindo-lhe 

um novo sentimento de honra: a honra em servir ao Estado e ao Exército” [...].11 Em plena ascensão, o 

                                                             
9 Creveld, 2004, p.186-187 
10 Anderson, 2004, p.218-219 
11 Krockow, 2002, p. 24-25. 
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absolutismo na Prússia não teria como encontrar uma solida resistência da população que vivia refém dessa 

aliança entre o Estado e a nobreza.  

O principal momento do qual Frederico Guilherme I fez uso do exército prussiano foi na Grande 

Guerra do Norte (1700-1721), na qual a Prússia entra em 1715 em apoio ao Império Russo e seus aliados que 

estavam lutando contra o Império Sueco. O final dessa guerra possibilitou a reconquista Pomerânia, uma 

região ao norte da Prússia que desde o final da Guerra dos Trinta Anos ficou sob o domínio da Suécia. No fim 

do seu reinado, o rei soldado fez o efetivo do exército da Prússia subir de 36 mil homens para 80 mil 

homens.12 

 

3. FREDERICO GUILHERME II, O GRANDE 

Frederico II teve uma educação rígida por parte de seu pai, Frederico I, onde foi disciplinado nos 

moldes prussianos levando em conta o vinculo do seu papel como rei dentro da sociedade prussiana estava 

intimamente ligado ao exército. Na sua juventude, porém Frederico II se mostrou alguém totalmente 

desinteressado pelos planos de seu pai e tinha interesses completamente diferentes como à música, filosofia 

e literatura. A nobreza européia da época subestimava a capacidade do futuro rei de governar a Prússia. 

Ninguém estava muito preocupado com Frederico II e com os perigos que ele poderia 

representar. Quase todos os dirigentes da Europa conheciam o jovem rei como alguém que 

gostava de ler e tocar músicas [...]. Pensavam nele como um fraco, ou até mesmo um tolo, 

que certamente nunca teria fibra para atacá-los.13 

  

O jovem Frederico II mudou completamente depois de sua tentativa fracassada de fugir da 

Prússia, porém após retornar a Prússia, seu pai o puniu mandando executar seu melhor amigo que o ajudou 

na tentativa de fuga, isso mudou completamente o curso de sua vida, mesmo continuando com seu gosto 

pela arte, ele aceitou as responsabilidades que estariam inclusas como sucessor ao trono da Prússia.  

Frederico II assumiu o trono da Prússia em 1740 e tão logo entrou na Guerra de sucessão 

austríaca (1740-1748) na qual Frederico conquistou a região da Silésia. Ao longo de sua trajetória Frederico 

desenvolveu uma nova filosofia militar que junto com as experiências aprendidas no campo de batalha fez 

                                                             
12 Kittredge, 1989, p. 15. 
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sua fama de grande estrategista. 

Na primavera de 1743, três anos após ascender ao trono Frederico II já era reconhecido 

como uma força a ser considerada. Na verdade, de todos os combatentes da Primeira 

Guerra Silesiana, apenas o monarca prussiano conseguiu alcançar o que queria. Certamente 

consolidou sua reputação como general, [...] mostrou aos governantes da Europa que não 

era fraco nem tolo.14 

 

Após a Guerra de Sucessão Austríaca, era evidente que a Prússia junto com a Áustria se mostrou 

como os fiéis da balança das disputas entre Inglaterra e França durante o Século XVIII e isso fica visível que 

esses países sempre entram sempre opostos nas alianças que se formam durante esse período. Essa 

ascensão da Prússia já mostra que o exército prussiano esta em pé de igualdade para disputar a hegemonia 

dentro do Sacro Império com a Áustria dos Habsburgos.  

A Guerra dos Sete Anos vai mostrar o limite da capacidade de guerra do exército prussiano e vai 

ser para Frederico um desgaste sem precedentes. A resistência da Prússia não remete apenas ao fato de 

evitar a derrota para se fazer prevalecer o seu exército, mas também possui o propósito de evitar que a 

Prússia termine tão devastada quanto se encontrou ao final da Guerra dos Trinta Anos.  

A vitória da Prússia, porém não vai acontecer no campo de batalha, mas por conta do “milagre 

da casa de Brandemburgo” que foi a morte da Imperatriz Elisabete da Rússia, após sua morte assume Pedro 

III que quebra a aliança com os Habsburgos e coloca o seu império na guerra na guerra do lado da Prússia.  

O czar Pedro III da Rússia era um admirador incondicional de Frederico. Após a morte de 

Elisabete, mandou libertar os prisioneiros prussianos e fez com que as tropas russas 

lutassem contra seus amigos aliados, os austríacos. Um ministro saxão comentou: “O rei da 

Prússia é agora imperador da Rússia”.15  

Após a Guerra dos Sete Anos, Frederico II passa a ser conhecido como Frederico, o Grande, 

devido a sua atuação em uma guerra contra exércitos maiores e mais poderosos, e suas fantásticas vitórias 

que fizeram dele o maior estrategista do século XVIII. 

4. DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA 

                                                                                                                                                                                                             
13Ibid, 1989, p. 34. 
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O desenvolvimento da pesquisa foi por meio de pesquisa em diversos livros de diferentes 

autores que falam tanto sobre a Guerra dos Trinta anos como sobre o processo da centralização de poder na 

Europa no século XVII e XVIII. 

5. CONCLUSÃO 

No século XVIII a Prússia não sofreu em nenhum momento o mesmo nível de destruição que 

houve na Guerra dos Trinta Anos, isso prova que o receio de uma nova guerra de tal magnitude levou a 

Prússia a possuir o melhor exército da Europa nesse período, porém essa conquista só ocorre por meio de 

pesados impostos que não atingem a nobreza, mas apenas aos camponeses.   

Na década de 1750, a receita de Frederico – incluídos todos os tipos de serviços e corvéias 
que continuavam a sobrecarregar os camponeses – devorava aproximadamente 34% do 
produto nacional prussiano, cifra muito mais alta do que a obtida em qualquer outro país da 
época e que logo foi aumentada por vultosos subsídios ingleses.16 
 

Portanto quem mais ganhou com o fim da Guerra dos Trinta Anos foram os Hohenzolern 

por conseguirem centralizar o poder na Prússia por conta da nobreza toda destruída após a guerra e 

aproveitar esse medo de uma nova guerra para formar um exército e submeter à nobreza a 

trabalhar nesse exército, deixando então a nobreza sob o seu comando.  
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RESUMO 

Ainda amparada preponderantemente na cultura do livro escrito e impresso, a escola, muitas vezes, rechaça 

diversos discursos midiáticos dos quais poderia se valer para tornar a Educação mais dialógica; entre as 

mídias de que poderia lançar mão está o cinema, ainda subutilizado no espaço escolar. O objetivo deste 

trabalho é analisar duas cenas do filme Hoje eu quero voltar sozinho, mostrando como a personagem central 

apreende socialmente o mundo a partir do corpo e como alguns elementos semiológicos contribuem para a 

construção dessa apreensão. Apoiando-se, sobretudo, em alguns pressupostos da Gramática Visual proposta 

por Kress e van Leeewen, a análise favorece o trabalho pedagógico no âmbito das discussões sobre relações 

de gênero e possibilita ao professor ampliar seus conhecimentos no campo do letramento visual. 

 

Palavras-chave: Educação; Cinema; Relações de gênero; Letramento visual 

 

 

 

1. PRIMEIRAS CONSIDERAÇÕES 
 

 

O cinema, bem como outras mídias, reflete a sociedade, histórica e culturalmente. Todavia, na 

escola, o que se vê, na maioria das vezes, é uma “subutilização” do filme cinematográfico, apesar do seu 

potencial didático-pedagógico. Geralmente, um filme é utilizado na sala de aula somente para ilustrar um 
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conteúdo ou para servir de gatilho para uma discussão acerca de um tema ou assunto, visando promover um 

debate; o filme, ele mesmo como objeto de aprendizagem, quase não ocorre. Não que um filme não possa 

ser usado também com esses intuitos, porém “O cinema na escola exige uma visão mais ampla que essa que 

utiliza as imagens como recurso ilustrativo de conteúdos didáticos. A imagem deverá ser a fonte do 

conhecimento, da reflexão” (CARMO, 2003, p. 2).  

Elevar a imagem a objeto de aprendizagem requer do professor ampliar o próprio conceito de 

linguagem e, às vezes, ele próprio tomar consciência do seu papel passivo de espectador, questionando e 

recusando ideologias, superando a alienação. O trabalho pedagógico com a obra fílmica pode proporcionar 

não só análises e reflexões, mas também tomada de decisões e resoluções para as diversas mazelas sociais. 

O cinema, então, deve ser tomado como objeto didático, pois “Se a sala de aula é um espaço da discussão e 

da reflexão, o filme é este mesmo espaço ampliado em uma escala maior, em que seus procedimentos 

formais e narrativos passam a ser a linha condutora do viés educacional” (CARMO, 2003, p. 7). O cinema 

como objeto escolar requer uma abordagem e uma perspectiva diferentes das que têm sido feitas, impõe ao 

professor não só a ampliação do conceito de linguagem como também de leitura, que deve ser considerada 

no seu aspecto sociodiscursivo e multimodal, sob pena de a escola falhar num dos seus objetivos mais 

importantes que é a promoção de letramentos – ou de multiletramentos, como bem assinala Rojo (2012, 

2014). 

 A proposta deste trabalho é analisar duas cenas do filme Hoje eu quero voltar sozinho com vistas a 

mostrar como a personagem central apreende socialmente o mundo a partir do corpo e como alguns 

elementos fílmicos contribuem para a construção dessa apreensão, tendo como suporte algumas categorias 

de análise da Gramática Visual proposta por Kress e van Leeewen sintetizados e reproduzidos por Almeida 

(2011) e destacados em itálico na segunda seção deste artigo – o que possibilitará subsídios para um 

trabalho pedagógico com o cinema. À guisa de esclarecimento, a GV é a 

 

descrição dos modos culturalmente definidos como imagens se articulam em 

composições visuais. As imagens são concebidas em termos das mesmas 

macrofunções da linguagem verbal (...). A exemplo da linguagem verbal, as imagens 

atuam como forma de representação, como troca de experiência e como mensagem. 

Entretanto, o que na linguagem verbal é realizado, por exemplo, por diferentes 
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classes e estruturas semânticas, na linguagem visual realiza-se por diferentes 

estruturas composicionais. (RAMALHO, 2011, p. 167). 

 

Toma-se aqui o corpo numa perspectiva sociocultural e como portador/(re)produtor de discursos, pois se 

compartilha da ideia de que no corpo “há poderes que se exercem segundo a estrutura social e outros que 

representam perigo para a estrutura social ao menor contato” (RODRIGUES, 2006, p. 137).  

Também, reafirma-se o posicionamento anterior de que o filme deve ser tratado, na escola, a partir de 

uma perspectiva do letramento visual, pois “assim como a linguagem verbal, a linguagem visual é dotada de 

uma sintaxe própria, na qual elementos se organizam em estruturas visuais para comunicar um todo 

coerente” (ALMEIDA, 2011, p. 176). Nesse sentido, elementos como posicionamento da câmera, 

enquadramento, ângulo, posicionamento do objeto, cores, plano de fundo ou ausência dele, 

distanciamento/familiaridade social do receptor para com o objeto central etc. são elementos a serem 

“lidos”, pois constituem o fazer cinematográfico e, por isso, dotados de sentidos explícitos e implícitos. 

  Antes, porém, da análise das cenas, é preciso chamar a atenção para o cuidado que se deve 

ter ao trabalhar o filme como recurso pedagógico e à transposição dele para a escola. Primeiramente é 

preciso ter em mente, conforme salientam Schneuwly e Dolz (1999), que todo gênero discursivo trazido para 

a escola passa ser um gênero escolar. Porém, ao mesmo tempo, não se pode desconsiderar o caráter 

estético ou lúdico (ou ausência destes) na obra cinematográfica, uma vez que “A vocação educativa, e o 

caráter pedagógico que lhe são intrínsecos, não podem ocultar e /ou obscurecer sua natureza e função 

estética” (HOLLEBEN, 2014, p. 69). 

 

E, finalmente, acrescenta-se a preocupação que se tem em apontar o papel da escola como espaço 

de fomento às discussões em torno de direitos humanos e das relações de gênero – o que justifica a escolha 

do filme Hoje eu quero voltar sozinho, cujos temas, entre outros, gravitam em torno da deficiência visual e da 

homoafetividade. 

 

 



 
 

 

I Simpósio de Cultura e Conhecimento na Diversidade: a produção de discursos, memórias e 

lugares. – Universidade de Taubaté 

49 

 

 

2. PROPOSIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ANÁLISE 

 

O beijo nas culturas ocidentais pode ter vários significados, daí vários tipos de beijo. Entretanto, o 

beijo na boca, com clara conotação amorosa e sexual, transformou-se em símbolo de acesso à intimidade 

entre duas pessoas, de prazer; é um signo, no sentido bakhitiniano e, portanto, expressa significados 

individualizados e, sobretudo, sociais. Ora, numa sociedade ainda marcada pelo machismo e pelo que a 

literatura que trata das questões de gênero chama de heteronormatividade, não é de se “estranhar” que o 

beijo entre duas pessoas do mesmo sexo cause tanto alvoroço. Tanto é ainda um tabu, que o beijo, para 

garotas e garotos de programa, por exemplo, não entra em negociação com o cliente ou, quando entra, 

cobra-se mais caro pelo programa.  

É de se pensar no que está por trás do ato de beijar, e a perspectiva que se toma aqui é a de que o 

beijo, por envolver o corpo, agrega significados, valores e ideologias. Foucault (2009) afirmava que “em 

qualquer sociedade, o corpo estava preso no interior de poderes muito apertados, impondo limitações, 

proibições ou obrigações” (p. 132). A questão, então, deixa de estar no ato de beijar para se situar num 

contexto bem mais emblemático, o do corpo, onde “há poderes que se exercem segundo a estrutura social e 

outros que representam perigo para a estrutura social ao menor contato” (RODRIGUES, 2006, p. 137). Essas 

constatações explicam, em grande medida, a dificuldade da teledramaturgia brasileira na composição de 

cenas envolvendo o beijo entre duas pessoas do mesmo sexo. A percepção do corpo como espaço de 

imbricamento de significados sociais, aliada ao propósito que temos adotado de subsidiar o trabalho 

pedagógico no contexto das discussões em torno das relações de gênero e combate à homofobia e outras 

formas de exclusão, fomentaram a ideia desta análise.  

O filme é uma produção do cinema brasileiro, com roteiro e direção de um jovem cineasta, Daniel 

Ribeiro, lançada em 2014. Bem recebido pela crítica e contabilizando já alguns prêmios em festivais, Hoje eu 

quero voltar sozinho é a história de Leonardo, um adolescente deficiente visual imerso no ambiente escolar e 

vislumbrado por música clássica. Contando com a única amizade de Giovana, Leo vai driblando as 

dificuldades do dia a dia, cheias de dúvidas e descobertas por fazer, como na vida de qualquer adolescente. 

Não obstante as incertezas próprias da fase, Leo ainda precisa lidar com alguns percalços familiares, 

sobretudo com a superproteção da mãe. Soma-se a isso a a sexualidade que se evidencia, o medo em relação 
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ao primeiro beijo. Nesta fase de descobertas, num contexto de hostilidade na escola por conta da sua 

deficiência, surge Gabriel, um aluno novato, que se coloca entre Leo e Giovana.  

A narrativa, de forma pueril até, conduz o espectador a perceber os desdobramentos da paixão na 

adolescência e a descoberta do desejo, tendo como pano de fundo as relações de gênero e as diferenças, 

sejam elas no âmbito da condição sexual (já que Leonardo e Gabriel acabam se descobrindo apaixonados), 

sejam culturais ou físicas; contudo, a narrativa não apresenta tom panfletário, e talvez seja esse o diferencial 

em relação a outras películas que se dedicam a temas como inclusão e homofobia.  

Escolheram-se as cenas da chegada do personagem Gabriel à escola e a cena na qual os dois 

protagonistas assumem o namoro, rompendo com as amarras sociais às quais estão sujeitas o corpo. Embora 

componha o filme uma cena de beijo entre os dois personagens (na verdade, duas cenas, em contextos 

diferentes do enredo), ela não parece ser a mais importante, haja vista que os elementos visuais que a 

compõem são praticamente os mesmos de uma outra composição, quando Gabriel incentiva Leonardo a 

dançar (cenário, iluminação, aspecto sensorial), com diferença apenas na movimentação de câmera. A 

introdução da personagem Gabriel é importante, uma vez que interrompe a linearidade narrativa, dando 

início ao conflito narrativo (descoberta da atração sexual pelo mesmo sexo) que permeará a maior parte do 

filme. A cena da chegada dele à sala de aula onde estudam Leo e Giovana permite perceber as escolhas 

imagéticas do diretor/roteirista, que optou por uma imagem naturalista: 

 

 

Figura 1 – Primeiro fragmento da cena 1 
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Almeida (2011, p. 184) assinala que “as formas de se modular a realidade em representações visuais 

podem ser baseadas em diferentes critérios de valor”, apontando duas concepções básicas, a naturalista e a 

sensorial, categorias da Gramática Visual que compõem a modalidade ou valor de realidade. Nessa cena, há 

uma correspondência entre o mundo real e o imagético, sobretudo considerando o plano de fundo, a lousa.  

A personagem professora é mostrada a partir da perspectiva ou ponto de vista em ângulo frontal, 

cuja utilização “tem sido associada ao estabelecimento de uma atitude de envolvimento entre o leitor e o 

participante representado na imagem, no qual o primeiro é convidado a fazer parte do mundo retratado na 

imagem” (ALMEIDA, 2011, p. 183), no caso a escola. Ainda na mesma página, a pesquisadora explica que “O 

conceito de perspectiva ou ponto de vista é aplicado à análise de estruturas visuais para denotar as atitudes 

objetivas do público leitor em relação ao participante representado” (ALMEIDA, 2011, p. 183).   

Em relação à distância social, esta personagem é retratada em plano médio, ou seja, até a cintura, 

indicando que sua relação com o leitor é do tipo social. Além desse plano, há os planos aberto e fechado, que 

conotam outros tipos de interação entre os participantes representados na imagem e seus receptores, 

sugerindo “uma relação mais íntima e pessoal ou mais distante e, por consequência, mais impessoal” 

(ALMEIDA, 2011, p. 183). 

Enquanto a professora dirige sua fala à classe, bate-se à porta; é a chegada da personagem Gabriel à 

sala, que logo desperta o sentido de Leo: 
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Figura 2 – Segundo fragmento da cena 1 

 

 

Figura 3 – Terceiro fragmento da cena 1 

 

Considerando a composição, é preciso destacar a presença de saliência (segundo fragmento), que, de 

acordo com Almeida (2011) é perceptível, numa composição imagética, quando é dada ênfase a 

determinados elementos, de modo a torná-los proeminentes, para chamar a atenção do leitor. Na cena, a 

saliência está no direcionamento da câmera para o ouvido da personagem Leo, de modo a mostrar como o 

personagem percebe o mundo, utilizando da audição, entre outros sentidos, para interagir, já que é cego; 

deve-se observar, também, que o ouvido de Léo está em primeiro plano, reforçando esta saliência. Em 

segundo plano, aparece Gabriel entrando na sala (terceiro fragmento), cuja voz, conversando com a 

professora, é captada por Leo. Sob o aspecto do valor de informação, Gabriel está do lado direito, lado no 

qual, geralmente, numa composição imagética, o leitor deve prestar atenção por nele se situar o elemento 

novo, o que não é ainda conhecido, conforme salienta Almeida (2011). Além dos dois planos, a direção de 

imagem ainda utiliza do recurso da variação de nitidez, alternando entre o elemento da esquerda (ouvido de 

Leo) e da direita (Gabriel à porta). É um recurso significativo, pois, no nível da narrativa, pode-se depreender 

que se mostra ali uma relação de igualdade e cumplicidade que se inicia, ao mesmo tempo que causa 

conflito, dúvida e desperta discriminação no meio social no qual se inserem os protagonistas. 
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 A trama se desenvolve e o personagem Leonardo, ao mesmo tempo que tem de lidar com as agruras 

da adolescência, como qualquer outro jovem, também precisa desenvolver mecanismos de enfrentamento e 

empoderamento que lhe suportem lidar com o olhar enviesado do meio social em relação às diversidades.  

 Já no final da trama, Leonardo está saindo da aula, em companhia de Gabriel e da amiga Giovana, 

quando um dos colegas de colégio, em tom irônico diz “Olha só, o namoro ficou firme mesmo, hein 

Leonardo? A câmera se movimenta como se fosse o olhar deste colega e dos demais do grupo no qual ele 

está, interrompendo este movimento quando também param de andar os três amigos, que são mostrados 

num plano geral. Sendo o olhar dos garotos que discriminam e, ao mesmo tempo, o olhar do leitor, a câmera 

salienta a mão de Leonardo no braço de Gabriel, em posição de quem se se apoia para se locomover.  

 

 

Figura 4 – Primeiro fragmento da cena 2 

 

A imagem se fixa em Leonardo, Gabriel e Giovana parados, sendo observados de costas; cria-se um 

certo suspense, pois o que vai fazer Leonardo, vai reagir com o gesto obsceno, como num outro momento 

fizera, vai ignorar e continuar andando? A “câmera-olhar” fecha-se no movimento da mão de Leonardo 

percorrendo o braço de Gabriel até alcançar a mão deste, que corresponde entrelaçando os dedos, dando-se 

as mãos, como namorados que são, em resposta à tentativa de aviltamento. 
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Figura 5 – Segundo fragmento da cena 2 

 

Para Almeida (2011, p. 187), “a percepção do elemento mais saliente da imagem permite a 

identificação do principal participante representado no processo visual”. Daí poder dizer que esta cena se 

sobrepõe, quanto à importância na composição visual do filme como um todo, mais importante que a cena 

de beijo entre os jovens. Trata-se, portanto, de uma imagem emblemática, e a única na qual se percebe um 

posisionamento mais “panfletário” do filme; uma cena na qual o corpo refuta o discurso homofóbico, 

rompendo com o estabelecido sociohistoricamente, sem que o diretor precise cair na armadilha, tão em 

voga na TV brasileira ultimamente, de transformar o “beijo gay” em recurso de marketing.  

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A breve análise proposta aqui, ainda que de forma tímida, pretende contribuir com a Educação no 

sentido de mostrar ao docente as possibilidades de leitura do texto visual, sobretudo do filme 

cinematográfico, com vistas a abandonar velhas práticas que ainda circundam o uso do cinema na escola, 

como usá-lo como recreação ou ilustração. As possibilidades educativas do cinema são muitas. Porém, 

quaisquer que sejam as pespectivas de trabalho adotadas pelo professor, é preciso ancorar-se no 

pressuposto de que o trabalho com a imagem e com o som só fará sentido se for tomado no contexto do 
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multiletramento, pois “assim como o meio semiótico verbal, o meio semiótico visual pode funcionar como 

um sistema de comunicação autônomo” (ALMEIDA, 2011, p. 187). 

Além dessa preocupação em utilizar a imagem como objeto de conhecimento, nortearam este 

trabalho, também, a inquietude que se sente diante da homofobia e a crença de que à escola cabe o papel 

de combater o desrespeito às diversidades. 
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RESUMO 

Este artigo é proveniente de uma pesquisa de Mestrado em Educação que está em andamento. Ele visa 

apresentar uma política pública educacional, adotada pela Secretaria de Municipal de Educação de uma 

cidade do Vale do Paraíba, que utilizando os princípios da Justiça Restaurativa e dos processos circulares 

desenvolve encontros formativos direcionados a diferentes atores do âmbito escolar. Esta política pública 

tem como objetivo reduzir e prevenir ações violentas no contexto escolar. Para tanto, foi realizada uma 

pesquisa documental e bibliográfica. Esta pesquisa mostrou que embora seja um projeto novo tem 

apresentado bons resultados, e inclusive ele está sendo expandindo a fim de atender todas as Unidades 

Escolares de Educação Básica.  

 

Palavras-chave: Conflitos interpessoais. Política pública. Justiça Restaurativa. Cultura de paz. 

 

 

1. INTRODUÇÃO  
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 A escola contemporânea é um espaço que promove a convivência de pessoas com as mais diversas 

características. Nela interagem indivíduos de diferentes faixas etárias, classes sociais, condições físicas e 

intelectuais, e orientações sexuais.  

 Além de ser um ambiente de convivência, a escola é um espaço que se dedica a transmitir os 

conhecimentos produzidos pela humanidade.   

De acordo com Chrispino e Dusi (2008), a democratização do ensino aponta que a sociedade valoriza 

a escola como um lugar que proporcionará aos alunos adquirir conhecimentos e valores que esta sociedade 

considera importante para sua manutenção, porém, ainda segundo estes autores:  

Ocorre que a própria família, em crise e em transformação como outras instituições sociais 

contemporâneas, passou a delegar à escola funções educativas que historicamente eram de 

sua própria responsabilidade, o que acarretou uma mudança no perfil de comportamento 

do aluno. Por outro lado, a massificação da educação trouxe para dentro do universo 

escolar um conjunto de diferentes alunos, sendo certo que a escola atual – da maneira 

como está organizada e da maneira como foram formados os professores -, só está 

preparada para lidar com alunos de formato padrão e perfil ideal. (p.599) 

 

  As pesquisas atuais, assim como os noticiários mostram que grande parte dos alunos apresenta 

baixo rendimento escolar e que a violência presente na sociedade se reproduz no cotidiano de todos aqueles 

que frequentam a escola.   

Desta forma, um dos desafios da escola atual é desenvolver práticas que possibilitem que os alunos 

se apropriem dos conteúdos das disciplinas e convivam de forma respeitosa. 

Um dos focos de ação para solucionar estes problemas tem sido a formação dos professores, de 

modo que políticas públicas educacionais vêm sendo realizadas para contribuir com a maior qualidade da 

formação dos professores, tanto no período inicial, quanto no período de exercício da profissão. Mizukami 

(2005-2006). 

 



 
 

 

I Simpósio de Cultura e Conhecimento na Diversidade: a produção de discursos, memórias e 

lugares. – Universidade de Taubaté 

59 

 

 

Neste contexto, em que a escola recebe alunos e famílias tão plurais, a formação dos professores 

precisa ir além de capacitar o profissional para ensinar o conteúdo de uma disciplina específica, pois o 

professor exerce o seu trabalho convivendo com os alunos, dialogando, interagindo com eles e vivenciando 

diferentes conflitos. 

Os conflitos gerados na escola nos diferentes âmbitos de relacionamento por vezes se desdobram 

em ações violentas. Tal situação tende a gerar sofrimento ao professor que fica angustiado, desgastado com 

a dificuldade de lidar com alunos que não mais aceitam facilmente a imposição de sua autoridade. 

  Muitos professores usam recursos pessoais para lidar com as demandas da realidade do cotidiano 

escolar, buscando por ensaio e erro soluções para exercer sua função de ensinar com êxito, entretanto, 

Gomes e Pereira (2009, p.202) pontuam que:  

Sendo o docente uma liderança estratégica da escola, o decisor na sala de aula, é 

importante que esteja capacitado a agir perante violências, não com receituários e 

recursos aprendidos por ensaio e erro, mas com a compreensão científica dos fatos, 

de modo a poder intervir e efetivamente liderar o processo educativo.  

 

 Sendo assim, entende-se que para ter compreensão dos fatos o professor precisa de formação para 

ser capaz de contribuir para que as relações interpessoais no âmbito escolar sejam pautadas no respeito e 

para que os conflitos sejam resolvidos de forma não violenta.   

 No entanto, entende-se que o professor não é único responsável pela qualidade das relações de 

convivência no ambiente escolar. Todos os participantes deste ambiente precisam se responsabilizar e 

investir em formas mais harmoniosas de conviver neste espaço. 

O presente artigo se dispõe a apresentar uma pesquisa bibliográfica e documental sobre o uso dos 

princípios da Justiça Restaurativa e dos processos circulares como estratégia de política pública educacional 

que visa oferecer formação aos diferentes atores do âmbito escolar, incluindo os professores para que os 

conflitos presentes nas relações estabelecidas não se tornem episódios de violência física e ou verbal.  

 

 



 
 

 

I Simpósio de Cultura e Conhecimento na Diversidade: a produção de discursos, memórias e 

lugares. – Universidade de Taubaté 

60 

 

 

2. O PROGRAMA DE FORMAÇÃO E SEUS FUNDAMENTOS 

 

Em meados de 2009, por meio de uma parceria com as equipes do Instituto Mediativa e do Centro 

de Criação de Imagem Popular – CECIP  a Secretaria Municipal de Educação de uma cidade do Vale do 

Paraíba, iniciou o desenvolvimento de um programa de formação com o objetivo de qualificar as relações de 

convivência no âmbito escolar e desta forma prevenir e em alguns casos reduzir as ações de violência.   

As bases teóricas e técnicas que fundamentam o programa são os princípios da Justiça Restaurativa, 

da cultura de paz, e dos processos circulares.      

A Justiça Restaurativa (JR) é uma abordagem praticada nos sistemas judiciários. Consiste em resolver 

os conflitos buscando meios para restaurar as relações de modo que o ofensor e a vítima encontrem por 

meio do diálogo uma forma de reparar o dano causado. Ela entende que é por meio da compreensão dos 

motivos que estimulou a ação danosa que poderão surgir ações reparadoras e que contribuirão para que o 

ofensor se responsabilize pelos seus atos e tenha a possibilidade de repensar sua forma de agir e modificá-la 

em situações posteriores. 

 Esta forma de fazer e pensar a justiça, segundo Melo (2008) passou a ser discutida a partir da 

segunda metade do século XX. A Nova Zelândia é um dos países pioneiros nesta forma de conduzir a 

resolução de conflitos, sendo que desde 1989, este país adota a Justiça Restaurativa nos tribunais e também 

nas escolas. 

De acordo com Morrison (PNUD, 2005), no decorrer da década de 1990, momento no qual se 

consolidava a prática da Justiça Restaurativa no âmbito judiciário de países como Canadá e Austrália, 

profissionais ligados à Educação destes países começaram a se interessar pelas ideias e procedimentos da JR 

e a aplicá-los nas escolas para abordar diferentes comportamentos como: vandalismo, incidentes 

relacionados a drogas, assaltos, intimidação (bullying), entre outros. 

As experiências com a Justiça Restaurativa no Brasil surgiram no início da década de 2000 com 

projetos aplicados no âmbito judiciário e escolar. (Melo, 2008) 
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Os princípios desta abordagem convergem com o conceito de cultura de paz. Conforme Chrispino e 

Dusi (2008, p.604):  

A Cultura de Paz é definida como um conjunto de valores, atitudes, tradições, 

comportamentos e estilos de vida baseados no respeito pleno à vida e na promoção dos 

direitos humanos e das liberdades fundamentais, propiciando o fomento da paz entre as 

pessoas, os grupos e as nações (ONU,1999), podendo assumir-se como estratégia política 

para a transformação da realidade social. 

 

A construção de uma cultura de paz solicita o reconhecimento da diversidade, das desigualdades e 

injustiças, desta forma a cultura de paz não quer dizer ausência e/ou camuflagem dos conflitos, mas a 

resolução deles por meio do diálogo e participação de toda a sociedade.( UNESCO, 2003) 

Conviver cultivando uma cultura de paz não é tarefa simples, nem tampouco algo que se ensina com 

descrições formais de como se deve ou não agir. Aprender a conviver se aprende convivendo com as 

pessoas, vivenciando emoções, escolhendo formas de agir e refletindo sobre formas mais eficazes de ações, 

formas estas que garantam uma convivência respeitosa e construtiva.  

Cultivar a cultura de paz implica em resolver os conflitos de forma que eles não desencadeiem 

confrontos, ações violentas.  

Para tornar os princípios da Justiça Restaurativa e da cultura de paz em ações práticas são usados os 

processos circulares. 

Conforme Hopkins (2011), a escola no dia a dia precisa adotar uma abordagem restaurativa, nesta 

abordagem os relacionamentos interpessoais são responsáveis pela qualidade do ambiente escolar e dos 

comportamentos positivos e ou negativos dos alunos e equipe de profissionais, sendo que a equipe de 

liderança da escola e professores tem um papel principal no desenvolvimento de uma abordagem 

restaurativa.  

Para ela os seres humanos possuem necessidades e visam saná-las. Quando uma pessoa tem suas 

necessidades desrespeitadas surgem os desconfortos e conflitos e para restaurar esta relação é importante 

garantir que as necessidades dos envolvidos no conflito sejam atendidas, porém a forma como se busca isso, 
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é restaurativa quando não é imposta, ou seja, quando promove a possibilidade de compreensão das causas 

de uma ação e sobre as suas consequências. 

Para Hopkins (2011) as reuniões em círculos favorecem o desenvolvimento da empatia, do respeito 

mútuo e responsabilidade coletiva. 

 De acordo com Mume (CECIP, 2012) os processos circulares são formas de reunir pessoas para que 

juntas estabeleçam formas criativas de relacionar-se respeitosamente e solidariamente. 

Pranis (2010) pontua que as reuniões em círculos podem ter diferentes objetivos e desta forma 

recebem nomes e procedimentos diferentes, como círculos da celebração, círculos de apoio, círculos do 

diálogo, círculos de aprendizado, círculos restaurativos entre outros.  

Os círculos possuem elementos estruturantes, sendo os principais, a organização das pessoas em 

círculo, a presença de um  guardião ou facilitador e a utilização do bastão da fala. 

A reunião de pessoas formando um círculo favorece que todos estejam em igual posição e tenham 

visão uns dos outros. Esta forma de organizar as pessoas para resolver um conflito, planejar uma ação, 

aprender sobre um tema  e/ou celebrar um momento especial representa que todos os participantes do 

círculo possuem os mesmos direitos e suas ideias têm a mesma força. Não há um membro que detém o 

poder de decidir o que o grupo fará, todos os participantes são responsáveis pela resolução das questões 

discutidas.   

O guardião ou facilitador é responsável por organizar e conduzir o círculo para que os objetivos do 

mesmo sejam alcançados, ou seja, durante a dinâmica, ele estimula por meio de perguntas as reflexões, 

porém, não é função deste guardião dar as soluções ou impor suas opiniões.  

O bastão da fala, também denominado de objeto de fala é um objeto que passa pelos participantes 

na sequência do círculo, e somente de posse dele o participante pode falar, porém aquele que não se sente a 

vontade para se expor verbalmente é respeitado. Este bastão da fala pode ser qualquer objeto como: uma 

caneta, uma bola, uma foto, porém, é importante que ele tenha significado para o grupo ou ter relação com 

o objetivo a ser atingido pelo círculo.  
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Durante os encontros formativos, que acontecem quinzenalmente, por um período de quatro horas, 

os participantes ao vivenciarem processos circulares entram em contato com os conceitos que fundamentam 

relacionamentos interpessoais baseados em práticas restaurativas e no cultivo da cultura de paz. 

 

3. O CAMINHO PERCORRIDO E OS PRÓXIMOS PASSOS 

 

Em um primeiro momento o objetivo desta Secretaria de Educação foi que no período de três anos 

as 44 Unidades Escolares de Ensino Fundamental tivessem acesso a este programa. Sendo assim, por meio 

de uma reunião com as equipes gestoras ocorrida no início do ano de 2010, foi apresentada a metodologia e 

princípios do projeto, bem como foi informado que no ano corrente participariam apenas 10 escolas e que 

estas deveriam participar voluntariamente. 

As equipes gestoras das Unidades Escolares transmitiram a proposta da Secretaria Municipal de 

Educação aos professores, alunos, funcionários e pais, desta forma, no ano de 2010, participaram das 

formações 10 escolas que demonstraram interesse pelo programa. Nos anos de 2011 e 2012, participaram 

outras 10 escolas em cada ano, também estas 20 escolas participaram voluntariamente.  

No ano de 2013, faltavam 14 escolas e estas foram convocadas a participar do projeto. Foi também 

neste ano que a equipe da Secretaria de Educação deixou de contar com a assessoria das Organizações não 

governamentais citadas, e começou desenvolver os encontros formativos autonomamente. Este fato 

ocasionou na criação de um Núcleo de Educação para Paz.  

Este Núcleo tem sua sede na Secretaria de Educação, e é formado por três profissionais que se 

dedicam a dar continuidade ao programa.   

Em 2014 o projeto continuou suas atividades de capacitação investindo na manutenção das 

formações desenvolvidas anteriormente e na capacitação de gestores e professores recém-chegados nas 

Unidades Escolares.  

Ao longo dos anos de desenvolvimento deste programa ele foi recebendo novos nomes, contornos e 

ampliando suas ações, por exemplo, em 2010 o projeto foi nomeado Justiça Restaurativa e as formações 
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focavam-se na resolução de conflitos por meio do diálogo, acordos e apoios entre as partes envolvidas. 

Posteriormente recebeu nomes como: “Círculos Restaurativos”, “Práticas Restaurativas – Cultura de Paz” e 

atualmente recebe o nome de: Restaurando as relações de convivência por meio da cultura de paz.  

O projeto ampliou seus propósitos, ou seja, não foca suas ações somente na resolução pontual dos 

conflitos, ele visa estabelecer um exercício do diálogo, escuta, participação, autonomia, pertencimento e 

responsabilização de todos os atores da escola, bem como dos envolvidos nos conflitos. 

De acordo com os dados fornecidos pela equipe do Núcleo de Educação para Paz durante este 

período de 2009 a 2014 cerca de 38000 alunos tiveram acesso ao programa. 

Devido aos bons resultados, a partir do ano de 2015 o programa  começou a abranger também as 

Unidades Escolares da Educação Infantil. Atualmente estão sendo realizados encontros formativos com 10 

equipes  gestoras, e espera-se que elas comecem a disseminar os conteúdos da formação nas Unidades pelas 

quais são responsáveis.  

Pretende-se nos anos seguintes manter o processo de formação com as demais equipes gestoras 

deste segmento, até que todas tenham tido acesso ao programa. Uma vez implantado o programa em todas 

as Unidades, será objetivo do Núcleo de Educação Paz promover formações de manutenção dele, assim 

como já é feito com as Unidades Escolares do Ensino Fundamental.  

 

4. APONTAMENTOS FINAIS 

 

A convivência entre pessoas com características e interesses diferentes é uma marca da escola nos 

dias de hoje. Frente a esse cenário, ela precisa estar preparada para atuar diante dos conflitos - oriundos de 

uma clientela que não corresponde ao formato padrão e ideal - de forma que estes não se desdobrem em 

reações violentas, como as que vêm sendo notadas. 

 Os conflitos nas relações interpessoais quando solucionados de forma pacífica contribuem para o 

crescimento pessoal dos envolvidos, porém quando dos conflitos nascem confrontos, as consequências são 

muito desagradáveis, podendo gerar lesões físicas e emocionais de proporções severas. 
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O professor é um agente importante na construção de uma escola na qual os conflitos se resolvam 

de forma pacífica, porém ele não deve ser o único responsável por este movimento. 

Sendo assim, uma política pública de formação continuada que visa capacitar não somente 

professores, mas também gestores e demais membros do âmbito escolar para agir de acordo com os 

princípios de uma cultura de paz torna-se necessária para conquistas efetivas no campo educacional em que, 

hoje, convivem tantos desafios. 

Este artigo se propôs a apresentar esta ação governamental e seus fundamentos teóricos e práticos, 

e entendemos que outras pesquisas se tornam necessárias para investigar os impactos deste programa de 

formação no cotidiano escolar. 
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RESUMO  

Esse trabalho traz reflexões sobre a cultura e formação de professores, juntamente com as valorizações dos 

professores com relação a preferências e anseios referentes às formações continuadas do Centro de 

Formação do Educador Educa Mais, responsável por oferecer gratuitamente formações continuadas aos 

professores efetivos das escolas municipais de Jacareí. O objetivo é mostrar o multiculturalismo escolar 

existente no individual da formação do professor e suas expectativas com relação às formações que busca 

realizar, assim como também os motivos pelos quais não realiza outras. A justificativa nos remete à 

importância de se investir na formação continuada e o que esses professores esperam das mesmas, na busca 

por aumentar o número de professores que investem em suas próprias formações. 

 

Palavras-chave: Formação de professores. Valorização docente. Cultura docente. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A cultura escolar é composta por várias subculturas. A cultura docente é uma delas. O professor é o 

maior influenciador na cultura escolar, porém o discente também compõe e faz parte dessa cultura. Segundo 

Pérez Gómez (2001, p. 165) “[...] a cultura dos alunos, se mostra dependente da cultura dos docentes, se 

encontra substancialmente mediada pelos valores e pelas normas que os docentes impõem”. Sendo assim, o 

docente deve sempre refletir antes de realizar suas ações em determinado contexto escolar. Ao monitorar-

se, constrói sua prática educativa, devendo assim, refletir sobre ela e sobre a teoria em que sua prática foi 
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pautada, a fim de manter seu pensamento numa prática reflexiva que permaneça em constante 

transformação. Assim:  

 

[...] uma das chaves fundamentais no desenvolvimento profissional do docente será a 
formação, a utilização e a reconstrução permanente de seu pensamento prático reflexivo, 
como garantia de atuação relativamente autônoma e adequada às exigências de cada 
situação pedagógica (PÉREZ GÓMEZ, 2001, p.192). 

 

Professor pode e deve se sentir como ser que integra e que tenha em si o sentimento de pertencer 

ao ambiente escolar que lhe foi destinado. Porém, deve cautelar-se quanto ao isolamento no exercício 

docente, pois quando o professor troca experiências com seus colegas de trabalho está obtendo crescimento 

profissional por meio de informações que se hoje não o são, poderão no futuro ser úteis no seu ato 

educativo, pois o ensino é uma atividade complexa que requer do docente ações e soluções imediatas que, 

segundo Pérez Gómez (2001, p.18): “[...] tem que desenvolver sua sabedoria experiencial e sua criatividade”.  

Também McLaren (1977) tratou sobre o assunto: 

 

A educação multicultural crítica preconiza um educando crítico, comprometido em criar 
novas zonas de possibilidade e de espaços na sala de aula onde possa lutar por relações 
sociais democráticas e onde os estudantes possam aprender a situar-se criticamente em 
suas próprias identidades, concebendo a vida em rede, na noção de solidariedade coletiva. 
(p.8)  

 
 

O indivíduo aprendiz tem seus interesses e expectativas enraizados em seu ser pela herança de 

conhecimento cultural congênita, mas precisa interagir com diferentes culturas e etnias, a fim de construir 

novos olhares e novos saberes. Uma das maiores riquezas da sociedade o fato de ser heterogênea, devendo 

por sua diversidade demonstrar compreensão recíproca pelos muitos elementos culturais que existem na 

humanidade.  

 De acordo com Romani (2004), “A escola tem que ser local, como ponto de partida, mas 

internacional e intercultural, como ponto de chegada”. A escola é mediadora de significados, sentimento e 

condutas. Porém, há evidências que comprovam a dificuldade do docente em fazer da cultura parte do 

processo curricular, conferindo multiculturalidade às suas práticas.  

Diante da pluralidade cultural escolar, os professores devem ter consciência da importância da 

interação com seus alunos e com seus colegas de trabalho, por meio de planejamentos e cursos e/ou oficinas 
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de formação continuada, pois a troca de informações e de ideias é uma oportunidade de enriquecer seu 

trabalho em sala, devendo também buscar uma vivência de cultura crítica na escola e em suas formações, 

superando a dicotomia existente entre a teoria e a prática.  

 

A ação docente deve ser uma atividade transformadora, onde a teoria e a prática devem ser 
trabalhadas de forma vinculada. Neste processo os professores constroem seu 
conhecimento a partir da análise crítica de sua prática e da ressignificação da teoria, 
partindo dos conhecimentos a partir da prática (PIMENTA, 2002, p. 83) 

 

Assim, nota-se que a formação docente e consequentemente a formação continuada, deve 

apresentar-se em constante mutação (ALARCÃO, 2003), a fim de enquadrar-se de forma adequada ao 

ambiente escolar ao qual atende. Logo, observa-se que a formação docente tem como caracterização o fato 

de ser infindável (ALARCÃO, 2003), ou seja, tem como característica a tarefa de estar em constante 

reconstrução (FUSARI, 2000).  

De acordo com o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (FUNDEB) (BRASIL, 2013), pelo previsto no artigo 70 da Lei nº 9.394/96 (LDB), há 

como critério a exigência mínima de 60% para valorização do magistério. Os recursos que restam (de até 40% 

do total) devem ser utilizados diretamente para despesas diversas.  

As despesas que abrangem 40% dos recursos, são consideradas como de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino (MDE), todas relacionadas com a educação básica. Nas cidades, tais despesas 

com MDE são no setor do ensino infantil e do ensino fundamental.  

Com relação à formação continuada, o investimento dos recursos deve voltar-se em específico para a 

atualização, ao que se refere também à expansão e sistematização em aprofundar conhecimentos na área 

docente, aperfeiçoando tal profissional acadêmico, visto que, continuamente, deve receber tais atualizações 

em eventos que promovem conhecimentos ao que se refere à educação continuada, por promoção de 

oferecimento e efetivação por Estados, Distrito Federal e Municípios, por meio de programações com 

objetivos e metas que se assegurem aos respectivos Plano de Carreira e Remuneração do Magistério.  

Sendo assim, esse artigo refere-se a reflexões do professorado com relação ao que consideram 

importante que deveria ser implantado nas formações continuadas oferecidas pela rede municipal de Jacareí 

- SP, com relação à formação continuada oferecida pela Secretaria Municipal de Educação no Programa 
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Educa Mais Professor, tendo como foco os eventos de atividades didáticas pedagógicas registrados no Cartão 

Fidelidade, que é um cartão de controle de frequência nas formações continuadas oferecidas pela Secretaria 

Municipal de Educação de Jacareí (SMEJ), buscando-se valorizar o ponto de vista docente com relação a 

preferências e anseios referentes às formações continuadas que frequenta. 

As formações oferecidas realizam-se no Centro de Educação do Formador – Educa Mais Jacareí. O 

Centro de Formação do Professor – Educa Mais foi inaugurado pela Prefeitura Municipal de Jacareí-SP em 

setembro de 2014 com o intuito de criar um espaço destinado à formação continuada de professores para o 

desenvolvimento profissional dos mesmos na respectiva rede municipal de ensino.  

Para a escrita deste artigo foram analisadas as “Segundas Pedagógicas”, atividades didáticas 

pedagógicas, devido ao fato de que estas formações apresentam um viés mais claro de formação pedagógica 

e docente, pois entendemos que tais formações podem estabelecer uma ligação mais próxima com a sala de 

aula, envolvendo mais os professores, por se tratar de temas que estabelecem um elo com a prática de seu 

cotidiano docente.  

Tratam-se de atividades didáticas pedagógicas que são oferecidas com o intuito de auxiliar na prática 

docente, como por exemplo, palestras sobre temas escolhidos pela Secretaria Municipal de Educação de 

Jacareí (SMEJ) como relevantes para o trabalho docente, oficinas de contação de histórias para auxiliar o 

professor nessa prática, apresentações de autores e estudiosos da área educacional, etc. Essas formações 

são oferecidas mensalmente, uma ou duas vezes por mês, dependendo da adesão do número de professores 

interessados.  

Foram analisadas as respostas de 59 professoras com prática docente de 10 a 20 anos. A quantidade 

59 justifica-se pelo número de professoras que se voluntariou a participar da pesquisa, justificando-se 

também a prática docente de 10 a 20 anos pelo tempo de experiência docente. Todos os participantes que 

se voluntariaram são mulheres.  

A seguir, trataremos sobre o desenvolvimento da pesquisa, de acordo com os dados coletados. Os 

sujeitos entrevistados serão referidos na transcrição de acordo com a numeração do questionário. Exemplo: 

P1 refere-se a Professor 1, P2 = Professor 2, e assim por diante.  
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2. DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 

Com relação aos relatos das professoras e sugestões de mudanças para as formações, 35 professoras 

não quiseram se manifestar, relatando que “eu gosto como está” ou “não tenho sugestões”. Essas respostas 

nos remetem ao possível estado de comodismo ou conformismo. Sabemos que ações educativas sempre 

podem ser melhoradas ou readaptadas de acordo com a necessidade atual dos professores, que nem sempre 

é a mesma, visto que as turmas de alunos mudam a cada ano. Porém, algumas dessas professoras podem 

realmente manter a opinião de que as formações sanam suas expectativas. 

Dentre as outras 24 professoras que apresentaram suas sugestões, analisamos as mesmas a seguir. 

“Acho que todas as professoras deveriam poder participar das formações, não somente as efetivas, 

mas as contratadas também. Quando chego na escola quero trocar experiências com as outras professoras e 

ideias sobre as coisas que ouvi na formação, mas quando vou conversar com colegas contratadas que 

trabalham comigo, não dá pra trocar ideias sobre as formações, porque tem formações que elas não podem 

participar.” (P13)  

Com relação a esse aspecto, a maioria das professoras relatou ser um fator de importância. Isso nos 

remete ao apontamento de que as professoras efetivas consideram as contratadas também como parte 

integrante da equipe escolar. Essa preocupação das mesmas nos mostra que valorizam o trabalho em 

equipe, avaliando o mesmo como contribuinte no processo educativo com relação à socialização de saberes 

entre docentes da mesma equipe escolar.  

Sobre os horários em que as formações são oferecidas, a maioria é proposta no período noturno, ou 

seja, após o horário de trabalho. Sendo assim, foram relatados alguns aspectos sobre essa questão. “De noite 

é muito difícil, temos família para dar atenção, fazemos outros cursos e aperfeiçoamentos” (P52). “Fico 

cansada, acho que as formações deveriam ser no horário de trabalho” (P08). “Trabalho em duas escolas. Eu 

gostaria de ter participado de todas as formações, elas enriquecem a minha prática, mas o horário não ajuda, 

às vezes fico cansada e às vezes não vou porque não dá tempo mesmo, tenho que fazer tudo correndo” 

(P31). Pelas principais falas apresentadas, podemos concluir que na maioria das vezes algumas professoras 

não participam das formações não porque não gostam ou porque não querem, mas porque muitas vezes 
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estão sobrecarregadas por compromissos familiares que se somam aos compromissos profissionais 

acumulativos por jornada dupla ou por cansaços referentes ao trabalho docente do cotidiano.  

Ainda sobre o horário, houveram falas relacionadas ao dinamismo das formações. “As formações à 

noite têm que ser dinâmicas, pois ao contrário cansa o ouvinte que já trabalhou o dia todo. Formações 

segundas e terças-feiras à noite são cansativas e de pouco proveito para quem já fica na Hora Atividade 

(H.A.) de manhã e na sala de aula a tarde, para ficar a noite também cansa muito” (P12). O horário de H.A., 

também conhecido como Hora Atividade.  

Com relação à prática docente, as opiniões foram complementares. “Eu queria ideias práticas para 

trabalhar dentro da nossa realidade, da minha como docente e do aluno. Também queria ideias para 

trabalhar com o espaço físico que temos.” (P37). “Sim, eu queria ideias, mas queria ideias de práticas 

inovadoras e que ofereçam resultado em clientelas específicas (centro e periferia)” (P14). “Acho que os 

palestrantes já são inovadores, mas concordo que a prática deveria ser mais próxima da nossa realidade 

cotidiana” (P33). “As formações deveriam ser para a prática de novas maneiras de aplicar determinados 

conteúdos” (P35). “Na minha opinião, deveriam ser com ênfase por ano, com práticas de atividades para ser 

aplicada em sala” (P46). Pelos relatos acima descritos, podemos prever que a maioria das professoras espera 

por práticas novas de ensino, que auxilie os trabalhos em sala, principalmente com relação ao público que 

atendem em suas escolas. Isso nos mostra que, novamente com relação a fase apontada por Huberman, a 

maioria dessas professoras está em busca de novas práticas de trabalho, porém encontram-se perante 

aspectos que influenciam tais ações, como por exemplo, o caso principal que aponta para o trabalho 

diferenciado com relação aos diferentes públicos atendidos nas escolas (comunidades diferenciadas).  

“Deveriam oferecer mais formações para professores ingressantes, que são novos na carreira 

docente” (P54). “Gostaria de receber formações de práticas reais em sala de aula. Temos muitos professores 

iniciantes, contratados e ingressantes que não fazem ideia dos enunciados dos conteúdos a serem 

trabalhados. Além disso, uma formação que fizesse uma rotina bimestral, com sequências para todos os 

conteúdos elencados pela SMEJ, de todas as áreas. Quero ver dar conta de tantos conteúdos, com essa 

clientela “REAL” que recebemos, que sempre está aquém. Levantar conhecimento prévio/trabalhar no 

concreto/abstrair conteúdo/avaliar/retomar o que foi ensinado... quero ver!” (P06). Por tais falas podemos 

concluir que tais professoras, apesar de apresentarem um tempo de carreira docente significativo, ainda 
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assim preocupam-se com as professoras iniciantes com as quais compartilham o ambiente de trabalho 

escolar, dividindo angústias por presenciarem as dificuldades enfrentadas pelas colegas iniciantes.  

Sobre a sequência de formações que remetem aos conteúdos a serem trabalhos em sala, algumas 

professoras mantiveram a mesma opinião, assim como o último relato apresentado. “A sequência de dias 

deveria ser maior do assunto do curso oferecido “ser de forma fragmentada”” (P22). Aqui, essa professora se 

refere ao fragmento como exemplificação para uma formação que ocorresse em forma de sequência, com a 

finalidade de melhor aprofundar-se nos assuntos abordados.  

“Gostaria que tivéssemos acesso a mais palestras voltadas para metodologias matemáticas, como a 

formação do Pacto de matemática de 2014, gostei muito.” (P29) Aqui pode-se notar que há professoras que 

participam das formações do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) porque realmente 

gostam e não por obrigação ou somente pelo auxílio monetário. “Sugiro formações com mais autores 

conceituados (conhecidos em suas teorias).” (P34) Já neste relato, fica claro que há professoras que ainda 

buscam formações pautadas e/ou realizadas por autores que são reconhecidos por seus pensamentos, 

levando-nos a crer que tais professoras não demonstram depositar credibilidade em participar de 

formadores que não conhecem. 

“Gostaria de mais formações sobre inclusão, congressos... As palestras deveriam acontecer sempre 

que possível.” (P11) Aqui fica exposto o fato de que, mesmo com práticas e vivências docentes experientes, 

ainda há professoras que sentem falta de formações sobre a inclusão para atendimento de alunos 

diferenciados, assim como também valorizam as palestras, consideram que deveriam até acontecer mais 

vezes do que costumeiramente ocorrem. “E deveriam dar material ao professor para a prática em sala de 

aula” (P21) Complementou outra professora ao relatar que alguns conhecimentos abordados nas formações 

às vezes não são empregados em sala pela falta de material a ser utilizado. “Eu não vou em todas pelo local, 

porque mesmo sendo do lado da rodoviária da cidade, fica difícil para mim. Antes de escolher os horários das 

formações, deveriam averiguar se os horários são compatíveis com os horários de ônibus do dia ou fazer as 

palestras no centro da cidade, como: Secretaria Municipal de Educação de Jacareí, Educa Mais São João e 

Centro (diversificar o local das palestras para todos terem acesso).” (P26) Nesse relato, podemos concluir 

que nem sempre a troca de locais é possível, pois mesmo com a existência de outras sedes do Educa Mais na 

cidade, nem todas estão preparadas para atender públicos numerosos, pela falta de estacionamento 

ampliado, já que o Educa Mais Jacareí em que as formações são realizadas, além de localizar-se ao lado da 
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rodoviária da cidade, ainda consegue atender 700 pessoas em seu auditório, tendo também salas no térreo e 

no segundo andar, assim como também um amplo estacionamento, ocorrendo talvez excesso de veículos no 

momento de saída dos mesmos, porém permanecem em local seguro durante as reuniões, com supervisão 

de seguranças que trabalham no local.   

“Poderiam ofertar seminários mediante inscrições prévias nos meses de recesso e férias, ou seja, 

transformar Jacareí em uma cidade polo de formações educacionais” (P01) Por este relato podemos notar os 

anseios de algumas professoras com relação a participações nas formações. Ao aspirar que Jacareí se 

tornasse um polo e dispor-se a realizar formações no recesso e nas férias, fica explícita a vontade e o querer 

em participar das formações, sendo que se não participam, é porque na maioria das vezes, realmente não 

podem.  

 

3. CONCLUSÃO 

  
Perante os dados coletados, podemos concluir que as considerações elencadas trazem um aspecto 

paradoxal. Ao mesmo tempo em que o professor deseja e espera do poder público o reconhecimento de 

suas participações nas formações, muitas vezes não se comprometem com a proposta de progressão na 

carreira elaborada pela Secretaria Municipal de Educação de Jacareí e representada pela participação no 

Programa Educa Mais Professor. Podemos considerar por exemplo, o fato de que alguns professores não 

buscarem o preenchimento do Cartão Fidelidade nas formações que oferecem horas em troca de 

pontuações na atribuição de aulas. 

Outra contradição pode ser apontada no que se refere ao objetivo enunciado por eles nas respostas 

elaboradas e analisadas por esta pesquisa. Nestas respostas, os professores elencavam como preocupações 

sanar as dificuldades encontradas no cotidiano da sala de aula. Todavia, em alguns aspectos aparentam não 

se preocupar com a formação de um repertório mais amplo e complexo para que possam por meio de suas 

experiências solucionar as diversas dificuldades. Esses professores acabam por não compreender tais 

eventos como atividades didáticas pedagógicas formativas de interesse.  

Há também o fato de que há professores que não participam das formações por incompatibilidade 

dos horários com as obrigações familiares. Talvez houvesse mais participações caso fossem oferecidas 
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algumas formações que pudessem ser realizadas via EaD online (Ensino a Distância), por exemplo. A 

justificativa dos professores que dizem não participar de algumas formações por compromissos familiares é 

cabível, porém entende-se também que adequar seus próprios horários pessoais com a carga horária de 

trabalho e estudos de formação continuada é papel do próprio do profissional. 

Assim, pode-se dizer que o professor acaba por assumir uma postura pouco objetiva para a 

progressão de sua carreira ao mesmo tempo que anseia certa imediaticidade para sua formação profissional. 

Portanto, a participação nas formações relaciona-se a buscar nas formações informações objetivas e técnicas 

e não repertório formativo para o exercício profissional que possibilitará a constituição de uma carreira longa 

e bem sucedida.  
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RESUMO 

Este trabalho, de caráter metodológico bibliográfico, tem como objetivo analisar a grade curricular dos 

cursos de licenciaturas das universidades USP, Unicamp e UFRJ, no que tange às disciplinas que orientam 

alunos e professores para a sua prática com uso da tecnologia. A escola lida diretamente com elementos 

intrínsecos da educação: comunicação e informação e pesquisas mostram que está ocorrendo um aumento 

na quantidade de professores aderindo às TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação). No entanto, de 

acordo com Oliveira e Gurpilhares (2010) e Moran (2004), o professor continua passivo diante do processo 

de incorporação dessas ferramentas tecnológicas por motivos diversos, por exemplo, formação acadêmica, 

suporte técnico e pedagógico, falta de interesse. 

 

Palavras-chave: educação com tecnologia, formação de professor, currículo. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

A formação do professor ainda se dá de forma muito tradicional. A observação da grade curricular de 

cursos de licenciatura confirma esse fato. Os cursos de graduação não contemplam de forma interdisciplinar 

e transversal a diversidade de opções que as tecnologias associadas à internet tais como softwares, 

aplicativos, blogs, redes sociais e outras podem oferecer. Não levam em consideração como essas 

tecnologias podem contribuir para diversificar a forma como os alunos estudam e como os professores 

podem ensinar. 

Porém, o resultado de pesquisas realizadas nas diferentes universidades, especialmente aquelas 

associadas à área de Informática na Educação, a qual possui cerca de trinta anos de estudos na comunidade 

brasileira, tem mostrado que este cenário está mudando. O TIC Educação 2013 (CETIC, 2013), por exemplo, 

revela que no ano de 2013 aumentou em 10% o número de professores que declararam usar o computador 

e a internet em alguma atividade na sala de aula comparado ao ano anterior. 

Este artigo apresenta uma breve análise sobre os desafios do educador do novo século em lidar e se 

adequar às novas tecnologias de informação e comunicação e de quais maneiras e ferramentas pode se 

utilizar para que o ensino e a aprendizagem com os alunos em sala de aula possam se dar de forma 

significativa. Para isso, foram analisadas as grades curriculares de alguns cursos de Licenciatura das 

universidades brasileiras USP, Unicamp e UFRJ. 

 

 

2. AS NTIC E OS DESAFIOS DO EDUCADOR 

 

 

Nos últimos tempos, as NTIC (Novas Tecnologias da Informação e Comunicação) têm sido foco de 

discussão no campo da educação visando melhoria. Contudo, há tempos, mesmo sem o uso de tecnologias 

avançadas e atuais, o modo de agir da educação no Brasil vinha sendo analisada, discutida e criticada. Paulo 

Freire já se referia ao modelo tradicional como “educação bancária”, criticada por ser um modelo unilateral 

em que o professor deposita conhecimento no aluno que o vai recebendo passivamente, cumprindo o papel 
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de um depositório, enquanto deveria ser também sujeito agente, ou seja, atua apenas como ouvinte, sem 

fazer parte da construção do seu conhecimento. 

Os alunos que frequentam as escolas de ensino público ou privado fazem parte de uma geração que 

nasceu em contato com as tecnologias e descobriram o mundo por meio de diferentes mídias, ou seja, o 

aluno está imerso em um mundo digital onde as tecnologias fazem parte do seu dia a dia. Na sala de aula, ele 

não gosta de escrever, mas o faz continuamente nas redes sociais. 

Segundo Lévy (2000), esse aluno que navega no ciberespaço possui uma forma diferenciada de 

trabalhar o conhecimento. Eles são caracterizados por Prensky (2001) como nativos digitais e, numa 

perspectiva social/psicológica, são parte dos Homo Zappiens enfocados por Veen e Vrakking (2009). Estes 

autores investigaram como as crianças de hoje percebem o fluxo constante de informações com as quais 

convivem e, por consequência, como este novo mundo tecnológico está transformando a maneira pela qual 

aprendem. 

Com a popularização da informática, o uso de computadores, notebooks, tablets, projetores e novas 

ferramentas digitais, também começou a ser pensado em implementá-los na educação, e com isso 

aparentemente todos os problemas estão resolvidos. Sabe-se, no entanto, que não é o uso desse ou daquele 

recurso que pode “salvar” a educação da situação em que se encontra atualmente o Brasil, pois o uso dessas 

tecnologias como um recurso isolado de outros fatores não poderá garantir um ensino eficaz, portanto, uma 

boa aprendizagem. Moran (1998, p. 2) concorda com Paulo Freire, quando afirma que 

  

...a educação avança pouco porque ainda estamos profundamente inseridos em 

organizações autoritárias, em processos de ensino e aprendizagem controladores, com 

educadores pouco livres, mal resolvidos, que repetem mais do que pesquisam, que impõem 

mais do que se comunicam, que não acreditam no seu próprio potencial nem no dos seus 

alunos, que desconhecem o quanto eles e seus alunos podem realizar. 

 

Muitos trabalhos confirmam esses dados. Conforme Peralta e Costa (2007, p. 82) em pesquisa 

realizada em alguns países europeus, muitos professores não se sentem confiantes o suficiente para lidar 

com a tecnologia em sala de aula, justamente por falta de preparo, domínio de habilidades exigidas para tal, 

mas que não foram desenvolvidas durante o curso de graduação. Reconhecem a importância da formação 

para que desenvolvam a confiança no uso dessas ferramentas como recurso pedagógico na sua prática 

diária. Por essa razão, buscam-na em cursos de formação continuada ou de maneira informal, via buscadores 
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na internet. Os educadores que possuem o hábito de repetir, mais do que pesquisar, não possuirão base 

sólida construída para avançar por meio da pesquisa. Dessa forma acabam se sentindo desconfiantes e 

despreparados para assumirem papéis de tutores e realmente facilitadores da aprendizagem, de forma a 

haver uma aprendizagem significativa para o aluno. 

Moran (1998) afirma, em diversos textos, que só pode haver profunda aprendizagem se a 

comunicação ocorrer em uma situação de participação, interação, de verdadeira vivência. Também considera 

que o ensino com as novas mídias deveria questionar as relações convencionais entre professores e alunos. 

Para tanto, define o perfil desse novo professor - ser aberto, humano, valorizar a busca, o estímulo, o apoio e 

ser capaz de estabelecer formas democráticas de pesquisa e comunicação. O autor afirma ainda que a 

verdadeira aprendizagem com autonomia e liberdade só pode se dar dentro de um contexto de comunicação 

participativa e vivencial para que primeiro aconteça a interação e depois a interiorização e isso pode e deve 

acontecer com ou sem tecnologias avançadas. O autor também relata sua experiência com aulas no 

laboratório de informática: os alunos estranham o primeiro momento que se dirigem ao local, uma vez que 

estão acostumados a receber tudo pronto do professor na sala de aula. 

O momento da interação vai acontecendo com a troca de ideias, experiências, quando ocorre o 

confronto, confirmando ou negando hipóteses levantadas durante o processo da pesquisa, priorizando 

alguns pontos e descartando outros, respeitando cada aluno quanto ao seu ritmo e suas diferenças.  

Experiências pessoais e diversas vão se transformando em coletivas, então, surge a interiorização 

quando cada um consegue fazer o seu resumo de tudo, recriando o que aprendeu, transportando o teórico 

para a prática. Cada um vai, então, construindo sua identidade, sua marca pessoal.  

Essa forma de ensinar e aprender pode se dar mesmo sem o uso de tecnologias, mas com elas, de 

acordo com o autor, o processo fica mais motivador. A motivação é um dos fatores que ajudam a promover 

uma aprendizagem para a autonomia e liberdade. Se o aluno vê sentido no que faz, compreende melhor e de 

forma mais fácil. 

O ensino só tem sentido quando implica na aprendizagem, por isso é necessário conhecer como o 

professor ensina e entender como o aluno aprende, só assim o processo educativo poderá acontecer e o 

aluno conseguirá aprender a pensar, a sentir e a agir. 

Não há aprendizagem sem motivação, assim um aluno está motivado quando sente necessidade de 

aprender o que está sendo tratado. Por meio dessa necessidade, o aluno se dedica às tarefas inerentes até se 

sentir satisfeito. Para Bock (1999, p. 121) a preocupação do ensino tem sido a de criar condições tais, que o 

aluno "fique a fim" de aprender. 
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 Apesar de todos esses pontos favoráveis ao uso das tecnologias na sala de aula, deve-se levar em 

conta que a internet exerce um grande fascínio sobre os alunos. Uma de suas características específicas é a 

multimodalidade ou multissemiose, ou seja, a combinação de vários signos no mesmo espaço.  Os textos 

recheados de imagens que saltam na tela combinando fontes, cores, sons com animações deixando os 

usuários deslumbrados. Há, então, o perigo de se perder o foco no objetivo para o qual se iniciou a busca. 

  Os alunos apresentam dificuldades em se aprofundar por causa da imensa quantidade de dados e 

informações. Esse excesso de informação acaba fazendo com que não consigam criar um texto com sentido, 

ou se conseguirem, é um texto muito superficial, pois nem sempre os melhores textos, as mais relevantes 

informações estão nas páginas mais atraentes. A esse fenômeno, Mozdzenski (2013, p. 178) dá o nome de 

“leitura lacunosa”, problema que pode afetar a compreensão global do texto. Outras vezes, devido à 

sobrecarga exigida do leitor, pode ocorrer o que Marcuschi (2012, p. 90) chama de “estresse cognitivo”, 

fazendo muitas vezes com que o leitor desista da leitura, abandonando a busca. Este aspecto deve ser levado 

em consideração quando se utiliza o hipertexto em sala de aula, pois sua leitura exigirá muito esforço, um 

grau maior de conhecimento prévio se comparado com a leitura do texto impresso. 

 Esse é apenas um dos problemas surgidos da leitura do hipertexto por apresentar características 

muito específicas, algumas peculiaridades que o texto impresso não possui. Daí a importância do domínio 

que o professor deve ter sobre essa nova modalidade de texto. 

 O professor pode, por exemplo, buscar por sites educacionais no buscador Google ou por sugestão 

de algum órgão de comunicação social na própria internet, e se deparar com uma imensidão de resultados, 

mas que se analisados sob um olhar mais rígido, criterioso, podem incorrer em prejuízo para o aluno, se 

estes forem usados. Como exemplo, Araújo (2015) apresenta a análise de alguns desses sites educacionais, 

concluindo que a maioria não observa os critérios mínimos citados por estudiosos.  

Especialistas afirmam que a leitura na internet rende 25% menos que num texto impresso, portanto, 

é necessário que os sites apresentem algumas características importantes. Carvalho (2005) aponta alguns 

desses aspectos. Muito importante é o nível de interatividade para que o usuário possa retornar outras 

vezes, se precisar. Entendendo aqui interatividade com o sentido ampliado de interação, pois interatividade 

implica interação de uma maneira mais profunda, ou seja, interação com verdadeira participação e 

modificação do conteúdo pesquisado. Um espaço para compartilhar as ideias e opiniões e um meio de 

contato com um responsável no site também devem ser considerados. Outro aspecto a ser observado é a 

usabilidade, pois deve haver um equilíbrio na medida dos recursos para a navegação. O responsável pela 

organização do site, um profissional da área da Arquitetura da Informação, deve facilitar a navegação do 
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usuário novato, sinalizando as páginas o máximo que puder, mas não pode fazê-lo demais, pois dessa 

maneira cansaria o usuário experiente. Outros elementos ainda dentro do aspecto da usabilidade são o 

tempo que uma página leva para estar totalmente carregada, pois se demorada demais, o usuário desistirá 

antes mesmo de iniciar sua busca. As cores contrastantes das páginas, a escolha de fontes sem serifa (traço 

que a uma letra apresenta no final, quase se unindo à próxima, como em escrita cursiva) também são 

aspectos que devem ser considerados entre outros tantos. 

 É necessário que se tenha cuidado, preocupação e preparo para lidar com as TIC, mas que não seja 

uma preocupação excessiva a ponto de levar o professor a nem usá-las com medo de incorrer no mau uso 

das mesmas. 

Documentos oficiais como os PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais) mostram essa preocupação, 

pois já trazem diversas orientações acerca do uso das tecnologias. “As novas tecnologias da comunicação e 

da informação permeiam o cotidiano, independente do espaço físico, e criam necessidades de vida e 

convivência que precisam ser analisadas no espaço escolar. A televisão, o rádio e a informática, entre outras, 

fizeram com que os homens se aproximassem por imagens e sons de mundos antes inimagináveis” [trecho 

do PCN, vol. 2, pg.24]. É sugerido e indicado, conforme PCN (2002, p.134) para entender o impacto das 

tecnologias de comunicação e informação na vida, nos processos de produção, no desenvolvimento do 

conhecimento e na vida social. [...] as tecnologias da comunicação e informação e seu estudo devem 

permear o currículo e suas disciplinas” (PCN, 2002. p.134) 

Uma mudança significativa ocorrida nos últimos anos se deu devido à possibilidade de nos 

comunicarmos por meio dos hipertextos digitais, ou seja, textos combinando sons, imagens e textos, 

integrando mensagens e tecnologias multimídia. O som não é apenas um acessório, mas parte integrante da 

narrativa, assim como as imagens; o texto terá mais importância pela possibilidade de corrigir, rever, copiar e 

transmitir.  

Segundo Ricardo e Freire (2007), é preciso se atentar a essa necessidade, pois a tecnologia está 

presente cada vez mais no cotidiano das pessoas em todos os segmentos da sociedade seja qual for a faixa 

etária ou condição social delas e o professor muitas vezes não se sente preparado para tal trabalho.  

De acordo com Oliveira e Gurpilhares (2010, p. 589) há três razões para esse despreparo: a omissão, 

a má formação e/ou o simples desconhecimento. Seja por qual for o motivo, os professores não podem 

ajudar muitas vezes por não dominarem conhecimento e habilidades específicas nessa área. 

 De acordo com Lima (2001), no Brasil, o uso do computador na educação data de 1973, e 

logicamente nas universidades primeiramente, como o histórico da educação nos Estados Unidos, que nos 
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anos 70 já era usado o computador na maioria das universidades, mas nas escolas de ensino fundamental o 

seu uso somente começou a ser implantado no início dos anos 90.  

A UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) foi a primeira a implantar na graduação de Química 

o uso dessa tecnologia. Já os primeiros programas para formação de professores, os Centros de Informática 

na Educação (CIE) começaram a ser implantados a partir de 1988, criados pelo programa federal ProInfo, 

Programa Nacional de Informática.  

São muitos os programas federais, estaduais e municipais que procuram desenvolver cursos para a 

formação, tanto do professor como do aluno. Não será priorizada essa discussão neste documento e sim a 

grade curricular na graduação de algumas universidades. Não é objetivo desse trabalho analisar as propostas 

dessas ou de outras disciplinas, mas apenas a presença delas ou não. 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

 

A metodologia utilizada baseia-se na pesquisa bibliográfica, com base na análise das grades 

curriculares de alguns cursos de licenciatura de três universidades brasileiras USP, Unicamp e UFRJ. A opção 

por essas universidades deu-se ao fato de serem referência, de ocuparem os três primeiros lugares no 

ranking das três melhores instituições universitárias na América Latina.  

 

4. ANÁLISE 

 

Tomando como ponto de partida a discussão realizada, este trabalho analisará a formação do 

professor, fazendo levantamento da quantidade de disciplinas relativas à informática educativa inseridas nas 

grades dos cursos de licenciatura em Pedagogia, Matemática e Letras: Português/Inglês. 

 
 Matemática Letras Pedagogia 



 
 

 

I Simpósio de Cultura e Conhecimento na Diversidade: a produção de discursos, memórias e 

lugares. – Universidade de Taubaté 

84 

 

 

U
SP

 

 

 

1.Introdução à Computação 

2.Mídia e Educação: Um Debate 

Contemporâneo 

3. Ensino a Distância 

 

 

 

 

 

1. Tradução em 

Ambiente 

Multimídia 

1.Mídia e Educação: Um Debate Contemporâneo (não 

fala de mídias digitais); 

2.Comunicação, Educação e Multimídia 

3. Produção Audiovisual e Multimídia para o Ensino 

de Ciências 

4.Metodologia do Ensino de Matemática (tópico 

abordando estudo e uso de NTIC) 

5.O Ensino e a Aprendizagem das Artes Visuais, 

Projeto Curricular e PPP (tópico abordando História 

da Arte como uso das NTIC) 

6.Metodologia do Ensino de Ciências (fala de 

computadores, jogos, TIC e aulas no laboratório) 

U
n

ic
am

p
 

 

1.Prática de Pesquisa em 
Matemática (uso de base de 
dados eletrônicas) 
2.Recursos Computacionais no 
Ensino de Matemática (análise 
de aplicativos de informática 
para a aplicação) 
3.Matemática Aplicada para 
Biologia (estudo gráfico e 
computacional) 
4.Computação Aplicada à 
Estatística 
5.Algoritmos e Programação de 
Computadores 

 

 

 

1. Linguagem e 

Tecnologias 

 

 

 

1. Educação e Tecnologias 

U
FR

J 

1-Computação; 

2-Introdução a Computação; 

3-Informática aplicada ao ensino 

Não há 

1-Informática Aplicada à Educação; 

2-Informática no processo ensino-aprendizagem; 

3-Educação e Novas Tecnologias 

 
Tabela 1: Disciplinas das grades da USP, Unicamp e UFRJ relacionadas ao uso das TIC 

 
Ao se realizar um comparativo entre as universidades e disciplinas oferecidas, observa-se que a 

oferta de disciplinas que trabalham com as tecnologias educativas na formação de professores ainda é 

pequena. As grades apresentam poucas disciplinas que envolvem as novas tecnologias nos cursos de 

licenciatura, o que corresponde a currículos ainda bastante tradicionais.  
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Nem todas as disciplinas disponibilizavam uma ementa para se tomar conhecimento do conteúdo 

das disciplinas avaliadas. Além disso, outros dois aspectos a serem considerados é que foram selecionadas 

não só disciplinas cujo título continha vocábulos relativos às TIC, mas disciplinas com títulos diversos, pelas 

quais, porém, era tratado de uma maneira ou de outra algum aspecto do uso das TIC na sala de aula. Outro 

aspecto é que muitas dessas disciplinas não fazem parte do núcleo comum das disciplinas exigidas, mas sim 

de um grupo de disciplinas opcionais, eletivas. Isso faz com que muitas vezes, algumas delas nem cheguem a 

ser criadas por falta de candidatos nelas inscritos, fator que faz com que a ocorrência ou incidência dessas 

disciplinas seja menor ainda. 

Faz-se necessária uma revisão curricular dos cursos de licenciatura, efetivando o que propõem os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) quando explicam que é preciso uma preocupação quanto à 

formação dos estudantes em termos de sua capacitação para a aquisição e o desenvolvimento de novas 

competências, em função de novos saberes que se produzem e demandam um novo tipo de profissional 

preparado para lidar com novas tecnologias e linguagens, um profissional capaz de responder a novos ritmos 

e processos. 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

 

Diante de alguns documentos oficiais norteadores da educação no Brasil que abordam as exigências 

dos saberes docentes voltadas para o uso das tecnologias de informação e comunicação, nota-se que as 

orientações são positivas e consideráveis para estabelecer novas formas de ensino-aprendizagem. É 

necessário, então, que as universidades atentem a esses aspectos discutidos para que as TIC sejam inseridas 

nos currículos de formação de professores, preparando-os para compreendê-las como um processo 

sociotécnico, político, econômico, cultural e educativo, que possa estar presente em sua prática pedagógica 

de forma a contribuir para a melhoria da educação. 

Contudo, não queremos afirmar aqui que pelo fato de não atenderem a essa necessidade, essas 

universidades estejam comprometidas.  

De acordo com o jornal online Terra-Educação, a QS, empresa que se dedica a promover 

universidades, sediada em Londres, em 2004 criou um ranking das melhores instituições de ensino em todo o 
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mundo. Martin Juno é o analista que responde pelo ranking latino-americano e fala sobre os critérios usados 

para esta avaliação afirmando que 50% da pontuação recebida por essas universidades se dá ao fato de 

refletirem a reputação da instituição, tanto no cenário internacional quanto entre empresas que empregam 

os recém-graduados. Podendo-se concluir, então, que os profissionais formados nessas instituições saem da 

graduação mais preparados para o mercado profissional do que os formados em outras universidades. 

No entanto, acredita-se que os departamentos educacionais de uma maneira geral possuam 

resistência com a sociedade informatizada da nossa contemporaneidade e ainda resistem a certas inovações 

dos saberes profissionais exigidos no mundo atual.  

Para que possam atender a essas novas exigências, tanto professores como outros profissionais têm 

buscado essa formação específica fora da universidade, ou depois de concluída a graduação. Procuram uma 

educação continuada em cursos de capacitação ou até mesmo informalmente por pesquisas isoladas ou 

cursos na própria internet. Esse problema poderia ser minimizado se as universidades reelaborassem suas 

matrizes curriculares. Essa iniciativa deve partir de políticas públicas que invistam mais no que for necessário 

para alterar a estrutura dessas universidades, pois caso contrário, continuarão formando professores que 

não estão devidamente capacitados para a educação dos nativos digitais, cada dia mais conectados e com 

novas exigências. 
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RESUMO 

O presente artigo se classifica como uma pesquisa exploratória de caráter bibliográfico. Por meio dele, 

procura-se descrever como é feita a formação de professores da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e 

entender a construção da identidade desse grupo. Para abordagem da temática foram utilizados referenciais 

que discutem o conceito de identidade docente. Em seguida fizemos a análise de questionários entregues a 

um grupo constituído por sete professoras que atuam na Educação de Jovens e Adultos de uma Rede 

Municipal de Ensino. Com este estudo, foi possível captar os desafios tanto da formação docente para atuar 

com essa modalidade de ensino quanto da construção a identidade desse grupo. Desafios de entrar na 

modalidade por uma escolha secundária e de permanecer sem o apoio pedagógico específico para atuar na 

EJA. 

 

 

Palavras-chave: Formação. Identidade docente. EJA. 

 

 

 
1. INTRODUÇÃO 
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 A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino prevista na LDB (lei n. 9.394/96), 

que atende aos alunos que não tiveram acesso ou continuidade da escolarização na idade própria, ou seja, os 

alunos atendidos por esta modalidade passaram por um processo de exclusão escolar. 

. Essa pesquisa justifica-se por nossas experiências pessoais, nas quais percebemos certa dificuldade 

na construção da identidade de docentes que buscam aprofundar-se no trabalho em EJA com a finalidade de 

exercer a profissão de docente nesta modalidade de ensino. 

 O objetivo deste artigo se constitui em descrever como é feita a formação de professores da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) e entender a construção da identidade desse grupo. 

 O referencial teórico adotado elucidou acerca das questões sobre identidade docente. Os autores 

estudados apontam que a identidade do professor possui diferentes dimensões como por exemplo da 

prática.  

 Estudmaos que a formação incial, o início da carreira e a auto formação são fatores importantes na 

construção da identidade. Assim, toda História de vida, cultural e acadêmica, bem como os saberes 

psicológicos do professor influenciam essa construção. 

Marcelo (2009) afirma ainda que a identidade profissional é a forma como os professores constroem 

a imagem de “si mesmo”. Todavia, essa imagem evolui ao longo da carreira e pode ser influenciada pela 

escola, pelas reformas e pelos contextos políticos, que “inclui o compromisso pessoal, a disposição para 

aprender a ensinar, as crenças, os valores, o conhecimento sobre a matéria que ensinam, assim como sobre 

o ensino, as experiências passadas, assim como a vulnerabilidade profissional” (LASKY, 2005, apud MARCELO, 

2009, p. 112).  

Assim, “[...] é através de nossa identidade que nos percebemos, nos vemos e queremos que nos 

vejam” (MARCELO, 2009, p.112) e sobretudo, a identidade é resultado do equilíbrio da imagem que o 

profissional tem de si com os papéis que ele desempenha. Ela pode ser caracterizada ainda como um 

processo contínuo,que envolve tanto a pessoa quanto o contexto e influenciadas por aspectos pessoais, 

sociais e cognitivos. 

 Ao analisar os questionários sócio demográficos de professoras que atuam na EJA de uma Rede 

Municipal de Ensino, percebemos que elas não tiveram formação específica para trabalhar com essa 

modalidade de ensino e que  havia certa dificuldade na construção  da identidade destas professoras, visto 

que as trocas de experiências acontecem apenas com os alunos. 
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 Nesse sentido, nos interessou em descrever como se constrói a identidade destas professoras na 

intenção de captar os desafios da formação docente para atuar com essa modalidade de ensino, tanto na 

formação inicial quanto na formação construída na prática. 

  

2. IDENTIDADE DOCENTE 
 

Ao pensar na construção da identidade docente é necessário prever as diferentes dimensões que 

esta adquire. Assim, pensar em construção da identidade é, sobretudo, refletir a partir do olhar da 

psicologia, antropologia, sociologia e também da própria profissão. Nesse sentido, o contexto pelo qual os 

professores estão inseridos é responsável pela formação da identidade destes, bem como sua história de 

vida, suas relações e a maneira como reagem a essas relações. 

Autores como Tardif (2002), Ludke (2004), Nóvoa (2009) nos levam a refletir sobre a identidade 

docente construída pela prática. Eles discutem a questão do trabalho como transformador do indivíduo e 

fator importante na formação identitária deste. Tardif (2002) considera que: 

Os saberes experienciais possuem, portanto, três “objetos”: a) as relações e interações que os 

professores estabelecem e desenvolvem com os demais atores no campo de sua prática; b) as 

diversas obrigações e normas às quais seu trabalho deve submeter-se; c) a instituição 

enquanto meio organizado e composto de funções diversificadas. (TARDIF, 2002, p. 50) 

 

Ele considera ainda que no início da carreira que os professores acumulam sua experiência 

fundamental “[...] mergulhados na prática, tendo que aprender fazendo, os professores devem provar a si 

próprios e aos outros que são capazes de ensinar” (TARDIF, 2002, p. 51). 

A auto formação que acontece no decorrer da carreira do professor também é considerada um fator 

importante na construção da Identidade como podemos observar: “A auto formação é uma formação na 

qual o indivíduo participa independentemente e tem sob o seu controle os objetivos, os processos, os 

instrumentos e os resultados da própria formação” (Debesse, 1982, apud VAILLANT, 2012, p. 30). 

Nesse sentido percebemos a relevância da formação que acontece na prática, visto que a formação 

inicial não dá conta de um série de fatores necessários ao desenvolvimento da profissão docente, como 

percebemos nesse trecho “[...] a formação inicial não basta para revelar todo o resto da profissão, o qual não 

é possível conhecer sob o ponto de vista do aluno” (LUDKE; BOING, 2004, p. 1174). 
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Destacamos que ao iniciar a carreira o professor traz consigo toda a sua formação acadêmica e 

também cultural, entretanto, os saberes psicológicos inerentes aos alunos, só irão construindo no decorrer 

de sua profissão.  

Nesse caso, o envolvimento do professor com o trabalho, com os discentes e também com os demais 

atores educativos torna-se ferramenta fundamental para a melhoria de sua ação. Contudo, para que os 

professores ampliem o seu conhecimento sobre a prática é necessário reflexão: 

 

 

Para que os professores ampliem o seu conhecimento sobre a prática ao longo da carreira 

(e assim terem a possibilidade de melhorar a sua eficácia profissional), necessitam de se 

envolver, individual ou coletivamente, em diferentes tipos de reflexão sobre o seu próprio 

pensamento, sobre os valores que lhe estão subjacentes e sobre os contextos em que 

trabalham. Para tal, necessitam de apoio intelectual e afetivo e têm de se tornar 

investigadores individuais e colaborativos (DAY, 2001, p. 53) 

 

Nóvoa (2009) observa que a reflexão e a formação deve estar presente nas práticas dos professores, 

ou seja, o lugar da reflexão e da formação é a prática docente. Ele aborda essa questão trazendo à tona a 

tradição que permeou a prática docente:  

 

[...] não houve uma reflexão que permitisse transformar a prática em conhecimento. E a 

formação de professores continuou a ser dominada mais por referências externas do que 

por referências internas ao trabalho docente. Impõe-se inverter essa longa tradição, e 

instituir as práticas profissionais como lugar de reflexão e de formação (NÓVOA, 2009, p. 

13). 

 

Por fim, refletimos que “é impossível compreender a questão da identidade dos professores sem 

inseri-la imediatamente na história dos próprios atores, de suas ações, projetos e desenvolvimento 

profissional” (TARDIF, 2002, p. 107). Incluímos à essa história, os saberes adquiridos na prática. 
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Apropriamo-nos da fala de Marcelo (2014, p. 112) para refletir sobre a construção da identidade 

docente onde diz que: “a Identidade não é algo que se possua, mas sim algo que se desenvolve durante a 

vida”. Assim, estudar a identidade profissional de um grupo é tarefa complexa, visto que cada indivíduo 

possui uma história de vida, com uma cultura e com experiências práticas diferentes. 

 Nesse sentido, os resultados que apresentaremos a seguir referem-se ao perfil das 

professoras atuantes na EJA de um município do Interior Paulista com cerca de trezentos mil 

habitantes. A Rede municipal atende os alunos adolescentes e adultos em nível de Ensino 

Fundamental I e conta com oito salas de EJA. Cada sala localiza-se em uma escola em pontos de 

maior procura da cidade.  

 As professoras responderam aos questionários sócio demográficos o qual continham 

questões sobre as motivações para o trabalho na EJA e os desafios que encontram nessa 

modalidade, bem como as maneiras que conduzem e buscam suporte para o seu trabalho 

cotidiano. 

 

 

3. RESULTADOS 

 

Vânia tem 33 anos de idade e há treze anos trabalha com educação. Do tempo de profissão, nove 

anos foram dedicados à EJA. Sua formação em nível médio é constituída pelo Magistério e no nível superior é 

graduada em Artes e Pedagogia. Possui especialização lato sensu em Educação Especial. 

 

Quadro 1: Considerações de Vânia 

Onde busca suporte 
“Encontrei suporte/ajuda com uma professora que trabalhava com a EJA há 

alguns anos” 

Maiores dificuldades 

“Acredito que a maior dificuldade seja de trabalhar com as turmas de AI/AC 

juntas, pois já tive a oportunidade de trabalhar só com uma das turmas e o 

trabalho fica mais direcionado” 
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Fonte: Dados de identificação do questionário. 

 

 

Tatiana tem 38 anos de idade e trabalha há um ano com educação sendo que, sua experiência inicia-

se com a EJA. Sua formação em nível médio é constituída pelo Ensino Médio e no nível superior é graduada 

em Pedagogia. Possui especialização lato sensu em Educação Psicopedagogia. 

 

 

Quadro 2: Considerações de Tatiana 

 

Onde busca suporte “Em livros e na internet” 

Maiores dificuldades 
“A maior dificuldade é que o professor não tem muito apoio pedagógico e não é 

oferecido nenhum tipo de capacitação” 

Fonte: Dados de identificação do questionário. 

 

Raquel tem 31 anos e há dez anos trabalha com educação. Dos anos de experiência com educação, 

dois foram dedicados à EJA. Sua formação em nível médio é constituída pelo Magistério e no nível superior 

cursa Pedagogia. Não possui especialização lato sensu. 

 

Quadro 3: Considerações de Raquel 

 

Onde busca suporte 

“Na internet, em blogs relacionados ao tema, em materiais de suporte lançados 

pelo MEC, em livros destinados à modalidade e na troca de experiências com 

colegas atuantes na área” 

Maiores dificuldades 
“A dificuldade em obter materiais pedagógicos específicos para o adulto em 

processo de alfabetização e letramento” 



 
 

 

I Simpósio de Cultura e Conhecimento na Diversidade: a produção de discursos, memórias e 

lugares. – Universidade de Taubaté 

95 

 

 

Fonte: Dados de identificação do questionário. 

 

Marta tem 47 anos de idade e há 27 anos trabalha com educação. Do tempo de trabalho na 

educação, dezoito anos foram dedicados à EJA. Sua formação em nível médio é constituída pelo Magistério e 

no nível superior é graduada em Pedagogia. Possui especialização lato sensu em processo ensino 

aprendizagem e em violência doméstica contra crianças e adolescentes. 

 

Quadro 4: Considerações de Marta 

 

Onde busca suporte 

“Como trabalho também co orientação pedagógica em outra cidade, consigo me 

alimentar quanto a concepção e propostas pedagógicas a serem trabalhadas com 

meus alunos” 

Maiores dificuldades 

“Muitos alunos da EJA possuem algum comprometimento e levam um tempo 

maior para aprenderem. O sistema como não vê individualidade sempre 

querendo formatar a EJA dando a terminalidade pelo tempo que o aluno está 

freqüentando e não por seus conhecimentos” 

Fonte: Dados de identificação do questionário. 

 

Flávia tem 47 anos de idade e há 26 anos trabalha com educação. Do tempo de profissão, dois anos 

foram dedicados à EJA. Sua formação em nível médio é constituída pelo Magistério e no nível superior é 

graduada no curso Normal Superior. Possui especialização lato sensu em Gestão Escolar. 

 

Quadro 5: Considerações de Flavia 

Onde busca suporte “Livros didáticos; revista Nova Escola; Internet” 

Maiores dificuldades 

“Falta de encontros com os professores da EJA para troca de experiências e salas 

multiseriadas: Poderia separar em duas turmas AI e AC. Número elevado de 

alunos especiais. Alguns adolescentes que são usuários de drogas” 

Fonte: Dados de identificação do questionário. 



 
 

 

I Simpósio de Cultura e Conhecimento na Diversidade: a produção de discursos, memórias e 

lugares. – Universidade de Taubaté 

96 

 

 

 

 

Helena tem 50 anos de idade e há 26 anos trabalha com educação. Do tempo de profissão, seis anos 

foram dedicados à EJA. Sua formação em nível médio é constituída pelo Magistério e no nível superior é 

graduada em Pedagogia. Possui especialização lato sensu em Gestão Escolar. 

 

Quadro 6: Considerações de Helena 

 

Onde busca suporte 
“Pesquisas relativas à EJA (bibliografias relacionadas, internet, materiais da SEE, 

entre outros)” 

Maiores dificuldades 

“descontinuidade – elevado número de ausências dos alunos por motivos 

diversos, principalmente de trabalho. Pouca valorização desta modalidade de 

ensino” 

Fonte: Dados de identificação do questionário. 

 

 

Januária tem 48 anos de idade e há 28 anos trabalha com educação. Do tempo de profissão, 22 anos 

foram dedicados à EJA. Sua formação em nível médio é constituída pelo Magistério e no nível superior é 

graduada em Pedagogia com ênfase em Educação Especial. Possui especialização lato sensu em 

Psicopedagogia Clínica e Institucional. 

 

Quadro 7: Considerações de Januária 

 

Onde busca suporte 
“Eu pesquiso pela internet, livros, jornais, revistas, como também experiência de 

vida dos próprios alunos” 

Maiores dificuldades “Não nomeio como dificuldade, mas “trabalhoso” por ser um grupo heterogêneo 

em relação ao nível educacional dos alunos e manter a frequência. Dificuldade 
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posso citar o trabalho solitário da EJA” 

Fonte: Dados de identificação do questionário. 

 

 

Ivete tem 59 anos de idade e trabalhou com educação por 36 anos. Do tempo de profissão, 26 anos 

foram dedicados à EJA. Sua formação em nível médio é constituída pelo Magistério e no nível superior é 

graduada em Pedagogia. Não possui especialização lato sensu. 

 

Quadro 8: Considerações de Ivete 

 

Onde busca suporte 

No insucesso de crianças, de jovens e adultos, traçando metodologias e 

estratégias que levem em conta o dia a dia dos mesmos, e consequentemente, o 

aprendizado eficaz’.  

 

Maiores dificuldades 

As diferentes faixas etárias, a inclusão dos excluídos e a continuidade nos 

estudos”. 

 

Fonte: Dados de identificação do questionário. 

 

Consuelo tem 62 anos de idade e trabalhou com educação por 29 anos. Do tempo de profissão, dez 

anos foram dedicados à EJA. Sua formação em nível médio é constituída pelo Magistério e no nível superior é 

graduada em Pedagogia. Possui especialização lato sensu em Psicologia Infantil. 

Quadro 9: Considerações de Consuelo 

 

Onde busca suporte 

“Dentre os vários recursos pedagógicos que já usei como suporte ao meu 

trabalho, destaco a didática como um dos mais valiosos. Sendo ela a arte de 

ensinar, busco nela a inspiração para rever minha prática pedagógica e assim 

perceber necessidade de mudar metodologias, adotar outras, buscar recursos 
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pedagógicos adequados a aprendizagem de determinados conteúdos, usar 

estratégias pessoais de ensino que deram certo, enfim, ela me impulsiona a 

buscar todos os meios disponíveis para melhorar e facilitar a aprendizagem dos 

alunos” 

Maiores dificuldades 

“São aquelas relacionadas à aprendizagem dos conteúdos das diversas disciplinas 

que são agravadas por limites característicos desse grupo (adultos e idosos) entre 

eles: cansaço mental, vista cansada, dificuldades em memorizar, alguns sentem 

sono em pouco tempo de concentração, coordenação motora fina, etc.” 

Fonte: Dados de identificação do questionário. 

 

 

 A partir das reflexões possibilitadas pelo Referencial Teórico adotado, percebemos que a identidade 

do professor ou de um grupo, pode ser construída pela prática, ou seja, pela troca de experiências com os 

pares. A identidade se constrói aos poucos, ou seja, acontece no decorrer da carreira do professor. 

Analisando os questionários, foi possível perceber que as dificuldades encontradas estão relacionadas à 

formação, à falta de possibilidade de trocas, enfim, à falta de suporte pedagógico para trabalhar com tal 

modalidade. 

 Quando elas pontuam também que há dificuldades para se trabalhar com os níveis diferentes, 

percebemos que não houve formação para se trabalhar com esses níveis dentro dessa modalidade de 

ensino. 

 Elas consideram que falta apoio pedagógico, que faltam materiais específicos para esta modalidade, 

que faltam as trocas de experiências com as demais, que falta formação continuada. A maioria busca 

materiais pela Internet e a construção da Identidade  desse grupo vai se construindo de maneira solitária e 

não como um grupo de professores de uma Rede de Ensino. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Estudamos que a construção da identidade docente apresenta diferentes dimensões e nos 

dedicamos neste artigo quanto a dimensão da prática, onde os saberes docentes são construídos a partir das 
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relações que estabelecem com seus pares, no cotidiano da sua profissão, pois é “através das relações com os 

pares e, portanto, através do confronto entre os saberes produzidos pela experiência coletiva dos 

professores, que os saberes experienciais adquirem uma certa objetividade” (TARDIF, 2002, p. 52). 

Dessa forma, podemos concluir que “o que caracteriza os saberes práticos ou experienciais, de um 

modo geral, é o fato de se originarem da prática cotidiana da profissão e serem por ela validados” (TARDIF, 

2002, p. 48). 

A analisar os questionários percebemos que as professoras que atuam na EJA da Rede de Ensino 

pesquisada apresentavam motivações diferentes para atuação na modalidade de ensino. Na maioria dos 

casos, as professoras ingressaram na EJA, por “força de atribuição” como afirmou uma das professoras. A 

escolha para atuarem nesta modalidade de ensino aconteceu de forma secundária, pois o acúmulo de cargo 

foi o principal responsável para a escolha se efetivar, visto que a as aulas na EJA acontecem no período 

noturno. 

Outra questão que devemos ressaltar está relacionada ao fato das professoras não manterem 

contato com outros professores de EJA em suas escolas, pois cada sala de aula funciona em uma escola. As 

professoras trabalham na escola e apenas compartilham as experiências com seus alunos. Nesse sentido, os 

saberes práticos das professoras se dão apenas nos próprios afazes, e se constroem por erros e acertos, não 

sendo possível a troca com os pares dentro do ambiente escolar. Como apontado por uma das professoras 

essa troca de experiências se apresenta como uma dificuldade. 

Nesse sentido, podemos concluir que a construção da identidade do grupo de professoras que 

compõem a Rede de Ensino pesquisada passa por constantes desafios. Desafio de permanecer na 

modalidade de ensino pela qual não teve uma formação específica na graduação. Desafio de não ter a 

oportunidade de troca com os pares, para compartilhar as experiências. Por fim, desafios de trabalhar com a 

heterogeneidade dos alunos em diferentes faixas etárias e de aprendizagem e acima de tudo, conquista-los 

para que estes, permaneçam e não sofram uma segunda exclusão escolar. 
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A constituição dramática do sujeito docente:  

memórias de um professor de escola pública 

Simone dos Santos Pereira 
Universidade de São Paulo 

 

RESUMO 

Nesta comunicação, consideramos discutir as reflexões de um professor aposentado, da cidade de São Paulo, 

acerca de sua trajetória de vida. Assim, apresentaremos algumas análises sobre a constituição do sujeito 

docente, a partir das memórias desse professor e de referências teóricas. Por tratar de uma pesquisa 

qualitativa, com contribuições da História Oral de Vida, realizamos entrevistas semi-estruturadas para 

apreender sua narrativa. Suas memórias nos conduzem a representações a respeito de seu processo de 

escolarização, de sua prática docente e da Educação no Brasil. Percebemos que a constituição da 

subjetividade perpassa diversos elementos da vida pessoal e profissional, envolvendo o compromisso com a 

Educação, a paixão pela profissão, os desafios, as hesitações, os enfrentamentos, as superações, entre 

outros. 

 

Palavras-chave: Subjetividade, Constituição Docente, Permanência na Docência, Trajetória de Vida 

 

 

1. ENTREVISTA 

 O meu nome completo é meio chato: Cupertino de Arrochela Lobo dos Santos. Nasci em primeiro de 

fevereiro de 1955, na Maternidade São Paulo. Meu pai foi industriário e, posteriormente, comerciante 

autônomo. Minha mãe trabalhou como costureira mais de trinta anos. Ambos são portugueses, se 

conheceram na adolescência, vieram para o Brasil e se casaram. Tenho dois irmãos, sou o mais velho. 

 Eu quase não tive infância porque eu sou de uma geração em que o irmão mais velho cuidava dos 

mais novos. Desde praticamente uns cinco ou seis anos eu fazia tudo em casa. Venho de uma formação em 

que a gente tinha muita obrigação e de uma geração de crianças que tinha mais deveres do que direitos, a 
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gente não pensava em direitos. Acho que era algo da minha casa, que meus pais, sendo portugueses, vinham 

de um regime familiar, político e religioso extremamente autoritário, da época do regime salazarista. A 

minha mãe teve uma formação familiar muito rígida, muito paternalista.  

 Desde os treze anos eu já procurava emprego. Trabalhando e estudando, eu tive pouca infância, 

muito menos adolescência. Sofri no ambiente escolar porque a disciplina era férrea, você não podia não 

fazer nada. Por exemplo, no primário, uma das coisas marcantes pra mim era quando minha mãe chegava 

para a professora e falava nas reuniões: “Olha, se precisar bater, bate”.  

 Sempre frequentei escola pública, sou de uma geração em que quase não havia escolas particulares. 

Eu apanhei da professora no primeiro ano. Não porque eu fosse indisciplinado, mas pelo método que ela 

usava para ensinar. Ela colocava na lousa o “B”, chamava-o de “B grande”, não de “B maiúsculo”, contudo ela 

o escrevia bem pequenininho. Fazia o mesmo com o “b minúsculo”. Isso nunca eu vou me esquecer! Ela 

chamava os alunos à frente e dizia: “Que 'b' que é esse? É o 'b grande' ou o 'b pequeno'?”. Eu respondia 

como via, a partir do tamanho, e ela me batia com a régua na cabeça.  

 Mais tarde tinha uma professora muito brava, que não chegou a me bater, mas ameaçava 

fisicamente e batia em outros alunos. Ela os colocava para ler, às vezes eles liam errado ou gozado e a 

professora dava reguada na cabeça do aluno. Eu não aguentava, ficava rindo. Uma vez ela me colocou para 

fora, porque eu não conseguia segurar o riso. Nessa época eu já não tinha mais dificuldades de escolaridade, 

eu era sempre o primeiro da classe. A professora sempre dizia: “Aí, que lindinho!”. Os professores me 

paparicavam e eu sofria com os outros alunos. 

 Não havia debates e quase não havia excursões. Uma vez a professora de Literatura nos levou ao 

Teatro Cultura Artística, fomos ver uma orquestra de música clássica. Em 1967, a professora de História que 

nos levou à Casa do Bandeirante. Isso me marcou pra sempre....  

 No ginásio eu adorava muitas matérias, mas eu sempre gostei da área de Humanas, de Literatura, História, 

Francês e assim por diante. Embora a Literatura não fosse o forte da escola estadual, os professores de Português 

sempre insistiam na leitura dos clássicos, por exemplo O Guarani. Eu sempre gostei muito de ler, não por exigência dos 

professores, eu já lia normalmente, então fui levado naturalmente para as Humanas.  

 A escola era importante pra família, Nossa Senhora! Meus pais, e sobretudo a minha mãe, sempre 

diziam assim: “Não vamos deixar nada para você, mas vamos deixar você formado em alguma coisa”. Então 

isto era um valor, também era um valor para o imigrante. A minha mãe não passou do ensino primário. Ela 

queria que eu fosse médico, mas eu esbarrei justamente na dificuldade para certas matérias, eu sempre tive 

uma propensão mais para Humanas. Do Ensino Médio eu cheguei a fazer cursinho visando Medicina, cheguei 
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a prestar o vestibular, mas depois acabei desistindo, né? Desisti e logo em seguida eu fui pra História, aí 

passei direto. Entrei na Universidade de São Paulo em 1976. 

 Embora eu tenha ido bem no vestibular, eu senti, confesso, um despreparo para o curso que eu 

estava fazendo. Foi um grande choque, me achei completamente despreparado na graduação: dificuldade 

teórica, dificuldade técnica, dificuldade em ler os clássicos, eu não conseguia entender os textos, meu Deus 

do Céu! Os meus colegas, a grande maioria, também tinha dificuldade. No ano que ingressei, em 1976, acho 

que dos 120 alunos que entraram 2/3 desistiram. Não havia suporte ou apoio pedagógico. Eu peguei aqueles 

professores mais catedráticos. A universidade não estava preparada pra receber esses alunos, essa 

massificação da escola pública. O volume de leitura, para acompanhar os cursos e a bibliografia, exigia uma 

dedicação quase que exclusiva e eu trabalhava. Trabalhei sete anos como bancário, inclusive durante a 

graduação. 

 Por outro lado, a universidade foi um marco em minha vida. Eu cresci muito intelectualmente. Eu devo tudo 

que eu sei à universidade, foi um salto gigantesco depois que entrei na Universidade de São Paulo, na FFLCH, a famosa 

FFLCH...  

 Eu peguei a fase de efervescência, do final da década de 70. Eu atuava no movimento estudantil de esquerda 

para a abertura política, que apontava para transformações no país. Aquele momento coincidia com o nascimento do 

movimento sindical, a greve dos metalúrgicos... Depois, em 1980, os novos partidos. Eu acompanhei tudo isso, vivi essas 

expectativas e compartilhei desse sonho de redemocratização. Acredito que eu sou de uma geração um tanto quanto 

sonhadora. 

 A minha paixão pela História é o que me levou a lecionar, posteriormente, foi a paixão social, a crença no país. 

Eu sou de uma geração em que a gente acreditava muito no país. Eu acho que isso é fundamental para o trabalho do 

professor porque, por mais dificuldade que você tenha, não dá para não acreditar no futuro quanto você está com os 

jovens. Você acredita naturalmente porque você acredita naquelas pessoas, então você faz um trabalho voltado pra 

eles. E isso me motivou muito a trabalhar. Eu procurava passar com paixão a minha matéria, eu procurava 

sempre estimular os alunos a gostar da matéria, a se identificar com ela, porque eu acho que esse era o meu 

primeiro objetivo: que os alunos se interessassem, vissem a importância da História para ele, para a 

sociedade, enfim, para o entendimento da sociedade e para a reflexão de seu papel social. Então acho que 

muitos alunos gostavam, né? 

 Eu peguei um momento, por exemplo, em que o papel que o professor já estava sendo contestado. No 

momento histórico, na década de 80 e de 90 de grande efervescência da discussão pedagógica, com a própria abertura 

do país, que começou lá na década de 70. Mudaram os paradigmas do que é ser um bom professor, do que é ser um 

aluno. O aluno também já estava diferente. Isso pra mim foi marcante, nesses trinta anos de trabalho. A todo momento 



 
 

 

I Simpósio de Cultura e Conhecimento na Diversidade: a produção de discursos, memórias e 

lugares. – Universidade de Taubaté 

104 

 

 

você se policiava, você já não sabia mais o que era certo e o que era errado em Pedagogia. Eu sofri muito nos dez 

primeiros anos pela timidez. Eu não me achava em condições de dar aula exatamente. Sempre temi uma classe cheia. 

Com o tempo, depois de uns dez anos de magistério é que eu fui me sentindo à vontade, confiante.  

 Portanto, estudei muito sobre Pedagogia a partir do momento que eu passei a ser professor. Passei a conciliar 

a Pedagogia com a História, porque justamente a Pedagogia forneceria as ferramentas para você trabalhar. Eu comecei 

a trabalhar com quintas séries no final dos anos 70. Nesse momento as crianças eram de um jeito. Entre 2000 e 2010 os 

alunos já eram completamente diferentes. Eu peguei essa transformação. 

 Eu nunca consegui dissociar o trabalho do professor do momento histórico em que o país estava. Fui, 

naturalmente, uma pessoa engajada no sindicato. Eu sai da escola estadual em 2000 e não me afastei da Apeoesp. O 

sentido do professor é isso, não dissociado ao momento histórico que você está vivendo. É claro que a minha matéria 

facilita. 

 A relação com os alunos foi sempre conflituosa. É também uma relação de amor e ódio. É uma profissão 

terrível no aspecto cotidiano: você tem que estar naquele horário, com aquelas mesmas pessoas, quer você queira quer 

não, você vai estar com elas. Então, você tem que encontrar formas, novas formas de estar convivendo. É normal a 

angustia, normal todos os problemas emocionais. É normal você levar o problema da escola, carregar nas suas costas. 

Ser professor é uma daquelas profissões, embora todas as profissões acho que sejam assim, da qual é muito difícil você 

se desligar. Daí o grande número de pessoas afastadas por problemas emocionais. Eu consegui me aposentar como 

professor sem pirar. 

 A timidez e a insegurança marcaram toda minha fase profissional, trinta anos trabalhando nessa 

TENSÃO de não acreditar que eu fosse um profissional BOM. Isso fez com que eu exigisse mais de mim e 

talvez por isso, por eu provar a mim mesmo, por exigir de mim mesmo, é que sempre eu procurei fazer o 

melhor que eu pude Essa é a parte emocional do trabalho da gente. Claro que você é esse bloco profissional, 

você tem esse papel “o profissional” e ao mesmo tempo é o bloco pessoal, “a pessoa”, né? No meu caso não 

dá para falar de um sem falar do outro. 

 Eu costumo dizer, desde 1962, eu nunca saí da escola. Minha família, meus pais, meus irmãos têm 

orgulho de eu ser professor. Havia um ou há ainda um prestígio grande de ser chamado de professor. É mais 

ou menos como ser chamado de doutor.  

 

2. CONSIDERAÇÕES 

 Conforme apontado por Bosi “[...] a memória oral é um instrumento precioso se desejamos 

constituir a crônica do quotidiano” (2004, p. 15), por isso utilizamos como método de pesquisa, para a 



 
 

 

I Simpósio de Cultura e Conhecimento na Diversidade: a produção de discursos, memórias e 

lugares. – Universidade de Taubaté 

105 

 

 

aproximação com os sujeitos, a História Oral, por compreendermos que a partir dela podemos apreender 

alguns dos elementos que constituem o sujeito docente em sua trajetória de vida. Continua a autora: “[...] A 

memória oral, longe da unilateralidade para a qual tendem certas instituições, faz intervir pontos de vista 

contraditórios, pelo menos distintos entre eles, e aí se encontra a sua maior riqueza” (Ibid, p. 15). A visão de 

mundo, que tentamos apreender nas falas do sujeito, nos revela contradições, incertezas, superações, 

entendimentos sobre a Educação no país e sobre si mesmos. 

 Essa entrevista é parte de um conjunto de entrevistas de uma pesquisa de mestrado, com 

professores do Ensino Fundamental da rede municipal da cidade de São Paulo, que busca compreender os 

elementos de sustentação que possibilitam que o sujeito docente permaneça na carreira. 

 Nossa breve análise tenta manter percurso realizado nas entrevistas, ou seja, o percurso das 

histórias de vida contadas pelo sujeito. Iniciamos por problematizar a narrativa sobre as relações familiares e 

as relações estabelecidas nas escolas de Educação Básica. Em seguida, sobre os cursos de formação e, ao 

final, sobre sua carreira. 

Para a abordagem histórico-cultural, base teórica de nossa pesquisa, a singularidade de cada sujeito 

resulta “[...] da multiplicidade de influências que recaem sobre o sujeito no curso de seu desenvolvimento” 

(REGO, 2003, p. 55). A autora aponta que inúmeros autores, de diferentes áreas do conhecimento, ressaltam 

a importância da família como a primeira instituição socializadora e que, nesse sentido, exerce grande 

influência no desenvolvimento da criança e no adolescente. 

 A família de nosso sujeito teve um papel muito importante em relação à educação dos filhos. 

Percebemos, a partir da narrativa de Cupertino, que sua família possibilitou a escolarização e o incentivou. 

Os estudos foram, talvez, o legado mais importante a ser transmitido a ele. Para Lahire “[...] a presença 

objetiva de um capital cultural familiar só tem sentido se esse capital cultural for colocado em condições que 

tornem possível sua “transmissão”17 (2006, p. 338), como nesse caso, em que os dispositivos familiares 

possibilitaram a construção de valores acerca da educação. 

 Percebemos, na fala do professor, que ele nasceu em uma estrutura familiar muito rígida. Seus pais 

foram criados de modo muito duro e reproduziam, com seus filhos, a educação que tiveram. Cupertino 

explica que apanhou muito na infância e essa violência educacional era a forma pela qual se transmitia a 

                                                             
17   Lahire (2006) explica o cuidado que teve com os termos “”transmitir” e “transmissão”, pois eles  
normalmente significam “[...] uma reprodução idêntica (“modelo a ser imitado”) de uma disposição “ou de um 
esquema” mental” (p. 340). Para o autor essa ideia desconsidera a participação do sujeito destinatário no processo.  
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ideia de responsabilidade que, desde muito cedo, aprendeu. Ele, por ser o filho mais velho, era responsável 

por inúmeras atividades em casa, inclusive cuidar de seus dois irmãos mais novos.  

 Cupertino não se referiu à escolaridade de seu pai, contudo inferimos que ele estudou um pouco, 

pois trabalhou na indústria e no comércio. Ele esclarece que sua mãe não estudou além do ensino primário e 

que, portanto, para ambos a escolarização era um valor em sua família e que eles gostariam de ver realizado 

nos filhos. Era importante estudar para “ser alguém na vida”. No Brasil sempre foi muito comum essa 

expressão referente aos estudos. As classes menos favorecidas sempre pensaram na escola como uma 

possibilidade de ascensão social, apropriando-se de um discurso que convinha às classes mais favorecidas e 

que levava à ideia do esforço e mérito pessoal. Para as classes menos favorecidas, com o estudo se obtém 

um diploma, e consequentemente a possibilidade de conseguir um emprego (melhor que de seus pais) 

garantindo uma vida melhor, garantindo ascensão na vida. O mito da ascensão social, por meio da 

escolarização, é frequente nos discursos das famílias, contudo um bom desempenho escolar não é sinônimo 

de ascensão social.  

 Apesar da influência da família na vida da criança e do adolescente os traços de “[...] seu 

desenvolvimento não dependerão exclusivamente das experiências vivenciadas no interior da família, mas 

das inúmeras aprendizagens que o indivíduo realizará em diferentes contextos socializadores, entre eles, a 

escola” (REGO, 2003, p. 57). Portanto compreendemos a constituição do sujeito ao longo de sua trajetória de 

vida. 

 Os relatos das experiências sobre as memórias da escola mostraram formas tradicionais de lidar com 

o ensino: havia exposição dos estudantes, classificação, castigo, entre outras práticas punitivas. Além dessas 

práticas negativas, que tentou não reproduzir em sua trajetória no magistério, Cupertino também menciona 

ausências de experiências que julga importantes, que posteriormente tentou realizar com seus estudantes. 

 As lembranças de escola, do Ensino Fundamental ao Ensino Superior foram marcantes, 

principalmente por aspectos negativos. Cupertino explica que apanhou, principalmente com “reguadas” e 

que seus professores na graduação não percebiam os estudantes em seu processo de aprendizagem. 

 Nesse sentido, Tardif e Raymond (2000) pontuam que a docência é a única profissão em que os 

sujeitos se relacionaram com ela durante a maior parte de sua vida, antes mesmo de se licenciarem para o 

magistério, criando, dessa forma, sentidos próprios de imagens de professores e de experiências escolares. 

Sentidos que (não) se perpetuarão em suas práticas pedagógicas. 

Talvez, o ponto essencial da profissão para Cupertino seja o compromisso com a Educação, com os 
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estudantes, com o processo de ensino-aprendizagem. Para ele foi importante possibilitar a ascensão da 

escolaridade para todos os estudantes, principalmente para aqueles provenientes das classes sociais menos 

privilegiadas. Para tanto, seu primeiro objetivo foi tentar fazer com que os estudantes se interessassem por 

História, porque, percebendo a importância da matéria, os estudantes poderiam ter um maior entendimento 

da sociedade, refletindo sobre si próprios e seu papel social. Relacionado, dessa forma, sua prática 

pedagógica à sua própria história pessoal. 

 O sujeito aponta diversas crises com as quais se relacionou em sua trajetória. Percebemos sua 

postura crítica em relação à educação e à situação do país. Ele sugere que a crise que envolve a Educação 

afeta a dinâmica de trabalho. O professor relata as mudanças históricas desde a ditadura militar. 

Percebemos em sua fala as implicações das mudanças políticas nacionais que incidem nas políticas 

educativas de cada período histórico brasileiro. 

 Algo latente em toda a sua narrativa sobre a docência é como essa se constitui de maneira 

dramática. Para Vigotski “[...] o drama realmente está repleto de luta interna [...] [pois] a dinâmica da 

personalidade é o drama [uma vez que] o drama sempre é a luta de tais ligações (dever e sentimento; 

paixão, etc)” (2000, p. 35). Anjos esclarece que “[...] ao elaborar a noção de drama, Vigotski está dando 

ênfase à internalização (dramática) das relações sociais, e está apontando que as relações reais entre as 

pessoas e as práticas sociais é que estão por trás do desenvolvimento psicológico” (2010, p. 142). Para a 

autora, ao compreender a dinâmica da personalidade a partir do drama, “[...] a dimensão contraditória das 

condições concretas que constituem os sujeitos” (Ibid, p. 142) é evidenciada. 

 Ao concebermos a constituição dramática da personalidade do sujeito estamos sugerindo que essa 

constituição é, além de contraditória, complexa. A subjetividade de cada sujeito, dessa perspectiva, é tensa, 

uma vez que  

 

[...] a multiplicidade e o conflito, que vivemos nas relações sociais em que nos constituímos, 

também se produzem dentro de nós. Somos uma multiplicidade de papéis e de lugares 

sociais internalizados que também se harmonizam e entram em choque. (FONTANA, 2013, 

p. 64) 

 

 O sujeito, nesse contexto, significa e resignifica as interações sociais constantemente, de maneira, 

muitas vezes, contraditória. Dessa forma, para a autora, “[...] nossa singularidade é 'lugar de passagem’, é 
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uma condição produzida historicamente na dispersão das interações, no desafio de compreender o vivido 

(’nem sempre percebido’) nas suas incoerências e contradições” (Ibid, p. 67, grifo da autora). Por isso, 

acrescenta Fontana, remetendo-se a Vigotski, que o desenvolvimento do comportamento do sujeito deve ser 

entendido no conceito de drama, pois “[...] a “aproximação do vivido”, na sua fragmentação e conflitos, no 

jogo da participação do/com o outro, […] [é] condição para uma psicologia humana concreta” (Ibid, p. 68, 

grifo do autor). Compreender o sujeito, a partir da dramaticidade de suas relações, é perceber como se 

constitui a sua subjetividade. 

 Para Oliveira, o “[...] desenvolvimento [é] como o conjunto dos processos de transformação que 

ocorrem ao longo da vida de um indivíduo” (OLIVEIRA, 2009, p. 332). A autora, para explicar os processos de 

transformação, refere-se à sintetização de Palacios (apud Oliveira, p. 332) que aponta três fatores para 

explicar os processos de transformação que ocorrem ao longo da vida de um ser humano: “[…] i. A etapa da 

vida em que a pessoa se encontra; ii. As circunstâncias culturais, históricas e sociais nas quais sua existência 

transcorre e iii. Experiências particulares privadas de cada um e não generalizáveis a outras pessoas”. O que 

propõe Palacios é que as condições do comportamento humano estão relacionadas às circunstâncias 

históricas e culturais das experiências que cada sujeito tem.  

 Nesse sentido, compreendemos que uma  

 

[...] imensa multiplicidade de conquistas psicológicas que ocorrem ao longo da vida de cada 

indivíduo gera uma complexa configuração de processos de desenvolvimento que será 

absolutamente singular para cada sujeito […] em cada situação de interação com o mundo 

externo, o indivíduo encontra-se em um determinado momento de sua trajetória particular, 

trazendo consigo certas possibilidades de interpretação e ressignificação do material que 

obtém dessa fonte externa. (OLIVEIRA, 2009, p. 334) 

Portanto, consideramos o momento de fala de Cupertino, como professor aposentado, que reflete 

sobre sua trajetória na docência, explicitando todo o drama que permeou sua vida e sua prática profissional, 

perpassando as transformações históricas e pessoais, (re)significando sua própria constituição de sujeito 

histórico. 
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RESUMO 
 
O presente estudo compreende o primeiro capítulo de um trabalho de mestrado ainda em construção. Seu 

objetivo pautou-se em refletir sobre a sociedade ocidental contemporânea, suas características e impacto 

nas subjetividades dos sujeitos nela inseridos. Certas características do contexto social atual, como a 

globalização e avanço tecnológico, sob o pano de fundo do sistema capitalista, exercem influência na 

constituição subjetiva humana. A mediação das relações entre os homens, outrora feita por instituições 

tradicionais tem na figura da mídia e do estímulo ao consumo veiculado por esta suas bases. Diante de tal 

fato, autores apontam impactos verificados no subjetivo humano e suas novas formas de mal-estares.  A 

busca por alcançar o objetivo deste estudo se deu através de pesquisa bibliográfica, valendo-se do 

referencial teórico da Psicanálise e Teoria Cultural. 

Palavras-chave: Sociedade Ocidental Contemporânea, cultura, subjetividade humana. 

ABSTRACT 

This study comprises the first chapter of a master's work still under construction. Their goal was marked to 

reflect on contemporary Western society, its characteristics and impact on the subjectivities of her subjects 

inserted. Certain features of the present social context, such as globalization and technological development, 

in the backdrop of the capitalist system, influence the human subjective constitution. Mediation of relations 

between men formerly done by traditional institutions is the media figure and encouraging the consumption 

conveyed by this their base. Faced with this fact, authors point impacts caused in the human subjective and 

its new forms of ailments. The quest to achieve the objective of this study was through literature, drawing on 

the theoretical framework of Psychoanalysis and Cultural Theory. 

Keywords: Contemporary Western society, culture, human subjectivity. 
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1. INTRODUÇÃO 

A fim de refletir sobre as relações entre sociedade ocidental contemporânea, cultura e subjetividade 

humana, vale primeiramente direcionar olhares a alguns pensamentos que forneçam base para 

compreender tal processo.  Em 1930, Freud publicou “O mal estar na civilização”, texto no qual defende que 

as relações entre os homens tem seu ajuste garantido via família, Estado e sociedade e que se tal regulação 

não fosse feita, os relacionamentos ficariam sujeitos “à vontade arbitrária do indivíduo” (FREUD, [1930]1996, 

p. 101). Ou seja, as civilizações e sociedades são compostas por instituições que cumprem o papel de 

direcionarem atos de seus membros a fim de garantir o convívio entre estes, na medida em os impedem de 

agirem conforme seus impulsos ordenam. 

Laplantine (1998, p. 23) reassegura tais afirmações ao considerar que o que caracteriza uma sociedade 

é uma “configuração cultural”, lógica comungada e observada em suas instituições e comportamentos de 

seus membros. 

Porém, conforme Freud ([1930]1996) os que estão inseridos na civilização acabam sacrificando em 

partes suas pulsões agressivas e sexuais. Tal ato não se torna ileso, na medida em que seria responsável por 

parte dos sofrimentos humanos, pois para domar pulsões agressivas haverá de se valer da ação do 

superego18 e do consequente sentimento de ansiedade e culpa causado por esta instância psíquica ao 

indivíduo. Estes apareceriam sob a forma de mal-estar, insatisfações para as quais se atribuem outras causas, 

sendo o convívio com tal sentimento o “preço a ser pago” para que a civilização ocorra e haja união dos 

indivíduos que dela fazem parte. 

Nesta mesma obra, Freud considera que os fatores pelos quais os indivíduos se atormentam ou julgam 

erradas suas atitudes, coincidem com preceitos culturais predominantes, o que denominou de “superego 

cultural”. Dessa forma, a afirmação do autor é de que os processos do desenvolvimento cultural do grupo e 

do desenvolvimento cultural dos indivíduos se acham, por assim dizer, interligados.  

Considerando a imbricação das duas dimensões da vida humana (individual e coletiva), se torna 

pertinente refletir sobre o momento presente e os componentes sociais deste cenário. Ora, transpassados 

aproximadamente oitenta e cinco anos, seria possível entender a interação do homem com a sociedade atual 

pelo mesmo viés freudiano? 
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Para Viana (2012), o texto freudiano permite pensar além da época em que foi escrito, auxiliando 

inclusive no entendimento do mal-estar do homem contemporâneo, visto que em dados momentos certos 

valores são estimulados em detrimento de outros que não mais se enquadram aos significados partilhados e 

ideais vigentes. 

 

2. SOCIEDADE OCIDENTAL CONTEMPORÂNEA 

 

Para Giddens (1991, p.8) o cenário social ocidental da atualidade resulta do estilo e costume de vida 

que emergiram na Europa a partir do século XVII, se tornando posteriormente influência mundial e hoje 

concretizada em seu extremo. 

É evidente para o sociólogo inglês, que o período é mais bem denominado de “alta modernidade” 

(GIDDENS, 2002). Dessa forma, articula seus argumentos considerando que após a Segunda Guerra o padrão 

do capitalismo começou a se alterar, tornando-se mais descentralizado e abrangente, a interdependência 

aumenta a produção, suas flutuações e notadamente o comércio internacional. As atividades locais são 

altamente influenciadas por acontecimentos ou organismos distanciados.  

Nesta perspectiva se acentua, segundo Giddens (1991), o processo denominado de “reflexividade”, ou 

seja, na dinâmica de mútua implicação das dimensões da vida, característica da ação humana ligada ao 

aspecto de se manter contatado às bases do que se faz. Desta feita, a relação entre decisões cotidianas e 

resultados globais, e também seu contrário, a influência das ordens globais sobre a vida individual compõem 

aspectos que além de estarem interligados se fazem presentes e interferem na realidade contemporânea 

(GIDDENS, 1997, p.75). Estas relações são permeadas de riscos imprevisíveis, que permitem novas situações 

incalculáveis emergirem, como é, por exemplo, o caso do aquecimento global. Há hipóteses de que o mesmo 

esteja ocorrendo e diante disso se abrem outras possíveis consequências ao planeta e vida humana. Porém 

há quem estude o clima e afirme o contrário, o que indica que não há certeza absoluta alguma (GIDDENS, 

1997). 

Para Magalhães, Henriques e Feres-Carneiro (2006) o início do terceiro milênio indica a vigência de 

fatores como instabilidade, incerteza e insegurança se tornando constitutivos do indivíduo contemporâneo. 

Desta forma, mudanças em larga escala como globalização, desenvolvimento tecnológico, cultura de massas, 

                                                                                                                                                                                                             
18 Instância psíquica originada da internalização de autoridades proibitivas, especialmente oriunda do terceiro elemento 
entre a relação mãe e filho que proíbe o incesto. Depois de internalizada, tal instância julga comportamentos “certos” 



 
 

 

I Simpósio de Cultura e Conhecimento na Diversidade: a produção de discursos, memórias e 

lugares. – Universidade de Taubaté 

113 

 

 

entre outras, trouxeram alterações à forma de relacionamento do homem consigo e com os demais. Assim 

como Giddens (1997), Lima (2000) acrescenta que diante de tais alterações surge a perda de referências em 

instituições organizativas da sociedade, como as de família, escola, nação e estado.  

Magalhães, Henriques e Férez-Carneiro (2006), destacam que o fenômeno da globalização abole 

fronteiras e interligam experiências que certamente causam impacto nas subjetividades, o que corrobora a 

afirmação de Laplantine (1998, p. 14) de que absolutamente todas as sociedades no presente se defrontam 

com mutações velozes, sem precedente histórico, devido ao avanço tecnológico, evolução das relações 

sociais, migrações internas e externas, urbanizações. Para ele tal movimento reconduz a reacomodações por 

vezes “brutais” da organização da personalidade. 

Em suma, a contemporaneidade trouxe em seu bojo múltiplas transformações nas esferas sociais, 

econômicas, tecnológicas e geopolíticas em escala mundial, implicando alterações para os modos de ser dos 

sujeitos e suas formas de agir na sociedade. (SOARES; KRAWULSKI; COUTINHO, 2007). 

Finalizando a discussão, convém mencionar Caniato e Rodrigues (2013) para os quais,  

 
As transformações históricas, sociais, econômicas e tecnológicas, principalmente, nestas 
duas últimas décadas, produziram alterações significativas na constituição da subjetividade 
humana. Inovações tecnológicas e os novos recursos da mídia passaram a cumprir papel 
crucial na vida dos indivíduos, alterando suas formas de agir e pensar. (CANIATO; 
RODRIGUES, 2013, p.143). 

 
Para tais autores, portanto, observam-se nos últimos vinte anos o aumento de meios e recursos 

tecnológicos que viabilizam a comunicação e circulação de informações. A mídia passa a exercer papel 

central nesta rede de inter-relações. Apesar de tal contexto diferir do pensado por Freud na década de 1930, 

ele indica novas vias de mediações das relações humanas, bem como de novas formas de estruturação 

subjetiva e expressão do mal estar do homem ocidental. 

 

3. MÍDIA E SUBJETIVIDADE NA CONTEMPORANEIDADE 

A forma como produtos midiáticos se apresentam no cotidiano é insofismável através dos meios de 

comunicação e setor publicitário a eles atrelado. Seus conteúdos são variados e, como ressalta Saroldi (2014, 

p. 2), atingem nossas faculdades de percepção via propaganda, exposição exaustiva de determinado artista 

                                                                                                                                                                                                             
ou “errados”, conforme as leis vigentes na cultura. Informações descritas no texto O ego e o Id, de Freud ([1923] 1996). 
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em programas e comerciais de rádio e TV, ou até mesmo nas telas que agora são instaladas em ônibus e 

aviões, por exemplo. Surgem novas formas de exploração do universo midiático, todo tempo, como através 

da convergência e dos objetos transmídia. 

O primeiro se refere à conversão propriamente dita de conteúdos em diversidades de tecnologias. 

Tornou-se possível assistir um filme, propaganda ou acessar ao facebook através de um computador, celular, 

tablet, entre outros. 

Segundo Teles (2013), esta era convergente instaura uma mudança na relação entre tecnologias, 

mercados e públicos, transformando a forma de produzir e consumir produtos dos meios de comunicação. O 

fluxo de conteúdo midiático é acelerado pelas empresas a fim de aperfeiçoar oportunidades de lucro.  

No que se refere às narrativas transmídias, o autor acima citado informa que compõem uma nova 

estética em que uma história desenrola-se através de múltiplas plataformas de mídia. Neste modelo de 

narrativa, a história pode ser introduzida em um filme e se estender para a televisão, para livros e 

quadrinhos, game e outras possibilidades. Porém, cada produto é um ponto de acesso à estória, não há 

necessidade de contato ou entendimento prévio com o outro tipo de mídia. Esta variedade de experiência 

aumentaria a lucratividade (TELES, 2013).  

Tomando o caso da televisão e seu papel de influência nas formações subjetivas, Adorno (2000) 

considera haver dois aspectos em suas programações. Se por um lado ela se coloca diretamente a serviço da 

formação cultural através de programações de atividades educativas, por outro o autor suspeita de que 

haveria uma função “deformativa” da mesma em relação à consciência das pessoas, para fins de divulgar 

ideologias. Haveria uma ocultação dos problemas mediante rearranjos e mudanças na entonação dada a 

estes e tais fatores contribuiriam a esta falsa consciência. Outro risco relativo ao conteúdo veiculado pela 

televisão, ainda ligado ao primeiro, seria a apresentação de situações falsas pela forma com que os 

problemas são tratados, ou ocultados, segundo ele. Haveria assim uma “harmonização da vida” (entende-se 

tal expressão pela veiculação sutil do ideal de que tudo pode ficar bem e ter um final feliz de forma meio 

“mágica”, dependendo exclusivamente da implicação das pessoas para que isso ocorra), transmitida de 

forma imperceptível e velada. Por fim, acrescenta que não apenas a televisão enquanto um instrumento de 

comunicação em massa apresenta tais características, mas que a “modelagem conjunta do consciente e do 

inconsciente” ocorre por meio da totalidade dos veículos de comunicação massiva. 

Outra notoriedade advinda da chamada “cultura de entretenimento” de acordo com GABLER (2000) 

foi a difusão por todas as esferas públicas norte-americanas do ritmo, técnicas e truques da indústria de 
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diversão popular e neste tipo de entretenimento todos se tornam atores e plateias do ininterrupto 

espetáculo de suas vidas. Devido ao processo de globalização e avanços tecnológicos que colocam todo 

planeta em contato virtual, porém em tempo real, demais regiões podem ser influenciadas pelos fatores 

acima citados, caso observado no Brasil. A forma de entretenimento baseada no show business se expande, 

o desejo de fazer parte do mesmo percorre a grande massa haja vista a enorme exposição via redes sociais 

exercida no país, tudo é revelado, todos os momentos compartilhados. Outro exemplo são os programas de 

reality shows (também modelos importados) disputados por serem considerados trampolins para a fama. 

“Os participantes destes programas, de fato, só representam a si mesmos, mesmo quando tentam atingir um 

suposto gosto do público que os leve ao prêmio final”. (SAROLDI, 2014, p. 04). 

Neste sentido se torna razoável pensar em como a vida contemporânea adquiriu um viés de 

espetacularização dela própria, conforme apontado anteriormente. Ademais, Fortes (2009) acrescenta que o 

sujeito atual se organiza no eixo individualismo-hedonismo e se encaixa ao propósito da sociedade de 

consumo, pois o dever que se apresenta a todos é o de serem felizes e para isso há que se consumir. 

Segundo ela:  

 

É no contexto da fragilidade que assola o homem de nossos dias que podemos também 
compreender o circuito consumista. A obsessão de comprar é certamente a expressão dos 
instintos hedonistas, mas pode ser vista, por outro lado, como forma de paliativo frente às 
inseguranças e incertezas que inquietam o homem atual (FORTES, 2009, s/p). 

 
Ou seja, diante dos fatores de imprevisibilidade e riscos, a sensação de fragilidade poderia ser 

tamponada via consumo, além de este ato ser reforçado pela promessa da obtenção de prazer com a 

aquisição de produtos variados, amplamente divulgados em diversidades midiáticas. 

Kehl (2004, p.86) menciona que “quando Freud criou a psicanálise, o imperativo moral apontava para 

o sacrifício e a renúncia pulsional”. Na dívida simbólica19 do ser com a autoridade patriarcal, triunfava a culpa 

no psiquismo neurótico da época. 

Porém, segundo a autora, hoje a condição do laço social é ditada pela perversão, na medida em que 

os indivíduos se submetem à servidão do gozo de um Outro. Os objetos são apresentados como “fetiches”, 

conceito este presente nas obras de Freud e Marx. Atualmente, as dimensões sexuais e de exploração do 

                                                             
19 “A constituição do sujeito implica a assunção de uma dívida face ao outro, sem o qual o sujeito não teria condições de 
existir. De fato, se o sujeito não é a causa de si mesmo e apenas pode advir a partir do outro, sendo um conjunto de 
identificações, então a constituição do sujeito implica o estabelecimento de uma dívida inefável com as potências que 
lhe ofereceram as possibilidades de ser produzido”. (BIRMAN, 1997, p. 33) 
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trabalho coincidem. O fetiche20 que anula a diferença entre os sexos, conforme propõe Freud, concretiza-se 

como mercadoria. Para Freud, o fetiche é algo que se propõe a encobrir a falta já notada pelo infante, junto a 

seu psiquismo em constituição que ao mesmo tempo, porém, sustenta a possibilidade de nada saber sobre 

ela. A posse do objeto fetiche permite ao perverso uma via para o gozo sexual que dispensa a diferença e a 

angústia da castração. Para Marx, o fetiche- mercadoria encobriria a relação conflitiva de sua origem: a 

exploração entre as classes em seu processo de produção. Dessa forma, ambas as visões destacam que o 

fetiche tampona a dimensão da falta. “A passagem do uso do conceito de fetiche em Freud para a teoria de 

Marx revela que a regulação fetichista das relações entre as pessoas, nas sociedades capitalistas, deixa de ser 

uma exceção perversa para se tornar uma regra” (KEHL, 2004, p. 85). As relações humanas são mediadas 

pela mercadoria nos dias atuais, predominantemente pela mercadoria-imagem, podendo este tipo de laço 

social ser considerado perverso. Os sujeitos, impulsionados por motivações inconscientes, buscam o gozo a 

todo custo, gozo fetichista que prevê o ter para ser, fetiche -mercadoria ofertado insistentemente pelo 

universo midiático e publicitário. 

Observa-se, portanto, que o proposto por Bauman (1998) para quem o momento atual é o da 

fragmentação, desregulamentação e mudança, onde o princípio do prazer preside e a liberdade individual 

reina soberanamente, se encaixa nessa leitura dos fenômenos sociais e subjetividades que não mais buscam 

controlar seus impulsos e sim realizá-los especialmente via obtenção do fetiche- mercadoria.  

Em relação ao individualismo, outro eixo citado por Fortes (2009), Abeche (2013) enfatiza que a 

consolidação do neoliberalismo traz consigo a primazia dos direitos individuais, cabendo ao sujeito arcar 

com a responsabilidade dos seus atos. Para ela em decorrência disso os homens se sentem dotados de 

autodeterminação, reinando soberanos e sozinhos, responsáveis por suas mazelas e sucessos. Dessa forma, 

o meio social não é visto como espaço de interesses mútuos, mas como uma somatória de indivíduos 

isolados e em busca de alcançarem seus objetivos, competindo entre si. 

Este processo representa o auge do modelo do individualista, a sua maximização, através da qual, 

conforme Birman (1997) a subjetividade dos sujeitos atuais pode ser denominada de “narcísica”, por esticar 

as premissas do individualismo ao seu extremo. Com isso, segundo o autor, as questões voltadas às relações 

entre o eu e o outro deixam de se colocar, se acomodando em segundo plano no projeto pós-moderno. Em 

                                                             
20 FREUD (1927) descreve que a origem do objeto fetichista é haver certa parte da corrente mental de ideias que recusa 
a percepção feita quando ainda se é criança, período em que há um auge narcísico, de que as mulheres não possuem 
pênis. O objeto fetiche tampona a falta observada e ao mesmo tempo recusada. 
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face disso as ideias ligadas aos laços sociais e inter-humanos perdem em qualidade e quantidade, se 

esvaindo progressivamente na cultura do narcisismo.  

Neste sentido Bauman (2004, p.33) menciona que nos relacionamentos afetivos atuais por vezes é 

difícil discernir o que seja amor ao outro ou a si mesmo, visando enaltecer o narcisismo do sujeito em 

questão. Para ele, observa-se um traço de um ego expansivo, porém inseguro, ansioso por confirmar seus 

méritos incertos por meio de seu reflexo no espelho. 

Para Coutinho e Garcia (2004), o processo de solidificação do individualismo no Ocidente atingiu um 

grau representado pela figura do indivíduo errante, que busca liberdade e autonomia, guiada pelas 

exigências da funcionalidade, do desempenho e da eficiência que se transformaram em ideais sociais.  

 
“O excesso de estimulação a que está constantemente submetido e a fragilização dos 
suportes simbólicos identitários, que sustentavam a trajetória existencial de seus 
antepassados, resultam em uma experiência de intensa incerteza e imprevisibilidade, tantas 
vezes associada a situações de fracasso e frustração. Incitado a assumir total 
responsabilidade por sua vida, na falta de suportes tradicionais religiosos, institucionais ou 
mesmo familiares, e confrontado com a exigência do rendimento e do sucesso, o indivíduo 
entra em colapso. A conseqüência subjetiva desse estado de coisas apresenta-se sob a 
forma do desamparo. (COUTINHO e GARCIA, 2004, s/p) 
  

O sentimento de desamparo humano, segundo Freud ([1930] 1996), se encontra presente em todo 

ser humano, pois sua origem se dá no início da vida quando o recém-nascido realmente se encontra numa 

situação de desarvoramento, cuja sobrevivência depende da ação de outrem. Dependendo das experiências 

vivenciadas pelos sujeitos tal sentimento é acionado, o que pode vir a ocorrer em um contexto imprevisível e 

permeado por riscos de diversas formas. 

 Para Coutinho e Garcia (2004) em decorrência de tal processo ocorreriam “colapsos”, vivências 

subjetivas e adoecimentos psíquicos na forma de pânico e depressões se multiplicariam. Birman (1997) 

atesta que não foi por acaso, que a síndrome do pânico e as depressões se transformaram no emblema 

psicopatológico do novo universo subjetivo. Tais patologias seriam os contrapontos da cultura do narcisismo, 

“pois revelam a impossibilidade da estetização da existência e da glorificação do eu” (p. 230). As depressões 

indicam o lado negro da cultura do narcisismo, revelam as impossibilidades dos indivíduos de realizarem o 

culto arrogante do eu. 

O que se observa é uma tentativa de distanciamento da realidade próxima e cotidiana, livre de seus 

percalços reais “Em vários estudos encontramos que os ideais com que o sujeito é confrontado hoje dizem 

respeito à abolição do conflito, à busca do êxito e da valorização do prazer individual” (VIANNA, 2012, p.36). 



 
 

 

I Simpósio de Cultura e Conhecimento na Diversidade: a produção de discursos, memórias e 

lugares. – Universidade de Taubaté 

118 

 

 

Nesta espreita, Roudinesco (1999) menciona que os seres contemporâneos não aceitam mais os 

sentimentos negativos como o de tristeza como partes de si, intrínsecos à vida. Assim, quando estes dão 

sinais de existência são logo vistos como rebaixamento de autoestima e fortemente combatidos, 

comumente sob diagnóstico de depressão e consequentemente submetidos a intervenções 

medicamentosas.  

Rottenberg (2014), estudioso em psicopatologia, em entrevista à Revista Istoé, ao discorrer sobre o 

aumento dos índices de depressão na sociedade contemporânea, apesar dos avanços da medicina, reforça 

que a cultura estaria fomentando tal realidade. Para o mesmo, o estilo de vida e a necessidade constante de 

que as pessoas se mostrem felizes estariam contribuindo diretamente para tal epidemia, afinal diante do 

sentimento de desânimo o sujeito sente como se algo não estivesse bem consigo, pois culturalmente se 

aprende que se deve alcançar a felicidade, o que por si só envolve riscos. Tal intolerância à tristeza seria 

muito clara nos Estados Unidos e outros lugares do mundo, ideais emanados inclusive via livros e televisão. 

Para Fortes (2009) a tendência de buscar o prazer e evitar a dor não a impede de existir, enfim, a dor 

não vivida se torna ela mesma fonte de dor. O sentimento de desamparo, marcadamente acentuado no 

contexto atual é condizente com a incerteza, fruto da perda de garantia sobre o futuro. São acentuadas 

sensações de vazio e desproteção, descrença na política, fragilidade nos laços sociais e enfraquecimento da 

figura da alteridade. 

Para Birmam (1997), a partir do texto de 1930, Freud assinala a posição estratégica do conceito de 

desamparo no psiquismo, indicando que “face ao desamparo do sujeito na cultura não existe cura possível, 

mas somente a perspectiva de constituir um estilo subjetivo que seja capaz de lidar com os conflitos 

insuperáveis”, ou seja, com sua própria angústia (Birman, 1997, p.12). O advento de uma cultura altamente 

massificadora, homogeneizante (Fucks, 2000; Abeche, 2013) viria a acentuar os novos mal-estares não 

permitindo a construção de possibilidades singulares no convívio entre o homem consigo mesmo e 

sociedade. 

Complementando a respeito das novas expressões de mal estares na relação dos homens com a 

sociedade ocidental contemporânea, Birman (1997, p. 74) observa a difusão e o consumo massivo de drogas 

(lícitas e ilícitas), ao lado da produção de discursos fundamentalistas em larga escala como forma de aplacar 

a angústia, evidenciando respostas sociais imediatamente visível face às novas condições históricas do mal-

estar na civilização. Nesse contexto, a religião sustentaria o paradigma da ilusão. “Isso porque, se as ilusões 

pretendem proteger o sujeito da experiência originária do desamparo, a crença numa figura onipotente 
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divinizada tem a função de proteger o sujeito do horror do desamparo” (BIRMAN, 1997, p.74). A figura divina 

vem a materializar essa demanda, impedindo o sujeito de seu confronto com tal desamparo.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De formas variadas, cientistas sociais, psicanalistas e demais autores das ciências humanas atentam 

para a relação entre as características sociais atuais, fruto do sistema econômico vigente e o fortalecimento 

de recursos midiáticos como importante elo entre produtor e consumidor, influenciando no processo de 

subjetivação dos indivíduos. Tais relações são complexas, porém deixam marcas subjetivas que envolvem 

uma forma de ser mais voltada á busca de prazeres, (chamada hedonista) e individualista. O termo 

narcisismo vem expressar o ápice de preceitos individualistas, sendo também característico do subjetivo 

atual. Destarte, verificam-se novos mal estares presentes no seio da cultura, como aumento de abuso de 

substâncias psicoativas, dos casos de ansiedade e depressão ou aceitação de discursos radicais e 

intolerantes. Observa-se que na inter-relação do homem e sociedade cultural a qual pertence, ainda há um 

caminho a ser traçado que torne possível a mediação de forma singular e criativa da angústia humana. 
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RESUMO 

 

Este artigo é um relato de experiência sobre uma proposta artística realizada numa escola bilíngue para 

surdos no interior do estado do Rio de Janeiro. Tem o objetivo de demonstrar a importância do ensino da 

Arte, baseado na Proposta Triangular da Dra. Ana Mae Barbosa, cujo tema foi impressionismo. A relevância 
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desta proposta de caráter qualitativo, descritivo e explicativo se dá ao oportunizar e ampliar o conhecimento 

do movimento artístico na escola bilíngue. Discuti-se a comunicação, que deve ocorrer em Libras – Língua 

Brasileira de Sinais. Os resultados apontam que apesar da dificuldade imposta pela comunicação, nem 

sempre satisfatória, há troca e produção de conhecimento. Espera-se que esse trabalho possa contribuir 

para futuras discussões sobre o ensino da Arte para alunos surdos. 

 

Palavras-chave: Arte. Proposta Triangular.  Escola Bilíngue. Língua Brasileira de Sinais.  

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como tema o ensino de Artes em uma escola bilíngue da rede pública 

municipal de educação de ensino fundamental situada numa cidade do interior do estado do Rio de Janeiro. 

Fundada em 1990, esta escola atende alunos surdos e ouvintes, desde 2011. É pioneira no oferecimento da 

educação para surdos no município, pois apresenta inclusão ao contrário - inserindo alunos ouvintes onde a 

sua maioria é surda. Esta nova concepção, pleiteada pela própria comunidade escolar, proporcionou, 

segundo os orientadores pedagógicos do estabelecimento, ganhos educacionais, pedagógicos, sociais e 

afetivos, tanto para o grupo de alunos surdos, quanto para os alunos ouvintes que ali estão inseridos. Uma 

característica da escola bilíngue é que esta deve oferecer uma grade curricular igual a do ensino regular, 

entretanto deve ter como diferencial o ensino e uso de Libras (Língua Brasileira de Sinais), como primeira 

Língua ou L1 e a Língua Portuguesa como segunda Língua ou L2, sendo que os conteúdos devem ser 

ensinados na L1. O maior desafio encontrado na educação do surdo é a comunicação. Esta, por sua vez deve 

acontecer a partir do uso da Libras. Partindo do princípio que a comunicação entre as pessoas é 

fundamental, pois “que as línguas ‘faladas’ por qualquer grupo social constituem importantíssimos meios de 
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comunicação entre os seres humanos não resta a menor dúvida” (PUPPI, 2009, p. 19). Segundo esta 

afirmativa, a língua se faz necessária e é importante para que a comunicação ocorra entre os sujeitos e, 

assim, dentro do contexto escolar, imprescindível para que o processo de ensino possa acontecer. Numa 

escola bilíngue a Língua de Sinais deve ser a primeira língua de comunicação e expressão dos surdos, o 

“bilinguismo na área da educação dos surdos deveria aludir à sua acepção pedagógica, isto é, à ideia de 

educação bilíngue, ao direito dos sujeitos que possuem uma língua minoritária de serem educados nesta 

língua.” (SKLIAR, 1998.p.54). Esta língua, de caráter viso-gestual, deve ser aquela em que os conteúdos de 

todas as disciplinas deverão ser aplicados. 

Várias pesquisas mostram que os surdos melhor incluídos socialmente são os que estudam 

nas Escolas Bilíngues, que têm a Língua de Sinais brasileira, sua língua materna, como 

primeira língua de convívio e instrução, possibilitando o desenvolvimento da competência 

em Língua Portuguesa escrita, como segunda língua para leitura, convivência social e 

aprendizado.(CAMPELLO, 2014, p. 82) 

 

Para a compreensão de como se efetiva essa aprendizagem, convém definir as formas de 

comunicação que ocorrem neste contexto escolar: a língua de sinais “[...] é uma língua plena, natural, não 

um código artificial de comunicação, [...]; é um direito dos surdos e não uma concessão de algumas escolas” 

(SKLIAR, 1997, p. 50). Podemos compreender a comunicação em Libras como fenômeno linguístico, citando 

os estudos de Saussure, que fala que existe “algo comum entre todas as línguas,[...] e cada língua em 

particular possui seu sistema de signos” (PUPPI, 2009, p. 74). Assim definindo que a comunicação precisa se 

articular através dos signos presentes nas línguas, “estes signos linguísticos possuem uma estrutura comum a 

todos, composta de dois elementos permanentes e universais, o significante e o significado” (PUPPI, 2009, p. 

75). Por isso no desenvolvimento das atividades pedagógicas e sociais do âmbito escolar, os professores e 

alunos precisam usar a Libras em suas interações, para que haja a construção de significados nesta relação. 

Puppi (2009) vem colaborar dizendo que a arte é uma linguagem, isto é que “pode haver um modo de 

compreender o fenômeno da linguagem como um todo que nos permite incluir o fenômeno artístico como 

uma de suas manifestações particulares” (PUPPI, 2009, p. 30). Ele entende a arte como forma de linguagem 

particular. A partir desta reflexão concluímos que, a língua viso-gestual da Libras em contato com a arte, 

sendo esta uma linguagem,  nossa hipótese é que pode haver comunicação e troca de saberes entre os 

sujeitos envolvidos no ambiente de uma escola bilíngue e assim, num diálogo possível entre estes indivíduos, 

a construção de conhecimento. 
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[...]gerar uma mudança de status e de valores no conhecimento e no uso das línguas  

implicadas na educação, [...] a comunidade e a cultura dos surdos para além das fronteiras da 

escola, estabelecer os conteúdos e os temas culturais que especifiquem o acesso à 

informação por parte dos surdos, gerar um processo de plena participação dos surdos como 

cidadãos, desenvolver ações para o acesso e a compreensão dos surdos à profissionalização 

e ao mundo — e não ao mercado — do trabalho.(SKLIAR, 1997, p. 55) 

 

A partir daí, observando-se as características presentes neste contexto, algumas questões/reflexões 

foram formuladas sobre ensino e aprendizagem, tais como: Qual forma de trabalho a disciplina de arte 

poderia utilizar para auxiliar a aprendizagem em uma escola bilíngue? Seria a comunicação através da leitura 

de imagem de obras de arte uma forma de propiciar a aprendizagem para os alunos desta escola? Para 

tentar responder estes questionamentos, foi desenvolvida uma experiência com a metodologia ou 

abordagem triangular proposta por Ana Mae Barbosa como prática de ensino de arte nesta escola bilíngue, 

para alunos do oitavo ano escolar, cujo tema foi o impressionismo, conteúdo desta série/ano escolar. Este 

artigo é o relato desta experiência. 

 

2. DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 

Este relato de experiência foi desenvolvido a partir da necessidade de refletir sobre como trabalhar o 

tema impressionismo na escola bilíngue. “Escrever sobre o que estamos fazendo como profissional é um 

procedimento excelente para nos conscientizarmos de nossos padrões de trabalho.” (ZABALZA, 2004, p. 10) 

Para tanto, foi necessário buscar meios de alcançar este objetivo. Assim foi utilizada então a abordagem ou 

metodologia triangular proposta por Ana Mae Barbosa (1999) para o ensino de arte, que tem como princípio 

norteador conhecer a história da arte, e a partir das obras e seus respectivos artistas presentes no 

espaço/tempo recortado, realizar a leitura de imagem e então buscar um fazer artístico contextualizado com 

as etapas anteriores. Segundo Ana Mae Barbosa (1999): 

Quando se diz em conhecer arte, fala-se de um conhecimento que nas artes visuais se 

organiza inter-relacionando o fazer artístico, a história da arte e sua apreciação; esse 

conhecimento em artes se dá na interseção da experimentação, da codificação e da 

informação. Só um fazer consciente e informado torna possível a aprendizagem em 

arte.(BARBOSA, 1999, p.31-32) 
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Assim, este estudo oferece, através da leitura de imagens, a apreciação da obra de arte, seu 

significado de alcance privilegiado ao aluno surdo que compreende o mundo feito de informações 

imagéticas. “A experiência da observação serve, não apenas como recurso que nos permite aprender, mas 

também atua como nossa mais estreita ligação com a realidade de nosso meio ambiente. Confiamos em 

nossos olhos e deles dependemos.” (DONDIS, 2007, p. 3). A observação deste mundo feito de imagens será 

orientada, nesta experiência, por uma prática pedagógica da disciplina de arte pautada na abordagem 

triangular, na qual permite o conhecimento da história da arte, um fazer artístico baseado na leitura e 

interpretação destas informações, neste caso, do movimento artístico impressionista.  Ainda sobre a 

compreensão das informações das imagens na arte, Dondis (1997) vai comentar: “O modo visual constitui 

todo um corpo de dados que, com a linguagem, podem ser usados para compor e compreender mensagens 

(...) desde o puramente funcional até os mais elevados domínios da expressão artística” (DONDIS, 1997, p. 3). 

  O papel de orientar a compreensão das informações contidas nas imagens deve ser desempenhado 

pelos professores, mas o professor de arte tem uma preponderância enorme sobre as outras disciplinas, pois 

é através principalmente das Artes Visuais que este potencial irá ser não só despertado mas, infinitamente 

ampliado.  

(...) A capacidade de ver, reconhecer e compreender, em termos visuais, as forças 

ambientais e emocionais, superam os outros sentidos. Praticamente desde a nossa primeira 

experiência no mundo, passamos a organizar nossas necessidades e prazeres (...) com base 

naquilo que vemos. (...) Essa descrição não dá de forma alguma a exata medida do poder e 

da importância que o sentido visual exerce sobre nossa vida. Nós o aceitamos sem nos 

darmos conta de que ele pode ser aperfeiçoado no processo básico de observação, ou 

ampliado até converte-se num incomparável instrumento de comunicação humana. 

(DONDIS, 1997, p. 5-6) 

 

Assim, esta experiência que ocorreu a partir de duas aulas de arte com os alunos surdos J., L., M., P., 

G. e L.M., todos do oitavo ano, com cujo conteúdo programático a ser trabalhado teve como tema o 

movimento artístico denominado impressionismo. Para que estes alunos conhecessem a história da arte 

deste período, algumas obras e seus respectivos artistas foram apresentados aos alunos, primeiro com livros 

e enquanto estes folheavam os mesmos, a descrição das principais características dos estudos daqueles 
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artistas no movimento impressionista, foi apresentada aos alunos em Libras. Em seguida, para conhecer mais 

imagens que não havia nos livros “Os Impressionistas”, foram projetadas com auxílio de multimídia, diversos 

exemplos de obras deste movimento. Ali os alunos puderam observar as imagens, e perceber nelas as 

características dessas pinturas, e assim tecer opiniões e significados sobre elas, tais como: “pintura bonita, 

gosto”(G.); “Legal, colorido”(J.); “gosto pinturas/paisagens”(L.); as opiniões dos alunos expõem como eles 

reagiram sobre o que lhes era apresentado. “Onde pintura?(M.) “Como pessoa-artista fazer?”(G.). Estas 

perguntas vão sendo esclarecidas no momento que surgem e diante da obra que suscitou o questionamento. 

Depois, aproveitando o interesse por determinadas obras e artistas, o trabalho teria sua continuidade. 

[...]a prática que o percorrer do olho sobre a superfície plana da pintura acontecia mediante 

uma interação entre olho e objeto, em que o olho, num movimento contínuo sobre a 

materialidade da pintura, ia estabelecendo relações [...] e construindo significações geradas 

pelos significantes do texto visual. Assim, o olho do leitor percorre, no tempo e no espaço, 

um caminho ao longo do qual são geradas significações e são construídos sentidos. (BUORO, 

2003, p. 32)  

 

Daí em diante, as imagens são por eles escolhidas, por afinidade, por lembranças de algo em sua 

própria memória visual, enfim, a partir de suas experiências pessoais, como “jardim, flor, minha casa tem 

também igual”(L.), sobre nenúfares de Monet, ou “barco, passeio no Rio aqui em R.”(M.), quando as obras de 

Seurat da Ilha de Grande Jatte são apresentadas. Ou ainda (J.) quando revela que “trabalho homem e mulher 

no campo/flor viu igual perto casa dele [...] Fazenda da Barra,” Quando foi apresentada a série de 

trabalhadores de Seurat. Será através das imagens de obras de arte que o aluno irá se apropriar de 

significados que, somando a suas próprias experiências irá não só enriquecê-lo, mas ampliar sua conexão 

com o mundo, bem como sua capacidade de observação, além de seu entendimento sobre o mundo que o 

rodeia, sobre a sociedade através dos tempos, associando as imagens do passado com seu presente; sobre as 

várias pessoas que construíram imagens que pudessem ser não só apreciadas mas estudas e compreendidas, 

numa leitura repleta de significações e na construção de uma releitura autoral de cada aluno, quando os 

mesmos vão construir suas próprias imagens inspirados e estimulados pelas reflexões que estas obras lidas 

permitiram. Refletindo sobre a necessidade de se adaptar e transformar esse conhecimento adquirido, 

através da vivência do ensino e da aprendizagem em sala de aula que devemos disponibilizar os vários meios 

de experimentação, o fazer artístico a partir da apropriação deste conhecimento, que a arte, através de suas 

várias linguagens vai disponibilizar os meios para tal experiência.  
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Toda obra de Arte tem um meio particular pelo qual, entre outras coisas, o todo qualitativo 

e penetrante é transmitido. Em toda experiência, tocamos o mundo através de um 

tentáculo específico; realizamos nossa interação com ele e ele chega até nós por um órgão 

especializado. O organismo inteiro, com toda a sua carga do passado e de recursos variados, 

funciona, mas opera por um meio particular, o dos olhos, ao interagir com o olhar, a 

audição e o tato. As Artes lançam mão disso e o levam ao máximo de significação. (DEWEY, 

2010, p. 352) 

 

Assim, recapitulando, a experiência apresentou primeiramente, o movimento impressionista aos 

alunos através das obras dos diversos nomes do movimento Impressionista, como também seu provável 

fundador, Claude Monet e sua tela “Impressão, nascer do Sol”, cuja obra deu nome ao movimento, bem 

como outros artistas como Georges Seurat, Edgard Degas, Berthe Morisot, Mary Cassat, Eliseu Visconti, 

Georgina de Albuquerque, entre outros. Estas obras foram observadas e apreciadas através de livros dos 

artistas (ALZUGARAY; CARTA; FASANO, 1973) e imagens pesquisadas na internet reproduzidas em aparelho 

de multimídia e projetor que permitiu a ampliação dessas imagens para sua melhor percepção. Um exemplo 

dessa leitura foi a apresentação da imagem “O Sena visto da Grande Jatte”, paisagem cuja técnica 

impressionista utilizou o pontilhismo. Os comentários da docente sobre a imagem foram de que se tratava 

de obra do artista Georges Seurat, cuja paisagem retrata o rio Sena visto de uma ilha chamada Jatte, na 

França, onde os alunos associaram seus conhecimentos  a lembrança de que na cidade onde residem teve, 

por breve período, passeio de barco no rio, e que a ilha lembrava o parque da cidade; a seguir, as questões 

plásticas, isto é, a materialidade e técnicas de pintura foram trazidas como estudo das cores 

complementares desenvolvidas por estes artistas, já introduzidas e desenvolvidas pelos alunos em exercício 

de pintura para maior compreensão de que a luz influencia na cor, em determinadas horas do dia, e isto se 

verificou através de experiência de observação por eles experimentadas em tarefa para este fim, 

(observação de uma mesma área (paisagem) por três momentos distintos do dia: amanhecer, ao meio dia e 

final da tarde) e que, a partir destas observações, propiciaram o entendimento das imagens que foram sendo 

analisadas uma após a outra. A seguir dois artistas como exemplo: 
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Figura 1 – Impressão, nascer do sol. Claude Monet. 

 

Figura 2 – Nenúfares, Claude Monet. 

 

Figura 3 – O Sena visto da Grande Jatte, Georges Seurat 

 

Figura 4 – trabalhadores, Georges Seurat. 

A partir de suas observações, e com auxilio de intérprete para os conceitos mais específicos para 

auxiliá-los, como a palavra “movimento” impressionista que significa o mesmo que arte impressionista ou 

impressionismo, mas que ficou meio confuso porque a palavra movimento tem significado diferente neste 

contexto do que o movimento do corpo na dança por exemplo. Sanada a dúvida pela intérprete, outras 

questões surgiram como a necessidade destes artistas de estudar desta forma neste momento, o porquê 

disto, também explicado pelo advento da fotografia, o que deixou os alunos bastante interessados pois todos 

conhecem fotografia através de seus celulares. Dizer que a fotografia começou lá no início do séc.XIX 

também faz com que estes alunos contemplem as relações temporais, questões estéticas e plásticas 

estudadas naquele momento do passado, costumes de época como roupas apresentados nas obras, bem 

como as características marcantes trazidas pelo impressionismo que era o estudo da cor através da luz 

ambiente, sua inconstância e sua vaporosa evanescência. Depois de observar e debater sobre as obras 
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apresentadas, os alunos deveriam escolher uma obra/artista que lhes chamasse atenção e a partir das 

relações desta escolha, fazer uma releitura ou interpretação pessoal desta obra escolhida: o que 

denominamos na metodologia triangular como fazer artístico: 

O fazer artístico é insubstituível para a aprendizagem da arte e para o desenvolvimento do 

pensamento/linguagem presentacional, uma forma diferente do pensamento /linguagem 

discursivo, que caracteriza as áreas nas quais domina o discurso verbal, e também diferente 

do pensamento científico presidido pela lógica. O pensamento presentacional das artes 

plásticas capta e processa a informação através da imagem.(BARBOSA, 1999, p. 34) 

  

 Os alunos, depois de conhecer as imagens das obras apresentadas, escolheram aquelas que lhes 

trouxeram significado pessoal, como o aluno J. que escolheu Nenúfares de Monet por esta imagem lembrar 

as inúmeras flores que conhece e que possui em sua casa; “O Sena visto da Grande Jatte” de Seurat, 

escolhida por vários alunos, entre eles estão M., P. e G., pois que a obra remetera ao “rio da cidade e do 

barco que ali havia, além das pessoas no parque, passeando igual na ilha, água, árvore”(G.); ou dos 

trabalhadores de Seurat, que foi eleita pelo aluno L. por ligar a suas memórias da zona rural onde reside. A 

partir destas escolhas, os alunos realizaram vários desenhos e pinturas, apropriando-se dos conhecimentos 

adquiridos e ressignificando-os em imagens, nas suas releituras. Seus trabalhos foram realizados em seus 

cadernos de desenho, depois em cartolinas, pintados com tinta guache e pincéis, e um destes trabalhos, “O 

Sena visto da Grande Jatte” foi pintado com guache na cartolina por M., P. e G., primeiro com o pincel batido 

em pontos, depois os alunos resolveram que o terminariam utilizando as pontas dos dedos, numa releitura 

pontilhista bastante interessante, atitude que reflete seu protagonismo no fazer artístico. Assim se 

concretiza a proposta triangular de Ana Mae Barbosa para o ensino de arte: “o conhecer” através da leitura 

da imagem da obra de arte, o “fazer artístico”contextualizado pelo conhecimento adquirido na releitura da 

obra lida.  Os resultados desta proposta foram expostos na Semana da Pessoa com deficiência realizada no 

final de agosto de 2015, para a apreciação e valorização da comunidade escolar. A seguir algumas das 

releituras dos alunos: 
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Figura 5 – Releitura de “O Sena visto da Grante Jatte”, por M., P. e G. 

 

Figura 6 – Releitura de Nenúfares, por J 

.  

Figura 7 – Releitura de o Jardineiro, por L. 

 

 3. CONCLUSÃO  

Este artigo apresentou um breve relato da experiência com a proposta triangular para o ensino de 

arte numa escola bilíngue, refletindo sobre os aspectos que possibilitam a compreensão do aluno surdo 

sobre o impressionismo e o conhecimento inerente a estas imagens. Os principais resultados apontaram que 

a educação inclusiva é um desafio sob os diferentes aspectos, desde a comunicação até sua aplicação, mas a 

adaptação do currículo não só é viável como também imprescindível para que o conhecimento e a 

aprendizagem se efetivem na escola bilíngue.  Docentes e comunidade escolar devem entender que a que a 

disciplina de arte, só tem a acrescentar na educação do surdo, ampliando sua percepção visual, abrindo 
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novas possibilidades para a apropriação de saberes e assim, conquistar, cada vez mais seu direito de 

aprender. 
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RESUMO 

Este artigo focaliza a atuação de tradutores intérprete de Libras (TIL) no Ensino Fundamental na rede 

Municipal de uma cidade do Vale do Paraíba. Os intérpretes foram entrevistados e seus dados analisados. 

Foram investigados os aspectos relacionados à trajetória, formação, área de atuação, experiência profissional 

no processo de inclusão de estudantes surdos no ensino regular. Para a realização da pesquisa foram 

utilizados questionários com perguntas abertas e fechadas tendo como sujeitos cinco tradutores intérpretes 

de Língua Brasileira de Sinais (Libras) que atuam na rede municipal de uma cidade do Vale do Paraíba. Tem 

como fundamentação teórica os autores Brito (1993), Quadros (1996, 2004, 2009), Lacerda (2000, 2011, 

2013), Gesser (2009) entre outros. Como resultados esperados na análise e interpretação nos mesmos, tem-

se um panorama na formação inicial e específica, trajetória profissional e atuação do TIL em sala de aula. 

 

Palavras-chave: Tradutor Intérprete de Libras. Perfil.Ensino Fundamental.  

 

 

1. INTRODUÇÃO 

No Brasil o sistema de ensino de educação de surdos é um tema que requer um destaque especial na 

política educacional de inclusão dos sujeitos com necessidades educacionais especiais. 

A inclusão dos alunos com necessidades especiais em escolas de ensino regular vem sendo muito 

discutida nos últimos anos em todos os segmentos da sociedade: profissionais da área, pais e leigos. Trata-se 

de uma discussão polêmica tendo em vista os desafios enfrentados, pois além do acesso (que está sendo 

garantido por meio da legislação vigente) o aluno deve permanecer nessa modalidade de ensino e esse deve 

ser realmente de qualidade. Em outras palavras, há necessidade de oferecer a esses alunos respostas 
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educacionais que atendam as suas especificidades.  

É nessa perspectiva que se fundamenta o presente artigo: no direito ao acesso e na permanência dos 

alunos com deficiência e nesse caso, alunos surdos ao ensino regular, respeitando-se suas necessidades com 

currículos, métodos, técnicas e recursos que permitam o acesso igualitário ao conhecimento.  

De acordo com o Decreto 5.626/05, considera-se a pessoa surda: 

 

[...] aquela que, por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de 
experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da Língua Brasileira 
de Sinais - Libras (BRASIL, 2005). 

 

O referido Decreto prevê ainda a garantia de direito de acesso a educação às pessoas surdas 

estabelecendo que as instituições de ensino devam proporcionar a esses alunos os serviços de tradutor e 

intérprete de Libras (doravante TIL educacional) em sala de aula e nos demais espaços educacionais, 

possibilitando dessa forma a comunicação, o acesso as informações e ao conhecimento.  

De acordo com o último censo demográfico (IBGE, 2010) existem aproximadamente 9,7 milhões de 

brasileiros com deficiência auditiva, sendo 2,1 milhões de pessoas com deficiência auditiva severa, dos quais 

344,2 mil com surdez. 

 

[...] seguimento significativo da população que deveria ter acesso a experiências linguísticas 
mediadas por uma língua de modalidade visual espacial como é a Língua Brasileira de Sinais 
(Libras). A este número expressivo de pessoas com surdez não tem correspondido uma 
reação equivalente, consideradas as políticas linguísticas bilíngues oficiais e a destinação de 
recursos para consolidação dessas mesmas políticas, o que, consequentemente, se traduz 
na invisibilidade desse grupo (MOREIRA; FERNAnDES, 2008 apud LACERDA; GURGEL, 2011, 
p.482). 

 

A autora aponta que apesar da força da Lei, os recursos necessários para que a especificidade 

linguística do aluno surdo seja atendida, não tem sido consolidado. Para tanto, faz-se necessário considerar 

as políticas bilíngues e o apoio do profissional competente no uso de Libras.  

Mendonça (2002) pesquisou a inclusão de uma aluna surda no ensino regular, e pôde constatar a 

dificuldade da aluna sentir-se parte daquele espaço educacional sendo possível verificar que, naquele 

momento, a aluna estava fisicamente inserida na unidade regular de ensino, mas de fato, não era capaz de 

apropriar-se dos conteúdos que estavam sendo disponibilizados aos outros alunos. A incompatibilidade entre 

as línguas utilizadas pelos envolvidos (aluna e professores) pareceu ser responsável pela barreira na 
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comunicação e consequentemente no acesso ao conhecimento, o qual teria direito.  

Skliar (1997) ressalta que a proposta do bilinguismo surge no reconhecimento político da surdez 

como diferença em resposta a concepção clínica terapêutica da surdez. O mesmo autor refere-se ao 

bilinguismo enquanto abordagem educacional da surdez, em que o surdo aprende primeiramente a Língua 

de Sinais como primeira língua e a língua oral de seu país de origem como segunda origem.  

Para Stumpf (2009, p.126) o bilinguismo tornou-se a opção metodológica dos organismos oficiais 

brasileiros após o reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais, 2002 e do surgimento de novas 

determinações para a educação de surdos, na proposta inclusiva. Nessa perspectiva a educação bilíngüe é 

vista como um direito não apenas como uma necessidade para os alunos surdos, tendo como premissa que a 

Língua de Sinais faz parte da cultura das comunidades surdas. 

O direito ao acesso e permanência do aluno surdo no ensino regular pode ser evidenciado pela 

legislação e ações que indicam essa perspectiva. Visando o atendimento das especificidades dessa 

população.  

A Secretaria de Educação do município pesquisado,  possui em seu quadro de funcionários seis 

tradutores intérpretes de Libras-TILS que atuam em sete escolas da rede, assim este artigo teve por objetivo 

conhecer o perfil desses profissionais, investigando a partir da visão dos mesmos: suas trajetórias, os 

aspectos relacionados à formação; sua área de atuação, as experiências profissionais, os desafios, as 

possibilidades, o seu papel no processo de inclusão de alunos surdos inseridos no ensino regular, por meio 

de questionário com questões abertas e fechadas, por esse motivo, entende-se que nesse momento, for 

necessário aplicar questionário com professores, alunos, pais de alunos ou equipe gestora.  

Na década de 1980 no Brasil, iniciou-se os movimentos em busca do reconhecimento da Libras como 

Língua“[...] contaram com a participação da comunidade surda e de estudiosos surdos e ouvintes” que se 

preocupavam com as dificuldades vivenciadas pelos surdos na sociedade, visando melhorar a participação e 

o acesso de todas as pessoas aos bens sociais. Essa luta recebe respaldo a partir das exigências determinadas 

por meio do surgimento da legislação relacionada às pessoas com deficiência, entre elas os surdos 

(HARRISON, 2013, p.33).  

A Lei n° 10.098/00 trata da promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida, assim como da eliminação de barreiras que dificultam ou impossibilitam a 

comunicação. 

 

Art. 18. O Poder Público implementará a formação de profissionais intérpretes de escrita em 
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braile, linguagem de sinais e de guias intérpretes, para facilitar qualquer tipo de 
comunicação direta à pessoa portadora de deficiência sensorial e com dificuldade de 
comunicação (BRASIL, 2000).  

 

Por meio da Lei de Acessibilidade n° 10.098/00, fica determinada para os alunos surdos, a presença 

do profissional intérprete de Libras, também a eliminação de barreiras físicas e de comunicação nos setores 

público e privado para todas as pessoas com deficiências.  

A partir de muitas lutas do “povo surdo” a Língua Brasileira de Sinais passou a ser reconhecida como 

língua oficial brasileira a partir da Lei n° 10.436/02 como,  

 

[...] a forma de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de natureza visual 
motora, com estrutura gramatical própria, constituem um sistema linguístico de 
transmissão de idéias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas no Brasil 
(BRASIL, 2002).  

 

Dessa forma a Libras adquiriu o status de língua oficial como meio de possibilitar a transmissão de 

sentimentos, ideias, desejos, expressão comunicativa dos surdos, significando uma das vitórias da 

comunidade surda ao longo de tantos anos de lutas.  

A “Lei de Libras” certamente representou para os surdos um avanço em termos de diretos as suas 

especificidades, desencadeando alicerce para as políticas públicas, possibilitando que os alunos surdos 

tenham a garantia da utilização da Língua de Sinais, sem que a mesma substitua a Língua Portuguesa, pois o 

aluno surdo precisa desenvolver seus conhecimentos em ambas as línguas para ter seu espaço assegurado e 

significativo na sociedade em que está inserido.  

O Decreto n° 5.296/04, da Lei de Acessibilidade, por meio do Art.6 parágrafo 1°, inciso III que 

assegura ao surdo o serviço de atendimento prestado por intérprete de Libras.  

 

III - serviços de atendimento para pessoas com deficiência auditiva, prestado por 
intérpretes ou pessoas capacitadas em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS e no trato com 
aquelas que não se comuniquem em LIBRAS, e para pessoas surdo-cegas, prestado por guias 
intérpretes ou pessoas capacitadas neste tipo de atendimento; (BRASIL, 2004). 

 

A relevância do profissional tradutor intérprete de Libras no atendimento ao aluno surdo no espaço 

escolar, para que o mesmo possa ter facilidades para se comunicar com os demais sujeitos presentes nas 

escolas e assim possa adquirir conhecimentos e experiências sociais, está permeando toda legislação.  

Em 22 de dezembro de 2005 o Decreto n°5.626 regulamenta a Lei n°10.436/02, na qual descreve o 

dever das instituições de garantir aos alunos surdos o ensino da Libras reconhecida como primeira língua e 
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também o ensino da Língua Portuguesa como segunda língua, desde a Educação Infantil nas salas de aulas ou 

em Sala de Recurso em horário contrário ao da aula normal.  

 

Art. 14. As instituições federais de ensino devem garantir, obrigatoriamente, às pessoas 
surdas acesso à comunicação, à informação e à educação nos processos seletivos, nas 
atividades e nos conteúdos curriculares desenvolvidos em todos os níveis, etapas e 
modalidades de educação, desde a Educação Infantil até à superior (BRASIL, 2005).  

 

Esse Decreto vem para garantir o direito dos alunos surdos durante toda a educação básica e 

superior desde a Educação Infantil com o auxílio do tradutor e intérprete de Libras para que possam 

participar das aulas de forma a tornar os conteúdos significativos e a aprendizagem real e não apenas a 

inserção física na sala de aula, além disso, esse profissional deverá facilitar a comunicação não somente com 

a professora, mas também com seus colegas.  

 

Art. 21. A partir de um ano da publicação deste Decreto, as instituições federais de ensino 
da educação básica e da educação superior devem incluir, em seus quadros, em todos os 
níveis, etapas e modalidades, o tradutor e intérprete de Libras/ Língua Portuguesa, para 
viabilizar o acesso à comunicação, à informação e à educação de alunos surdos (BRASIL, 
2005).  
Art. 23. As instituições federais de ensino, de educação básica e superior, devem 
proporcionar aos alunos surdos os serviços de tradutor e intérprete de Libras/ Língua 
Portuguesa em sala de aula e em outros espaços educacionais, bem como equipamentos e 
tecnologias que viabilizem o acesso à comunicação, à informação e à educação (idem).  

 

A necessidade e obrigatoriedade de garantir a presença do TIL nos espaços educacionais para 

possibilitar o acesso à comunicação, à informação e à educação, representou um ganho significativo em 

termos de qualidade e permanência do aluno surdo no ensino regular.  

Entretanto há que se pensar que profissional é esse que tem a função de proporcionar aos 

estudantes surdos à possibilidade de romper com as barreiras da comunicação, bem como a sua formação e 

nesse sentido o mesmo Decreto, no capítulo V, estabelece os critérios a serem atendidos na formação do 

tradutor e intérprete de Libras/ Língua Portuguesa que tem por objetivo capacitar o profissional para o 

exercício de sua função na formação educacional do aluno surdo.  

 

Art. 11. A formação de tradutor e intérprete de LIBRAS e Língua Portuguesa efetivar-se-á 
por meio de Curso Superior ou Pós-graduação.  
Art. 12. Nos próximos dez anos a partir da publicação deste Decreto, caso não haja pessoas 
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com a titulação exigida para o exercício da tradução e interpretação de LIBRAS e Língua 
Portuguesa, as instituições de Ensino Médio e Superior, públicas ou privadas, poderão 
incluir, em seus quadros, profissionais com o seguinte perfil:  
I– profissional de nível Superior, com competência para realizar a interpretação das duas 
línguas de maneira simultânea ou consecutiva, e proficiência em Tradução e Interpretação 
de LIBRAS e Língua Portuguesa, certificada por meio de exame promovido pelo MEC; ou  
II– profissional de nível Médio, com competência para realizar a interpretação das duas 
línguas de maneira simultânea ou consecutiva, e proficiência em Tradução e Interpretação 
de LIBRAS e Língua Portuguesa, certificada por meio de exame promovido pelo MEC.  
Parágrafo único. Durante o prazo definido no art. 2º deste Decreto, o Ministério da 
Educação promoverá, anualmente, Exame Nacional de Proficiência em Tradução e 
Interpretação em LIBRAS e Língua Portuguesa (BRASIL, 2005).  

 

Entendido como uma combinação de um exame de proficiência aliado a uma certificação profissional 

proposto pelo Ministério da Educação, “esse exame objetiva avaliar a compreensão e produção na Língua 

Brasileira de Sinais – Libras” (QUADROS, 2009 p.23). A autora destaca que exame PROLIBRAS não substitui a 

formação em todos os níveis educacionais. Assim, a formação desse profissional deve ser realizada por meio 

de curso superior de Tradução e Interpretação, com habilidade em Libras - Língua Portuguesa, no Brasil, a 

Universidade Federal de Santa Catarina oferece o curso de Letras/Libras, Licenciatura e Bacharelado, para 

formar professores e tradutores-intérpretes de Libras e por instituições da sociedade civil representativa da 

comunidade surda, certificadas por instituições credenciadas por secretarias de educação e instituições de 

Ensino Superior às quais também podem oferecer a formação do profissional tradutor e intérprete de Libras 

– Língua Portuguesa, no entanto as instituições de ensino de formação a partir da data de publicação deste 

Decreto têm dez anos para atender as exigências previstas no mesmo. 

Desse modo, temos diversas formar de inclusão. Esse artigo tem como propósito de conhecer o perfil 

dos tradutores e intérpretes de Libras, a formação e as possibilidades de sua atuação no Ensino Fundamental 

da rede Municipal de Ensino do Vale do Paraíba. 

 

Participariam desse estudo cinco tradutores intérprete de Libras (doravante TIL 1, TIL 2...) que 

acompanhavam oito alunos com surdez severa (o que garante a presença do TIL em sala de aula). 

O principal instrumento para coleta de dados foi o questionário semiaberto por considerar que o 

mesmo possibilitou traçar o perfil desses profissionais. A opção pelo questionário como instrumento de 

coleta de dados justifica-se, pois segundo Silva e Menezes (2005, p.33) o questionário “é uma série ordenada 

de perguntas que devem ser respondidas por escrito pelo informante”.  

Os cinco participantes solicitaram para responder em casa com mais calma e para que essa ação não 
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atrapalhasse o cotidiano escolar. Assim foi agendada uma data para devolutiva, os quais respeitaram o prazo 

estabelecido para a devolutiva do mesmo, deixando-o na secretaria da escola para que a pesquisadora 

realizasse sua retirada sem precisar interromper a atuação do TIL.  

Após várias leituras, de todo material, buscando conhecer os dados pessoais, de formação e 

profissionais especialmente das respostas com questões abertas, houve a organização de quadros como 

objetivo de registrar informações em relação a esses aspectos.  

A partir dos quadros, as respostas deram origem a três eixos para análise e interpretação:  

 formação inicial e formação específica  

 trajetória profissional  

 atuação do TIL em sala de aula.  

As análises dos dados foram realizadas com fundamentação nos referenciais teóricos abordados na 

concepção dos autores citados no corpo teórico. 

 

2. CONCLUSÃO 

O presente artigo teve como objetivo principal conhecer o perfil dos tradutores intérpretes de Libras 

que atuam no Ensino Fundamental regular, quem são e quantos são esses profissionais atuando em um 

município do Vale do Paraíba.  

Pudemos constatar que por meio da legislação os surdos conquistaram o reconhecimento da Libras, 

a direito ao acesso e permanência nas escolas de ensino regular, para tanto atualmente a Secretaria de 

Educação desse município tem buscado suprir as necessidades desses alunos inseridos no ensino 

fundamental remanejando profissionais com conhecimento em Libras, porém foi possível observar que são 

poucas as exigências feitas para que esse profissional possa assumir a função de TIL.  

A grande maioria, com exceção da TIL2, tiveram suas trajetórias no mundo dos surdos a partir dos 

contatos profissionais, ou seja, ao ser respeitada a legislação referente a inclusão dos alunos com 

necessidades educacionais especiais, entres eles o aluno surdo, esses profissionais já atuantes no magistério, 

percebem a necessidade de atender a essa demanda, fazendo-se relevante a formação específica.  

Considerando as limitações das respostas obtidas por meio do questionário, foi possível observar que 

esses profissionais utilizam recursos próprios para adquirir formação relacionada ao aluno surdo e a Libras, 

pois aparentemente houve capacitação oferecida pela Secretaria de Educação, mas no ano da pesquisa não 

constaram ações relacionadas a essa formação.  
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Sendo assim, os tradutores intérpretes de Libras que estão atuando nessas escolas precisam se 

responsabilizar com as despesas necessárias para a formação qualificada, provavelmente por esse motivo 

esses profissionais ainda não alcançaram as exigências estabelecidas pela legislação.  

Gostaríamos de evidenciar que as dificuldades encontradas na realização dessa pesquisa, o que 

demandou tempo, porém fortaleceu nosso interesse em investigar sobre o tema, pois por meio desse 

trabalho inicial foi possível perceber as diversas possibilidades de ampliar os conhecimentos voltados para a 

inserção não apenas do aluno surdo em sala de aula, como também do profissional que tem como principal 

função mediar às relações deste com a comunidade escolar. 
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RESUMO 

Este artigo é baseado em uma pesquisa em andamento do Mestrado em Educação da UNITAU: “Construção 

de práticas inclusivas no Ensino Fundamental I – A voz do professor”. Foi dado foco nas práticas inclusivas 

desenvolvidas por professores do Ensino Fundamental I da Rede Municipal de Taubaté para alunos com 

deficiência auditiva. Tem por objetivo discutir a atuação dos professores ao longo da experiência que tiveram 

com estes alunos em suas salas de aula em 2014, analisando suas falas sobre os desafios experimentados e 

sobre as possibilidades advindas da inclusão. A metodologia para a coleta de dados utilizada foi o Grupo 

Focal. O resultado mostrou que para estes sujeitos a inclusão de crianças com deficiência auditiva na sala 

regular de ensino teve um efeito positivo, tendo impulsionado mudanças importantes para seu próprio 

desenvolvimento e do ambiente escolar como um todo. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A pesquisa de mestrado em andamento “Construção de práticas inclusivas no ensino fundamental I: A voz 

do professor” teve sua coleta de dados feita no primeiro semestre de 2015. Teve como objetivo principal 

Investigar os desafios e as possibilidades advindos da inclusão de alunos com deficiência nas salas de aula do 

Ensino Fundamental I (EF I) da Rede Municipal de Ensino de Taubaté. A pesquisa completa aborda estas 

questões focando nas práticas inclusivas dos professores do EF I que tiveram alunos com deficiência física, 

visual, intelectual e auditiva. Neste artigo consideraremos as opiniões e pinçaremos as falas dos professores 

que participaram do grupo focal específico referente a deficiência auditiva. 

Esta pesquisa foi iniciada levando em consideração a hipótese da existência de resistências por parte 

destes professores em relação à inclusão de alunos com deficiência em suas salas de aula. A experiência de 

vida desta pesquisadora, como educadora popular e inclusiva e também como presidente do Conselho 

Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência da cidade, trouxe esta noção que permeou a 

problematização deste estudo. Nas palestras e projetos de formação docente realizados foi ainda percebida 

esta resistência por parcela importante dos educadores. Este comportamento pode ser consequência da 

situação de conforto que vigorou até a pouco por culpa das leis do passado. Seguindo anteriormente o 

chamado modelo médico, a atuação em todos os âmbitos da sociedade era no sentido de simplesmente 

amparar as pessoas com deficiência, de forma a mantê-las dependentes de outras pessoas. Eram poucos os 

alunos com deficiência nas escolas: somente aqueles que se adaptavam seguiam no ensino regular. A 

inclusão era tratada como um caso de responsabilidade da área da Saúde e não da Educação: os alunos com 

deficiência eram segregados em instituições. Essa prática, onde o professor raramente lidava diretamente 

com as pessoas com deficiência deixou cicatrizes profundas (SASSAKI, 2010). E isto é o que se pode constatar 

em vários projetos e ações realizadas ao longo da trajetória de mais de vinte anos desta pesquisadora: o 

discurso da não preparação, da falta de recursos, de que a competência para a inclusão ainda seria da 

entidade especializada, ainda de maneira bastante recorrente, de forma claramente reacionária partindo 

justamente daquele professor que hoje é o responsável pela acolhida deste aluno em sala de aula.  

Leis existem, e não é de hoje que se tem cobrado o acesso amplo das pessoas com deficiência em todos 

os espaços da sociedade. Poderíamos aqui fazer um compilado destas leis e contar toda a via crucis que tem 

sido o caminho da pessoa com deficiência ao longo destes anos. No entanto, em poucas palavras podemos 

dizer que a trajetória histórica da pessoa com deficiência passou e ainda passa pela segregação, passou e 

ainda passa pela integração e está começando a trilhar o caminho da inclusão. Infelizmente parece que ela 
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ainda está longe de adquirir enquanto categoria discente este grau de autonomia necessário ao seu processo 

de inclusão. Estas leis de que falamos parecem, então, estar sempre numa bela vitrine, iluminada por dizeres 

bonitos, mas ainda bastante inacessíveis para quem precisa. 

Na sala de aula não é muito diferente. Os dados da pesquisa comprovaram esta face da escola, que 

começa a receber alunos com deficiência em seus bancos, mas nem sempre trabalha de forma proativa. Não 

se pode negar que a chegada de um aluno com deficiência, como mais um partícipe na prática educativa, é 

um evento com diversificados impactos. Mas um bom tanto destes impactos poderia ser amenizado com um 

pouco mais de aproximação professor-aluno, com um pouco mais de conhecimento da luta da pessoa com 

deficiência e da importância deste aluno estar hoje nesta sala de aula. 

 

2. SURDEZ E DEFICIÊNCIA AUDITIVA 

 

Primeiramente, é preciso deixar clara a diferença entre surdo e pessoa com deficiência auditiva para uma 

correta contextualização do assunto neste artigo. 

Biologicamente conceituando, a surdez, segundo o Decreto Federal 5296/04 é “a perda bilateral, parcial 

ou total de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma [...]” (art. 5º, § 1º, alínea b). Esta 

gradação que vai desde leve até uma perda severa ou profunda, envolve muito mais que uma classificação 

médica desta limitação. É importante salientar que ao longo da sua história de segregação os surdos foram 

fortalecendo sua cultura, principalmente pela identidade criada pelo uso da língua em comum, a LIBRAS 

(Língua Brasileira de Sinais). Instituída pela lei 10.436/2002 (BRASIL, 2002), é a segunda língua oficial do país.  

 
O reconhecimento legal dessas línguas trouxe às comunidades surdas um importante 
instrumento de luta e resistência contra os esforços oralistas, ouvintistas, de proibição ou 
negação das formas manualistas de comunicação (EIJI, 2015). 

 
Surdo, visto pelo ângulo da luta por direitos, é ser sujeito de suas próprias expressões culturais, 

identidades, conquistas. É ser sujeito da sua diferença, mas não uma diferença determinada por um laudo 

médico, biologicamente classificada. 

Identificar-se como surdo é reconhecer a pertença a toda esta luta. É reconhecer a Libras como primeira 

língua, é propor pedagogias específicas para as crianças surdas. Dentro deste sentimento de pertença o 
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surdo não pretende oralizar-se. Neste mundo de ouvintes que tentam normalizar o surdo, a comunidade 

surda posiciona-se no caminho da afirmação de seus direitos adquiridos. 

 
Pela perspectiva aqui anunciada, entende-se que as comunidades surdas são também 
formadas por diferentes sujeitos ouvintes (como familiares de surdos, cônjuges, amigos, 
intérpretes de línguas de sinais, profissionais que trabalham com a surdez, etc.), entre 
outros que tomam parte nas diferentes atividades desses grupos (EIJI, 2015). 

 
A pessoa que se considera com deficiência auditiva não se enquadra nesta luta, ou pelo menos, não da 

forma como a comunidade surda encara. Tendo um déficit na sua capacidade auditiva, a pessoa com 

deficiência auditiva pode passar despercebida num meio de ouvintes. Utilizando de tecnologias assistivas 

adequadas, como aparelhos auditivos, implantes cocleares, dependendo do grau desta limitação ela pode 

ultrapassar a maior barreira para esta deficiência: a comunicação. 

Diferente do surdo, a pessoa com deficiência auditiva pode ou não reconhecer a LIBRAS como sua língua. 

 
Esta diferenciação permite compreender, por exemplo, que um surdo não passa 
despercebido em uma sala de aula ou em um local de trabalho, pois utiliza as mãos 
para se expressar em uma língua gestual-visual e poderá se utilizar da mediação de 
um intérprete de língua de sinais. A situação do deficiente auditivo é outra: ele será 
percebido pelos demais quando se nota a presença de uma prótese auditiva ou se 
percebe alguma dificuldade (geralmente pequena) de fala. É comum que o 
deficiente auditivo se esforce muito para que sua dificuldade não seja percebida 
(BISOL, VALENTINI, 2011, p. 2). 

 
A questão da identidade do surdo é muito ampla, eivada de transitoriedades e de dúvidas, pois faz parte 

da diversidade inerente a ser humano. Nascer com alguma limitação ou perda total da audição não faz com 

que esta pessoa automaticamente se enquadre ou não na comunidade surda. Esta identidade é um 

constructo histórico, social. É uma somatória de fatores, que, dependendo do contexto de sua trajetória, vai 

fazer com que ele remanesça na cultura hegemônica ouvinte ou busque novas significações dentro da 

cultura surda. 

O mote deste artigo é a construção de práticas inclusivas por parte dos professores de alunos com 

deficiência auditiva do EF I da Rede Municipal de Ensino de Taubaté. São crianças em média, entre 6 e 10 

anos de idade, com gradações variadas de deficiência auditiva, muitas ainda no início de um diagnóstico. O 

professor frente a esta diversidade também é parte importante desta construção da identidade do seu 

aluno. No caso desta faixa etária, assim como o próprio aluno e sua família, o professor também está 

caminhando e descobrindo mais sobre esta limitação e sobre as potencialidades deste aluno. Assim feita esta 
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importante diferenciação, optamos por usar neste artigo a nomenclatura pessoa com deficiência auditiva, 

dando a abrangência necessária ao termo. 

 

3. A PONTE ENTRE DOIS MUNDOS 

 

A presença do professor interlocutor, além de garantida em lei, é realmente uma ponte entre o mundo do 

ouvinte e o do aluno com limitação auditiva. Neste momento, é importante fazer a distinção entre o 

interlocutor de LIBRAS e o intérprete. Enquanto o intérprete de LIBRAS é aquele profissional conhecedor 

desta língua que se habilita a traduzir sons e falas do Português para a LIBRAS, como vemos em alguns 

programas de TV em um cantinho da tela ou em certas palestras próximo ao palestrante, o interlocutor ou 

professor interlocutor de LIBRAS, é uma nova categoria de professores. Com formação superior em alguma 

licenciatura, sua atuação ocorre em salas de aula onde existam alunos com acentuada deficiência auditiva, 

intermediando a comunicação entre este aluno, o professor regente da sala e os outros alunos (BRASIL, 

2009).  

O interlocutor de LIBRAS vai muito além de traduzir ou interpretar o que é dito: ele contribui com as 

práticas educativas, com a adaptação dos materiais didáticos, dos conteúdos, das avaliações, envolve-se com 

familiares dos alunos buscando melhores maneiras de atendê-los, contribui no aprimoramento didático do 

professor regente, pesquisa alternativas, cria espaços de convivência e muito mais (BRASIL, 2009). 

Os professores que participaram desta pesquisa, como também é possível observar em toda a rede de 

ensino, ainda por vezes referem-se ao interlocutor como intérprete. Foram mantidas suas falas tal como se 

expressaram, pois reflete o momento histórico em que esta categorização específica está sendo 

sedimentada. 

 

4. CONHECER A REALIDADE PARA ATUAR  

 

A hipótese da resistência dos professores à inclusão de alunos com deficiência em suas salas foi a 

premissa que deu início a esta busca teórica. Afinal, o novo é sempre um impacto que nos faz pensar. Uma 

mudança, uma alteração num ritmo mais ou menos constante pode ser angustiante. Mas muitas vezes esta 
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angústia nada mais é que uma pré ocupação. É imaginar o que pode acontecer sem conhecimento de causa, 

e, muitas vezes, esta é uma atitude recorrente por parte do professor. 

 
Esse não é um exercício fascinante apenas, pois a vida com o outro é difícil, e sem o outro é 
impossível. Convívio inquietante e perturbador com a alteridade, com nossa própria divisão, 
com o mal-estar da estranheza, o horror e a angústia de nos enfrentarmos com o que está 
escondido, o secreto, a sombra (EIZIRIK, 2007, p. 1). 

 
O desafio de viver o novo é parte do ser humano. Às vezes ele acha que não está preparado, e segue 

buscando segurança, placidez nas atitudes. No entanto, são as ambiguidades do mundo que fazem mudar 

nosso próprio pensamento (EIZIRIK, 2007). Isso é desenvolvimento pessoal, crescimento!  

 
Lidar com a diferença é, cuidar dela, aprender com ela. Isso significa fazer rupturas e 
transformações radicais, das quais conhecemos muitas vezes os perigos, os medos, e nem 
sempre sabemos qual seu curso e seus efeitos. Trata-se da lógica sinfônica do inesperado, 
da surpresa, onde a incerteza é um ingrediente básico para dialogar com o mistério do 
mundo; conviver com a pluralidade, ampliar a visão de mundo, de sociedade, de sujeito, 
vem necessariamente acompanhada de ousadia, humildade e coragem que, penetrando na 
ordem das relações, provocam deslocamentos para novos núcleos de sentido, buscam 
emergências de outras ordens, onde o risco e a aventura são companheiros efetivos 
(EIZIRIK, 2007, p. 2). 

 
Para se aprender com a diferença temos que conhecê-la. Conhecer a realidade é uma atividade 

permanente, visto que ela não é estática, está em constante processo de mudança. Dessa forma podem ser 

criadas as condições que possibilitem as práticas educativas em sala de aula, incorporando o caráter inclusivo 

necessário. O professor não pode limitar sua atuação, preso ao conhecimento que vigora no nível do senso 

comum. Essa apropriação da realidade nasce no diálogo, na troca, na reflexão, na práxis. 

Sem dúvida, o professor é protagonista de vários roteiros de atuação em sala de aula quando o assunto é 

diversidade. Isso pressupõe uma formação dinâmica, a constante busca pelo novo, um educador crítico e 

curioso que quebra paradigmas sedimentados e desbrava novos caminhos. E, principalmente, que nunca 

deixa de se indignar e manifestar politicamente esta indignação diante do que está posto.  

Para atuarmos como educadores temos que mergulhar nesta nossa realidade e compreendê-la nas suas 

diversas dimensões. Significa atuar num contexto específico que nos foi dado e que nos condiciona, e, ao 

mesmo tempo trabalhar na promoção das transformações que garantam a constante construção e 

reconstrução desta realidade (FREIRE, 2000). 
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A presença de um aluno com deficiência auditiva já num primeiro momento mostra sua primeira barreira 

ao professor: a da comunicação.“Poderíamos dizer que esse indivíduo vive uma situação de cisão entre o 

pensar, sentir e agir, cisão esta constituída a partir de uma nova configuração, marcada pela tensão entre a 

possibilidade do novo e a permanência“ (AGUIAR, 2002, p. 108). É neste momento que este professor é 

impelido a decidir se permanece na sua zona de conforto, não interagindo com o novo, ou se vai usar este 

episódio para transcender, ir além das suas próprias expectativas.  

Escolhendo a segunda opção, o professor irá pelo caminho da superação desse impasse, pelo caminho do 

desvelamento da essência da realidade daquele aluno. Marx (apud GADOTTI, 1989) nos fala sobre os dois 

aspectos da realidade: fenômeno e essência. Percebemos em primeiro lugar, pela observação, a 

manifestação do fenômeno e num segundo momento nos aprofundamos rumo à essência, para que a 

realidade seja compreendida no seu todo. 

Na correria do cotidiano, a totalidade não é percebida, ficando a essência somente como pano de fundo 

da realidade que se apresenta. Predomina aí o senso comum, as representações, e é onde reside o perigo de 

se ficar na análise superficial ou refém de conceitos ressurtidos de um destrinçar viciado, tendencioso. 

 

[...] os fatos empíricos não podem ser tomados como o fim de nosso estudo, pois assim 

ficaríamos no nível das aparências. É preciso ir adiante e conhecer o fenômeno em sua 

concretude, ou seja, é preciso que o pensamento invada o fenômeno e possa desvendar 

relações e determinações que o constituem e que não ficam evidentes no imediato, ou seja, 

no nível do empírico (AGUIAR, 2002, p. 95, 96).  

 

Trazendo toda esta reflexão para a realidade do aluno com deficiência auditiva, esta compreensão da 

realidade trará o empoderamento, tão necessário para se dar cabo à passividade adaptativa que se impõe a 

este aluno. Aí mora a verdadeira atuação do professor. O exercício de contribuir para uma educação mais 

digna é um dos seus papéis primordiais. Para isso ele precisa entender sua função de transformador dessa 

realidade escolar. Precisa, então, exercitar dialeticamente o descortinamento da realidade em que se 

encontra. Neste exercício o professor descobrirá o quanto o mundo é inacabado, e o quanto ele ainda tem a 

contribuir por meio da sua atuação. 
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A escola não constitui uma ilha no continente social em que se insere aluno e professor. Ambos 

incorporam os valores morais e ideológicos da sociedade burguesa neoliberal dominante. Ambos assimilam 

um modelo pedagógico que legitima e reproduz as relações de dominação, o uso do saber como mais uma 

forma de poder opressivo, etc. (SILVA, 2004). 

O aluno com deficiência auditiva está neste cabo de forças. Imaginando qual lado rompe primeiro, é que 

autores já vêm afirmando sobre o lugar tão importante ocupado por este aluno numa sala de aula. 

Mendonça (2007) nos trouxe a clara noção da influência das diferenças sociais no desenvolvimento escolar 

do aluno com deficiência auditiva. 

  
Aquele que já é privilegiado devido à sua herança familiar e que, portanto, domina o código 

necessário para a plena compreensão da comunicação, será duplamente favorecido, uma 

vez que os resultados alcançados por este grupo tendem a ser positivos de acordo com a 

maior ou menor distância presente entre o arbitrário cultural, escolar e familiar 

(MENDONÇA, 2007, p. 28). 

 

Dessa forma, para que não se perpetuem as injustiças sociais históricas deste segmento, a indignação 

necessária do professor vai fazer com que ele, após denunciar a essência de uma realidade espoliadora, vá 

buscar alternativas, anunciar o “sonho possível de uma sociedade que pelo menos seja menos espoliadora, 

do ponto de vista das grandes massas populares que estão constituindo as classes sociais dominadas” 

(FREIRE, 1988, p. 100). Nesta esteira, esta pesquisa, dando voz ao professor, mostrou seus medos e suas 

conquistas: a importante atuação junto a seus alunos com deficiência auditiva.  

 

5. DISCUSSÕES 

 
Segundo dados do IBGE (BRASIL, 2010), 5,1% da população possui alguma limitação auditiva. Nesta 

pesquisa de mestrado em andamento, o grupo focal realizado com professores que ministraram aulas em 

2014 para alunos com deficiência auditiva muito revelou sobre a importância da presença destes alunos em 

sala de aula. Esta metodologia utilizada foi uma importante ferramenta que possibilitou dar voz ao professor. 

Estas falas deixaram patente a existência de certa resistência inicial, o que foi admitido pelos professores 

em decorrência das dificuldades que eles tiveram. 
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PA1: (No começo, quando assumi a sala de aula com um aluno com deficiência auditiva) “Foi 

apavorante. Eu não sabia nada de Libras, não sabia como eu iria falar com aquele aluno... 

Embora tivesse o intérprete na minha sala, entrei em pânico. [...] eu tentava, mas não sabia 

nada de Libras ainda.” 

No dia-a-dia, convivendo com as diferenças, paradigmas são quebrados. Segundo Aguiar (2002, p. 8) é a 

“cisão entre o pensar, sentir, agir” frente a novas concepções. Daí nasce a necessidade de se entrar de 

cabeça na realidade ao seu entorno, se aprofundar na situação daquele aluno diferente. 

 
PA1: “Na verdade a gente chega de paraquedas. [...] Quando você pega uma sala, não sabe 

o que vai ter. É muita diversidade. Tem que se adequar a várias realidades. [...] Em vez de 

sofrer por antecipação, sem saber do que se trata, é melhor mergulhar naquela realidade e 

conhecer um pouquinho mais. Acho que aqueles que não têm o conhecimento, falam mal 

daquilo como uma defesa.” 

PA2: “Acho que é muito preconceito, as pessoas acham que não são capazes e nem tentam. 

Eu ensinei gramática pra minha aluna! Eu fui tentando de um jeito, não dava certo, tentava 

de outro... Por que não?” 

 

É um caminho lógico e sem volta, pois vai num crescendo, tanto no que diz respeito ao desenvolvimento 

do aluno, como do professor. A incorporação de novos saberes é uma consequência inevitável para o 

professor que se engaja nesse caminho de novos horizontes, para além da superficialidade. E então, ele vai 

compreender seu papel de transformador da própria realidade e da realidade do aluno. 

 

PA1: “Essa experiência me impulsionou a ler um pouco sobre o assunto. A gente começa a 

ver com outros olhos a situação quando a gente a está vivendo. Antes eu via na TV pessoas 

falando com sinais, mas nem dava bola. Agora me interesso. Antes parecia uma coisa 

invisível, nem enxergava, agora que conheço, comecei a reparar mais.”  

PA1: “[...] Percebo a realidade deles melhor. A gramática desta língua é diferente. E é outra 

visão de mundo também.” 

Neste ambiente inclusivo que se forma, a presença da professora intérprete/ interlocutora de LIBRAS é 

essencial à viabilização das aulas. 
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PA1: No começo do ano a intérprete e outra profissional do Cemte, psicóloga, vieram 

conversar com a gente. Explicaram que eu teria que mudar algumas coisas, fazer algumas 

adaptações curriculares pra ele, senão corria o risco de tudo ficar sem sentido, não tinha 

porque ensinar aquilo, ia ter que substituir algumas coisas. Elas me ajudaram a montar um 

plano de aulas pra ele... 

PA2: “Mas acho que eu não teria conseguido se a intérprete não tivesse sido minha parceira 

nisso. Ela me ajudava, a gente trabalhava junto.” 

Outro ponto que deve ser destacado é a importância do relacionamento que se estabelece entre o 

professor, o aluno com deficiência e os demais alunos. É nessa tríade  que mora o desenvolvimento das 

potencialidades do aluno com deficiência! 

PA1: “[...] Aí a gente começou a pensar como fazer para ele se sentir bem. Foi aí que 

começamos a ensinar Libras para os colegas. [...] E ele era o ajudante. Ele percorria a sala 

toda arrumando os dedos das crianças na hora de fazer o sinal. Ele se sentia importante. 

Porque era a praia dele, era o que ele sabia e estava ensinando para os colegas. Foi quando 

ele começou a se soltar mais [...]” 

PA2: “[...] tinha também o recreio cooperativo, que eles tinham que cada dia ficar com um 

coleguinha diferente [...] e daí ela ia interagindo com a sala toda. E foi se soltando, andando 

pela sala toda, coisa que ela não fazia antes porque ela ficava fechada num grupo só.”  

6. CONCLUSÃO 

 

Pode-se observar pelas falas descritas que, de maneira geral, foi bastante positiva a opinião dos 

professores participantes desta pesquisa sobre a inclusão de alunos com deficiência auditiva em salas de aula 

regulares. No que diz respeito à construção de práticas educacionais voltadas para esta inclusão, declararam 

ter resolvido satisfatoriamente a grande maioria dos problemas de adaptação, especialmente adaptações na 

forma de apresentação dos conteúdos nas aulas e nas avaliações e adaptações na mudança do 

comportamento e do olhar do professor para a apropriação da prática educativa ao contexto do aluno com 

deficiência auditiva. A reflexão crítica sobre a própria prática, em um agir dialético interdisciplinar, utilizando 

o diálogo como estratégia básica para o encontro de soluções, foi a prática predominante. Assim foi que 

lidaram com preconceitos, discriminações e equívocos comportamentais e conseguiram gerar uma 

ambiência geral mais afetiva, mais inclusiva.  
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A convivência, o saber escutar, tanto no que se refere à criança com deficiência auditiva, como com 

relação às demais crianças, à família, aos interlocutores, foram fundamentais para o sucesso. 

A atitude que os faz enfrentar com profissionalismo, determinação e humanitarismo as salas contendo 

crianças com deficiência auditiva é a prévia concepção de que a surdez é uma limitação importante, mas é 

apenas mais uma das múltiplas diferenças observadas no conjunto de todas as crianças da sala de aula, 

muitas das quais imersas em situações piores do que a deficiência em si. Além disso, pode ser observada 

nesses professores a coragem de assumir responsavelmente desafios, encarando-os como condições 

naturais da vida e estímulo para o crescimento pessoal e profissional do docente.  

Mesmo ressalvando-se a importância do curso de LIBRAS oferecido pela Secretaria da Educação e o apoio 

da direção da escola às ações adaptativas necessárias, a participação do interlocutor é notadamente a 

contribuição mais importante à inclusão e ao aprendizado, sendo considerada condição fundamental à 

viabilização da sala inclusiva quando há a presença de crianças com deficiência auditiva. 

A receptividade e colaboração das outras crianças da sala em que estudam os alunos com deficiência 

auditiva são muito bem avaliadas pelos professores. Eles relatam casos que denotam claramente que as 

influências positivas resultam em desenvolvimento pessoal e cognitivo positivos e o contrário também se 

verifica. Felizmente, as influências positivas dos colegas superaram em muito as negativas. 

Os professores acreditam que a grande barreira ainda é o preconceito e a falta de coragem de 

experienciar a práxis, ouvir todos os atores, pesquisar, estudar, adaptar, errar, reconstruir, tentar de novo... 

Os resultados positivos desta prática educativa corajosa são flagrantes e somente estes professores que não 

fugiram das escolas com grande número de alunos com deficiência e não medraram diante dos primeiros 

percalços podem gozar da incomparável emoção de ter contribuído significativamente para o 

desenvolvimento desta criança. Criança que teve, tem e terá, que carregar o peso da deficiência que possui 

dentro desta sociedade exclusiva eivada do preconceito dos medíocres, da inoperância dos maus governos e 

dos governos maus. E olha que ela, criança com deficiência auditiva, não fez nada para possuir esta 

deficiência que marca forte sua trajetória. Felizmente há cada vez mais destas professoras e professores que 

nos entusiasmam no caminho da inclusão testemunhando seu sucesso insofismável, ainda que membros 

tacanhos (não vamos chama-los aqui de professores!) sem respaldo consistente algum, teimem em tentar 

vender uma ideia contrária, imersos que estão, eles sim, em seus medos, incompetências e limitações. 
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A profícua relação professor-aluno, aprendemos aqui, é marcada inicialmente pela adequação das formas 

de comunicação que possibilitem o entendimento mútuo para, em seguida, passar para as preocupações 

com a efetividade das atividades educativas, perpassando simultaneamente pelo estreitamento do convívio, 

aumento de confiança, cumplicidade nos objetivos, afetividade. Ao contrário do que possa sugerir, a 

autonomia do aluno com deficiência auditiva vai aumentando com o aprofundamento desta relação na 

medida em que o educando, quanto mais se abre para o professor, também mais se abre para o mundo, 

conquistando passo a passo sua condição de sujeito de seu próprio destino, também construtor de seu 

próprio conhecimento.  
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RESUMO 

 

A proposta desta pesquisa é analisar os deslocamentos de pessoas que, ao se utilizarem das fronteiras da 

Região Norte do Brasil com a Bolívia, a Colômbia e o Peru, no movimento pendular de ir e vir, passaram pela 

experiência da imigração. Espera-se, com isso, construir explicações acerca de como se dão os processos de 

deslocamentos entre fronteiras e circunscrever as experiências de vida resultante dessa mobilidade no 

cenário das migrações contemporâneas para o Brasil. Pesquisas em diversas áreas, principalmente nas áreas 

de sociologia e geografia, têm se debruçado sobre aspectos da imigração e sobre a inserção do sujeito no 

mercado de trabalho. Contudo, a maioria dos estudos produzidos não contempla relatos pessoais e coletivos 

dos imigrantes e não enfatiza a história deles pelos percursos e rotas transfronteiriças do Norte do Brasil. A 

partir disso, o presente projeto tem como objetivo desenvolver um estudo sobre as imigrações 

internacionais nas áreas das fronteiras Norte do Brasil. Temos como problema preliminar da investigação 

que os motivos da mobilidade que ocorre na região da fronteira Norte do Brasil com os países fronteiriços 

latino-americanos são influenciados pelas interconexões de culturas e dos processos de desigualdades sociais 

presentes nos espaços vivenciados pelos sujeitos. À luz dos pressupostos teóricos da história oral, tal como 

desenvolvida por Meihy (1990, 1991, 1996, 2004, 2005, 2007, 2008, 2011), será desenvolvida a pesquisa 

sobre a mobilidade dos imigrantes colombianos, haitianos e peruanos que se utilizam das rotas migratórias 

nas fronteiras Norte do Brasil para seus deslocamentos no período de 1970-2012. Esta pesquisa permitirá a 

construção de um corpus documental cujas análises possibilitarão ampliarmos o leque analítico sobre a 

questão dos deslocamentos contemporâneos em áreas de fronteiras; sobre a circulação, as trocas culturais e 

simbólicas que tais espaços incitam sobre as novas territorialidades no contexto global do capitalismo. As 

entrevistas serão constituídas no decorrer da pesquisa de campo nas fronteiras Norte do Brasil, 
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especificamente nos municípios de Assis Brasil, Brasiléia e Tabatinga, que possuem maior incidência da 

imigração. 

 

 

 

1. A QUESTÃO DA IDENTIDADE 

 

Este artigo objetiva analisar, mesmo que de forma preliminar, questões referentes à identidade, a 

memória e as regiões de fronteira no Brasil. Para tanto, faz-se necessário, antes, discutir as concepções de 

identidade, memória e fronteira a serem utilizadas no artigo.  

 É sabido que a modernidade é tema controverso, posto agregar experiências políticas singulares e 

que devem ser pensadas a partir de formas específicas na plataforma política que são formuladas, uma vez 

que os centros latino-americanos agregam sociedades onde os Estados e a elites coloniais estabeleceram 

modelos europeus aos projetos de modernidade no trópico. É preciso entender a modernidade como um 

processo de transformação lenta, gradual, de relações inclusivas que aglutinam e refratam modelos de 

oposição.  

Tendo como base esse pressuposto, utilizamos Garcia Canclini (2006, 2007), para pensar as 

identidades latino-americanas. Este sociólogo problematiza tal fenômeno a partir do conceito de hibridez, ao 

propor que o híbrido não é a fusão de diferentes culturas sem contradições, mas que este aporte teórico 

pode dar conta de formas particulares de conflitos gerados na interculturalidade recente em meio à 

decadência/contradição de projetos nacionais e de modernização na América Latina. 

A primeira definição propõe como hibridação “processos socioculturais nos quais estruturas ou 

práticas discretas, que existiam de forma separada, se combinam para gerar novas estruturas, objetos e 

práticas” (Canclini, 2006, XIX). No decorrer do século XIX o híbrido foi percebido com desconfiança ao supor 

que prejudicaria o desenvolvimento social na América, pois se acreditava que os processos de mestiçagem 

retardaria o desenvolvimento econômico-social da colônia ao negar ou apagar os traços do colonizador 

branco para o desenvolvimento da metrópole, questão evidenciada na obra Casa Grande & Senzala de 

Gilberto Freire (1933).   

De tal modo, o híbrido não era algo em si, muito menos um conceito a ser aplicado, mas vinculava-se 

“aos processos de hibridação” (Canclini, 2006). Este conceito foi redirecionado nas suas publicações 
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recentes, uma vez que os processos de apropriação cultural não eram pacíficos, podendo excluir diferenças 

entre trocas culturais, justamente por serem processos onde os agentes podem abandonar ou ser excluído 

de suas dinâmicas. É importante dizer que existem práticas culturais que não se deixam ou não querem ser 

hibridizadas, colocando em xeque a multiculturalidade como um advento universal e atemporal. Para tanto, 

o híbrido designa       

um conjunto de processos de intercâmbios e mesclas de culturas, ou entre formas culturais. 

Pode incluir a mestiçagem – racial ou étnica –, o sincretismo religioso e outras formas de 

fusão de culturas, como a fusão musical. Historicamente, sempre ocorreu hibridação, na 

medida em que há contato entre culturas e uma toma emprestados elementos das outras. 

No mundo contemporâneo, o incremento de viagens, de relações entre as culturas e as 

indústrias audiovisuais, as migrações e outros processos fomentam o maior acesso de certas 

culturas aos repertórios de outras. Em muitos casos essa relação não é só de 

enriquecimento, ou de apropriação pacífica, mas conflitiva. Fala-se muito, nos último anos, 

de “choque” entre as culturas. Em todo esse contexto vemos que os processos de 

hibridação são uma das modalidades de interculturalidade, mas a noção de 

interculturalidade é mais abrangente, inclui outras relações entre as culturas, intercâmbios 

às vezes conflitivos (Canclini, 2006, p.45) . 

Na formação da América Latina e das nações modernas em nosso continente, o híbrido está ligado ao 

caráter mundial da modernidade. No decorrer dos anos 80 e 90 do século passado pensou-se que a 

modernidade não era um processo linear, mas um estágio de desenvolvimento humano no qual se ingressa 

de uma vez para sempre, excluindo outras formas de desenvolvimento. Quiçá na América Latina seja mais 

evidente que em outros continentes que a modernidade se instalou com seu projeto de emancipação 

humana, especialmente na apropriação da natureza, no desenvolvimento científico, na educação 

generalizada, coexistindo com formas tradicionais de origem étnica e, em muitos casos, derivadas da 

pobreza e do lento desenvolvimento da sociedade (Canclini, 2006). Com o tempo, vamos concebendo a 

modernidade não como um estágio homogêneo e estático, mas como um desenvolvimento que inclui 

diversas modalidades de crescimento econômico, de pluralidade cultural e com ampla diversidade de povos 

e de temporalidades, atrelada, também, a processos de exclusão e desconexão de grupos tradicionais no 

esteio da globalização produtiva.  

A discussão sobre a temática da modernidade/modernização na América Latina é entendida a partir 

dos processos de construção da identidade nacional e do imaginário político e cultural de uma época. Os 
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estudos que discutem a modernidade na América Latina21 a qualificam como processos heterogêneos, 

contraditórios que incluem identificações e diferenças frentes aos projetos dos países tidos como centrais no 

cenário econômico e de produção cultural. Para Marshall Berman (1986) ser moderno é vivenciar a 

divergência “viver uma vida de paradoxo e contradição. É sentir-se fortalecido pelas imensas organizações 

burocráticas que detêm o poder de controlar e frequentemente destruir comunidades, valores, vidas” (p. 

13).  

Modernidade e globalização coadunam, a partir da perspectiva de Canclini (2007), um conjunto 

complexo de processos de interdependência que supera o econômico, o tecnológico e o cultural, e cria muito 

mais que um multiculturalismo, porque a multiculturalidade designava a coexistência de grupos diferentes 

em uma mesma sociedade, às vezes numa mesma cidade. Em escala internacional, visualizamos nas guerras 

atuais que a multiculturalidade não é respeitada pela invasão de uma nação por outra, que em parte 

implicam na derrubada de fronteiras ou na construção de outras. Essa proliferação de fronteiras nas 

sociedades contemporâneas nem sempre é resultado de uma atitude defensiva e hostil ao estrangeiro. 

Implica às vezes na dificuldade de assumir a interculturalidade, ou seja, aceitar que a sociedade em que 

vivemos se modifica pela presença de outros modos de vida, outras religiões, outras línguas. 

Publicado pela primeira vez em 1989, o livro “Culturas Híbridas” discute o conceito de 

Multicuturalidade mediante os processos de encontros e assimilação entre culturas na América Latina. 

Depois de passar por críticas, Canclini refez seu percurso teórico travando uma revisão crítica do seu próprio 

pensamento e do campo epistêmico no qual sua escrita estava conectada no final da década de 1980, uma 

vez que este conceito desvincula-se de matrizes econômicas para compreender os agentes e agências 

culturais na América Latina. 

Em outra referência, precisamente em “Diferentes, desiguais e desconectados” (UFRJ, 2007), o autor 

galga uma discussão sobre o processo intercultural, expondo que as diferenças na modernidade existem às 

vezes como desenvolvimentos culturais distintos, outras vezes como resultado da desigualdade das classes, 

entre as nações, os grupos sociais, e mais recentemente em relação com as possibilidades de conexão e 

desconexão das comunicações, ou das redes de informação, entretenimento e participação social. Os 

processos de construção de identidades estão relacionados com a mobilidade de diferenças, desigualdades, 

conexões e desconexões nos atuais contextos de globalização. 

                                                             
21Ver Beatriz Sarlo. Uma modernidade periférica: Buenos Aires 1920 e 1930. São Paulo: Cosac Naify, 2010; Serge 

Gruzinski. O pensamento mestiço. São Paulo: Companhia das Letras, 2001; Néstor García Canclini. Culturas híbridas. 

São Paulo, EDUSP, 2006. 
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Nesse âmbito, as sociedades modernas são constituídas por mudanças constantes, diferindo-as das 

sociedades tidas como ‘tradicionais’ onde, segundo Giddens “o passado é venerado e os símbolos são 

valorizados porque contêm e perpetuam a experiência de gerações. A tradição é um meio de lidar com o 

tempo e o espaço, inserindo qualquer atividade ou experiência particular na continuidade do passado, 

presente e futuro, os quais por sua vez, são estruturados por práticas sociais recorrentes” (GIDDENS apud 

HALL, 2003, p.37-38). 

É preciso, desse modo, compreender as identidades que a imigração aciona quando os sujeitos estão 

fora do lugar, mas inseridos em redes de conexão em outros espaços e tempos sociais. Partilhamos do 

posicionamento do crítico cultural Stuart Hall, para quem as identidades 

 
não são unificadas; que elas são, na modernidade tardia, cada vez mais fragmentadas e 
fraturadas; que não são, nunca, singulares, mas multiplamente construídas ao longo de 
discurso, práticas e posições que podem se cruzar ou ser antagônicos. As identidades estão 
sujeitas a uma historicização radical, estando constantemente em processo de mudança e 
transformação (2000. p.108). 
 

 Os teóricos pós-estruturalistas fizeram críticas àqueles que ainda, no mudo atual, acreditam em uma 

essencialidade, em uma natureza das identidades, pois as identidades são ativadas por meio de construções 

sociais e discursivas, mobilizadas por grupos e indivíduos nos vários planos e papeis social onde somos 

“convocados” a acioná-las estrategicamente. Assim, pensar em identidades na modernidade é pensar em 

relações entre indivíduos e grupos, posto ser uma categoria analítica que carrega disputas políticas em 

conflito, e que por vezes, se integram, sem aniquilar as diferenças, e em outros momentos, se refratam, 

construindo campos de poder e exclusão.  Assim, consideramos a identidade uma categoria relacional 

construída discursivamente, enquanto posições estabelecidas historicamente em espaços, pois  

la construccíon de las identidades es ontológicamente contradictoria, ya que necesita borrar 
las diferencias y ocultar los conflitos para permitir uma adhesión homogênea, armoniosa y 
colectiva em oposición al ‘otro’ imaginado. Las identidades nacionales, por ejemplo, se ven 
atravesadas por ese problema de origen. Desde la independencia, las elites 
latinoamericanas aspiraban a consolidar su dominación sobre la sociedad, basada en una 
identidad homogénea que les garantizase la hegemonia política. (PRADO, p. 585). 

 

 A discussão sobre a temática das identidades aglutina diversificadas posições, e não podemos 

entendê-las como ilhadas e imutáveis na história, posto que envolve lutas e aparatos discursivos antagônico 

na dinâmica social.   
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2. APONTAMENTOS SOBRE A MEMÓRIA 

 

 O verbo lembrar que estabelece um processo de emanação, de vir à tona o que estava submerso no 

plano do inconsciente, estabelecendo o surgimento do passado no jogo contínuo entre o processo corporal e 

o presente da percepção. Para Bergson, a memória funciona do seguinte modo: “aos dados imediatos e 

presentes dos nossos sentidos nós misturamos milhares de pormenores da nossa experiência passada. Quase 

sempre essas lembranças deslocam nossas percepções reais, das quais retemos então apenas algumas 

indicações, meros ‘signos’ destinados a evocar antigas imagens” (BOSI, 2004, p. 46).  

 A memória permite a relação do corpo presente com o passado e, também, interfere nos processos 

presentes das representações. É por meio da memória que o passado é atualizado e ressignificado, cruzando-

se com o imediato do presente, onde desloca os espaços das lembranças para o plano da consciência. A 

memória surge como uma potência subjetiva e as lembranças se materializam em imagens e sonhos. 

 No livro de Ecléa Bosi, ela destaca a proeza que a memória representa:  

“Não basta um esforço abstrato para recriar impressões passadas, nem palavras exprimem 
o sentimento de diminuição que acompanha a impossibilidade. Perdeu-se o tônus vital que 
permitia aquelas sensações, aquela captação do mundo. Quando passamos na mesma 
calçada, junto ao mesmo muro, o ruído da chuva nas folhas nos desperta alguma coisa. Mas, 
a sensação pálida de agora é uma reminiscência da alegria de outrora. Esta sombra tem algo 
parecido com a alegria, tem o seu contorno: é uma evocação” (2004, p. 84). 

 

 Essa memória que é matéria de experiências de vida vai perdendo suas evidências com o correr dos 

anos. Os sujeitos são dados a lembrar quando utilizam o discurso, expressam por meio da linguagem, a 

memória de suas vidas. Memória sonho, memória onírica, lugares de memória são dimensões de algo que 

está em constante modificação e repleto de significação social.  

 É importante salientar que memórias são lembranças organizadas segundo uma lógica subjetiva que 

seleciona e articula elementos que nem sempre correspondem aos fatos ocorridos, objetivos e materiais de 

uma vida, mas cada narrador constrói e qualifica essas lembranças por meio do filtro de suas experiências. As 

memórias podem ser individuais, sociais ou coletivas. A independência delas se explica pela capacidade de 

individuação. Porém, nem sempre a memória de um passado distante irrompe por questões de querer. Às 

vezes, é fruto de apagamentos, silenciamentos, ocasionados por traumas, situações de guerra, violências de 

Estado e guerras.   
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A problemática da narrativa e da experiência foi debatida nos escritos de Benjamin, principalmente, 

os intitulados “O narrador” e “Experiência e pobreza”22. Para Benjamin, a narrativa tem um caráter artesanal 

e funda-se na experiência passada oralmente de uma geração à outra e carrega consigo a experiência 

daquele que narra, o narrador. Assim, Benjamin escreve: 

“Contar histórias sempre foi a arte de contá-las de novo, e ela se perde quando as histórias 
não são mais conservadas. Ela se perde quando as histórias não são mais conservadas. Ela 
se perde quando ninguém mais fia ou tece enquanto ouve história. Quando mais o ouvinte 
se esquece de si mesmo, mais profundamente se grava nele o que é ouvido. Quando o 
ritmo de trabalho se apodera dele, ele escuta as histórias de tal maneira que a adquire 
espontaneamente o dom de narrá-las. Assim se teceu a rede em que está guardado o dom 
narrativo. E assim essa rede se desfaz hoje por todos os lados, depois de ter sido tecida, há 
milênios, em torno das mais antigas formas de trabalho manual... Assim se imprime na 
narrativa a marca do narrador, como a mão do oleiro na argila do vaso.” (1987, p. 205).  
 

O advento do capitalismo, ao interferir na dinâmica do trabalho, trouxe à narrativa mudanças na 

forma de transmissão da experiência. Com o surgimento do romance, esse tipo de experiência passou a ser, 

gradativamente, prejudicado porque enquanto a narrativa era compartilhada coletivamente, por meio da 

oralidade para outras gerações, o romance é um estilo que surge com a invenção da imprensa e que tem 

uma produção e um consumo individual, desvinculando-se, assim, da experiência partilhada em grupos.  

Na obra “Tempo Passado: cultura da memória e guinada subjetiva”, Beatriz Sarlo (2007) apresenta 

algumas críticas aos usos e abusos do conceito de memória na esfera acadêmica, social e jurídica. Sua análise 

perpassa, desde narrativas não-ficcionais, como romance históricos, biografias, autobiografias, entrevistas, 

histórias de vida, literatura de testemunho; até a própria incorporação desses estilos de memória no cânone 

acadêmico. Num balanço teórico sobre o boom da memória que é projetada na esfera social, ela diz: 

“vivemos na era da memória e o temor ou a ameaça de uma ‘perda de memória’ corresponde, mais que a 

supressão afetiva de algo que deveria ser lembrado, obedece a um ‘tema cultural’ que, em países onde 

houve violência, guerra ou ditaduras militares, se entrelaça com a política” (2007, p. 21). Esse retorno 

abusivo ao passado gera conflitos e guerras por aqueles que se acham detentores da memória de uma época 

e que pretendem legitimar suas versões diante de fatos e acontecimentos.  

Vivemos num tempo de forte exposição das ideias, em que pessoas comuns fadadas a não existirem 

no discurso da historiografia, hoje são convidadas a dizer, a mostrar suas visões de mundo, serem ouvidas e 

participarem do plano historiográfico. As histórias do cotidiano, do tempo presente, da vida privada, dos 

                                                             
22 BENJAMIN, Walter. Magia e Técnica, Arte e Política. Obras Escolhidas, vol. 1: p. 197-221, São Paulo: Brasiliense, 

1987. 
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oprimidos, antes relegadas às exclusões da história, passaram a ser reconhecidas pelos historiadores, pois as 

pessoas não são apenas frutos das estruturas históricas e sim protagonistas de negociações e de rebeliões 

privadas contra o poder vigente. Seus relatos eram ignorados, e recentemente, suas rememorações 

passaram a demandar novos métodos que “tendem à escuta sistemática dos discursos de memória” (2007, 

p. 17), como as cartas, os diários, os conselhos, as receitas culinárias e as orações.  

Essa nova postura frente à produção do conhecimento ocasionou o que Sarlo denomina, nos dias 

atuais, de “guinada subjetiva”, fenômeno que tende, cada vez mais, a privilegiar os estudos de caso e 

abordagens ou fontes que favoreçam a possibilidade de investigar as estratégias individuais em que a 

primeira pessoa do relato e o discurso indireto livre tomaram a palavra e passaram a exercer o 

empoderamento da palavra narrada, como modos de subjetivação do narrado.  

Para Sarlo, esse reordenamento ideológico e conceitual da sociedade do passado e de seus 

personagens, que se concentra nos direitos e na verdade da subjetividade, sustenta grande parte da 

iniciativa reconstituídora das décadas de 1960 e 1970. Coincide com uma renovação análoga na sociologia da 

cultura e nos estudos culturais, em que a identidade dos sujeitos voltou a tomar o lugar ocupado, nos anos 

1960, pelas estruturas. Restaurou-se a razão do sujeito, que foi, há décadas, mera ‘ideologia’ ou ‘falsa 

consciência’, isto é, discurso que encobria esse depósito escuro de impulsos ou mandatos que o sujeito 

necessariamente ignorava” (2007, p. 19). 

É necessário, mais do que entender os processos de memória, entender a lembrança e examinar essa 

presença ausente do passado. A autora questiona a firmeza e autenticidade da memória, pois “recuperar o 

que foi perdido pela violência do poder, desejo cuja inteira legitimidade moral e psicológica não é suficiente 

para fundamentar uma legitimidade moral e psicológica não é suficiente para fundamentar uma legitimidade 

intelectual igualmente discutível” (2007, p. 42). Caso a memória almeje recuperar esse lugar perdido num 

tempo passado estaria, assim, eliminando o movimento que a afastaria de um plano utópico do discurso. 

 O valor da veracidade do testemunho pretende se sustentar a partir da experiência, na medida em 

que pode contribuir no ato de reparar um mal sofrido, tal como em casos de violência de Estado. No entanto, 

Sarlo demonstra a urgência de problematizar a extensão dessa hegemonia de memória como forma de 

compensar um dano social:  

 

induz uma relação afetiva, moral, com o passado, pouco compatível com o distanciamento e 
a busca de inteligibilidade que são o ofício do historiador. Essa atitude de deferência, de 
respeito congelado diante alguns episódios dolorosos do passado, pode tornar menos 
compreensível, na esfera pública, a pesquisa que se alimenta de novas perguntas e 
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hipóteses. Do lado da memória, parece-me descobrir a ausência da possibilidade de 
discussão e de confrontação crítica, traços que definiriam a tendência a impor uma visão do 
passado (2007, p. 43). 

 

 Sarlo salienta, também, a questão da pós-memória, capacidade de reconstituir as experiências de 

gerações passadas, apoiado na memória e em seus vestígios por meio de fatos recentes não presenciados 

pelos sujeitos que vivenciaram os acontecimentos, mas por herdeiros de gerações que passaram por traumas 

ou manifestações de violência. Essa tendência enfatiza que a “experiência do passado é vicária”. Para a 

autora, a diferença da memória para outras reconstituições do passado, reside primeiro no aspecto 

específico da imediatez, que trata de feições específicas da dimensão do passado; segundo por se tratar de 

uma memória onde estão explícitos dois níveis de subjetividade, a memória das gerações anteriores e a 

memória de quem a herdou. Esses detalhes dão visibilidade nas aparências fragmentárias dessa lembrança 

do passado ao demonstrar a incapacidade de visualizar o todo, principalmente, para as gerações que 

passaram por alguma experiência traumática.   

 Deste modo, a pergunta que a autora faz ainda reside, nos fazendo perceber até onde vão os limites 

dessa lembrança: qual a zona de conflito entre a experiência do trauma e as outras experiências de vida 

desse mesmo sujeito? Beatriz Sarlo tenta responder esses impasses por meio da literatura. Para ela, a 

literatura não consegue dar conta de toda a dimensão da vida e do discurso, mas ao menos tenta explicá-los, 

pois no plano da ficção o narrador sempre pensa de fora, causando um estranhamento, uma distância para 

“compreender menos, ser ingênuos, espantar-se, porque são essas reações que podem nos levar a enxergar 

mais, a aprender algo” (2007, p. 119)  mais próximo da dimensão simbólica e material da realidade. 

 Assim, a avaliação teórica realizada por Beatriz Sarlo tem uma importância primordial para os 

estudos sobre a memória e para a prática do historiador, uma vez que fica a irrestrita questão de como 

conciliar os diferenciados tipos de fontes, sem se deixar seduzir pelo canto das sereias que o aparato da 

comunicação moderna nos oferece. A perspectiva de ler e analisar os discursos da memória a partir do ponto 

de vista da história também permite enxergar a perspectiva do discurso da memória mediante uma reflexão 

invertida de tempo, espaço e representações, uma vez que nos aportamos em narrativas constituídas no 

presente para tentar compreender a dinâmica social de um passado. A relação entre memória e fontes orais 

é muito próxima, uma vez que o historiador se utiliza das memórias materializadas nas narrativas para fazer 

posteriores análises.  
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3. FRONTEIRAS E FONTES  

 

 A problemática da fronteira é pensada como espaços primordiais para compreender o cenário e a 

realidade dos Estados latino-americanos. Nesse sentido, os espaços de fronteiras não delimitam os eixos 

norte e sul, interno e externo na construção dos estados nacionais durante o século XIX, assim como não 

delimitam apenas as fronteiras geográficas de um determinado território. As referências a elas também 

salientam diferentes concepções, dentre as quais as que se referem às “fronteiras da civilização (demarcada 

pela barbárie que nela se oculta), fronteira espacial, fronteira de culturas e visões de mundo, fronteira de 

etnias, fronteira da história e da historicidade do homem. E, sobretudo, fronteiras do humano” (MARTINS, 

2009, p.11).  

 A fronteira, neste sentido, é o lugar da alteridade, do conflito, da contradição, da violência e da zona 

de contato entre culturas e temporalidades. É importante mencionar que o estado cria em alguns contextos, 

mediante aparatos políticos, barreiras físicas para inibir a livre circulação entre países, fazendo com que a 

fronteira exista como lugar da segregação social. Tais dispositivos se materializam em muros, cercas, faixas 

militarizadas de fronteira, zonas minadas e campos de recolhimento ou confinamento das pessoas (POVOA 

NETO, 2013). Também é necessário enfatizar que as fronteiras constituem parte do imaginário do interior e 

exterior nas fronteiras dos deslocamentos humanos. 

 Ao estudar as configurações culturais de Tijuana na fronteira do México com os Estados Unidos, 

Canclini (2006), descreveu as novas formas de empréstimos, trocas, conflitos que os sujeitos estabelecem ao 

residirem e utilizarem os espaços de fronteiras para definirem as relações de pertença com as novas 

territorialidades. Canclini considera que para entender as identidades que circulam por esses locais é 

necessário compreender como são estabelecidas as conexões com “as práticas sociais e econômicas, nas 

disputas pelo poder local, na competição para aproveitar as alianças com os poderes externos” (Canclini, 

2006, p. 326).  

 A historiadora Mary Anne Junqueira (1998), em sua tese sobre a revista seleções faz uma 

aprofundada análise sobre o conceito de wilderness, oeste e fronteira na constituição da nação e do povo 

norte americano. Para Junqueira, estes três conceitos estão imbricados e sobrepostos, uma vez que “durante 

a Conquista do Oeste, a fronteira era tida como o posto mais avançado da civilização no wilderness, onde se 

dava a ação do homem branco transformando, civilizando o meio ambiente, área de desenvolvimento 

acelerado. Conforme as terras iam sendo colonizadas, este limite foi sendo transferido do litoral, no início da 
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colonização, até o Pacífico, no fim do XIX” (p.67). A área de fronteira era tida como espaço a ser ocupado, 

dominado pelo colonizador branco. Em seguida, analisa o conceito de fronteira a partir da obra de Turner23, 

onde estabelece que a fronteira era  

o espaço de rápida e efetiva americanização. E mais que isso, era a área de constituição do 
individualismo e da democracia. [...] Embora Tuner visse na Fronteira e no wilderness, a 
fonte da nacionalidade norte-americana, e portanto como algo bastante positivo, a verdade 
é que a natureza vista como única, marcava a diferença com relação à Inglaterra no início do 
século XIX, estava à beira da aniquilação completa no fim do século, exatamente no período 
em que Turner escrevia. Evidentemente Turner tinha como positivo, o controle e a 
transformação do wilderness. Em virtude da ação dos homens da fronteira e da 
industrialização crescente – as estradas de ferro, por exemplo, cortaram o continente do 
Atlântico ao Pacífico, exterminando índios e animais e pondo abaixo o wilderness – 
‘preservacionistas’ começaram a criticar a modernização e denunciar que o wilderness, tido 
como algo exclusivo da nação norte-americana logo após a Independência, estava sendo 
exterminado. Surgia portanto uma ideia absolutamente nova na época: transformar partes 
do que ainda sobrou do wilderness em parque nacional. (JUNQUEIRA, p.82, grifo da autora) 

 

 Assim, podemos pensar, utilizando a definição acima citada, que a fronteira, apesar das diferenças 

históricas e de sua constituição enquanto espaço, também aglutinava contradições e interesses antagônicos 

onde sujeitos, agências e o próprio Estado-Nação encontram-se em disputa para demarcar e atribuir 

significados à fronteira.  

 A concepção de fronteira na geografia política é pensada como uma “linha precisamente definida no 

mapa, marcando a exata divisão entre dois Estados adjacentes. Essas fronteiras, no entanto, são resultado, 

muitas vezes, de decisões políticas arbitrárias ou fruto de acidente militares” ((Priscila Faulhaber, 2001, p. 

108).  

 A fronteira, assim, permite pensar em estranhamentos, barreiras materiais e simbólicas, 

intercâmbios, caminhos e confrontos. O povoamento em locais de fronteira apresenta singularidades em 

relação às imigrações internacionais e às migrações em contextos nacionais do interior para as metrópoles 

brasileiras. Sob a óptica de Lucena 

entende-se por movimento populacional fronteiriço o deslocamento e intercâmbio nos 
limites entre países de fronteira e a chegada de novos habitantes para a região. A fronteira 
avança para os domínios de uma construção simbólica de pertencimento que se chama 
identidade e que corresponde a um marco de referência imaginária que se define pela 
diferença. Os grupos fronteiriços reinventam suas práticas com base em conteúdos 
transmitidos que impõem as dinâmicas de pertencimento baseadas nos referentes 
nacionais e culturais ou étnicos. (LUCENA, 2010, p. 36) 

                                                             
23 Refere-se ao paper de TURNER, Frederick Jackon. The Significance of The Frontier in America History. In The Frontier in 

America History, New York: Dover, 1996, p. 15.  
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 Neste sentido, as terras de fronteira são, antes de tudo “áreas estratégicas que redefinem as 

relações entre Estados, nacionalidades, etnias e identidades” (Priscila Faulhaber, 2001).  

 Assim, entrelaçamos os conceitos acima mencionados com os testemunhos abaixo para articular 

com a problemática da identidade em áreas de fronteiras por meio dos testemunhos dos sujeitos que 

passaram por tais espaços. Percebemos essa questão no relato de Maria que delineou sobre o movimento 

pendular que ocorrem em tais espaços.  

 

Na Bolívia existem três fenômenos importantes: o primeiro é a migração interna, que é a 
maior; o segundo é a migração boliviana para o exterior e o terceiro é a presença do 
estrangeiro na Bolívia. São três tipos de migração, muito fortes que temos, principalmente, 
no Departamento de Santa Cruz. Esta Cidade recebe da migração interna, ou seja, de todos 
dos departamentos da Bolívia, anualmente, segundo o senso de 2002, 80 mil pessoas. 
Podemos incluir nesse movimento, as cidades mais desenvolvidas e cidades de fronteiras; 
uma vez que temos duas fronteiras fortes: a fronteira de Cáceres, divisa com Mato Grosso; 
e a fronteira de Corumbá, divisa com Mato Grosso do Sul, e a fronteira de Guajará-mirim 
ambos estados Brasileiros. A migração interna é móvel porque o trânsito de mercadoria é 
intenso, tanto com os estados internos, quanto com as cidades de fronteiras com o Brasil, 
Chile, Argentina, Colômbia, visto que em alguns deles possuem mercados livres, zonas 
francas. E nisso, há um intercâmbio forte, tanto de trabalhadores quanto de produtos.  A 
Bolívia vê Santa Cruz como o Estado da esperança. Deste modo, esta cidade não tem 
estrutura para oferecer os serviços básicos necessários para uma população(Maria Apud 
PAES 2011).24  

 

 Aventamos assim que a problemática da identidade e dos deslocamentos populacionais em regiões 

de fronteiras estabelece um caráter híbrido, pois povos, etnias e populações dos territórios envolvidos 

estabelecem relações de trocas econômicas, cultuais e sociais em tais espaços, evidenciando os cruzamentos 

interculturais. 

                                                             
24Uma parcela dos relatos contidos neste artigo foram realizados pela empresa de documentação e memória Fala e Escrita, na qual 

prestei serviço de acessória técnica para realizar algumas entrevistas. O trabalho teve como objetivo construir um acervo de 40 
entrevistas com imigrantes latino-americanos, asiáticos e africanos para compor o arquivo do Museu da Imigração e teve como 
proposta o mapeamento dos deslocamentos contemporâneos que compõe a cidade de São Paulo no século XXI. Até o presente 
momento, este material não foi publicado em livro, mas podem ser consultados por pesquisadores, professores e pela sociedade civil 
no arquivo do Museu da Imigração de São Paulo. Para maiores informações consultar o site da empresa em 

http://www.falaescrita.com.br/index.html, acesso em 11/08//2015. A narradora Maria tem mais de 50 anos e é ativista 

política. Entrevista realizada no Departamento de Santa Cruz na Bolívia em outubro de 2010 para compor a dissertação 

de PAES, Vanessa Generoso. Trânsito de Identidades e Estratégias de Negociação Familiar: deslocamentos 

populacionais entre a Bolívia e o Brasil. Dissertação (Mestrado em História Social) – Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas, Universidade de Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 

http://www.falaescrita.com.br/index.html
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 Nessa perspectiva, também converge o relato de Jaime Adolfo que aponta para concentração de 

brasileiros que vão para os países transfronteiriços estudarem, trabalharem, enfatizando as diferenciadas 

propostas emigratórias nos locais de destino.  

 

A princípio a convivência com culturas diferentes é difícil, porque tudo soa estranho e o 
engraçado é que a Bolívia e o Brasil são países limítrofes, tanto que a maior fronteira 
existente do Brasil é com a Bolívia e de repente um fala português e outro fala espanhol. De 
um lado se come feijão e do outro não se come, de um lado as danças são totalmente 
diferentes e do outro são diversas. Creio que atualmente até os próprios brasileiros estão 
descobrindo essa nação que se chama América latina, porque os brasileiros não tinham essa 
visão, o jovem brasileiro não tinha essa condição de olhar para o horizonte e de perceber 
esta extensão territorial que são os países da America Latina. Fico feliz porque tem muito 
brasileiro hoje estudando, trabalhando nas terras bolivianas e eles adotaram a Bolívia como 
segundo país. Isso faz com que a gente perceba a integração dos dois países. Porque se hoje 
estou em um país distante e diferente, os brasileiros que estão lá também estão. Daqui um 
tempo estes países não serão mais as fronteira determinadas oficialmente pelos estados, 
porque os territórios são os mesmos; se você olhar com atenção o Estado do Acre, por 
exemplo, que no passado era da Bolívia e hoje é do Brasil, perceberá que um dia os dois 
territórios foram o mesmo, a linguagem é a mesma. O Estado do Mato Grosso, que faz 
fronteira com o nosso país é idêntico, são países limítrofes e a convivência é pacifica, mas se 
você for para o Sul do Brasil verá que existe diferenças.25  

 

 Outro elemento presente nas regiões e Estados transfornteiriços é a forte presença de brasileiros 

que buscam tornarem-se latifundiários ou fazendeiros, um acontecimento que vem crescendo não somente 

no Paraguai, como também na Bolívia, como foi possível perceber durante a pesquisa de campo realizada 

nesse país. Visualizamos a seguir como a narradora Nacy analisa este fato no país do qual emigrou.  

 

O que eu poderia acrescentar de meu conhecimento é sobre a grande migração brasileira 
que mora no Paraguai. É muito importante saber que assim como eu estou morando aqui 
no Brasil como paraguaia, segundo os últimos dados do Itamaraty 500 mil brasileiros estão 
residindo no Paraguai hoje em dia. Lá em Asunción eles têm a coletividade muito bem 
informada, tem um domingo de cada mês uma missa que a igreja católica oferece em língua 
portuguesa para eles. E eles, por exemplo, têm feito muitas festas em comemoração ao sete 
de setembro. Então, assim como estamos morando aqui, tem muitos que estão morando lá, 
que vão por motivos de trabalho, outra parcela vai para estudar que é um detalhe muito 
desconhecido no Brasil. Parece que só nós paraguaios é que viemos estudar no Brasil e 
posso falar que não é uma verdade. Estava conversando justamente ontem com uma 
pessoa que trabalha no Ministério das Relações Exteriores do Paraguai e esta pessoa disse 
que tem aumentado o número de visto para estudantes do Brasil que vão fazer cursos de 
pós-graduação no Paraguai, que por sua vez são muito caros aqui no Brasil. E assim, 

                                                             
25 Jaime Adolfo Britas, entrevista realizada em março de 2012 para compor o acervo do Museu do Imigrante em São 

Paulo. 
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também é bom sempre olhar a outra parte da moeda e falar sempre isso: assim como nós 
moramos aqui no Brasil, a maior coletividade de brasileiros fora do Brasil está residindo no 
Paraguai. E por isso o Itamaraty tem uma especial atenção ao Paraguai dentro do esquema 
diplomático deles. O Paraguai chega ser mais importante no esquema diplomático do que 
países como Estados Unidos, Inglaterra, ou outros países da Europa, então, é sempre bom 
não perder de vista essa situação. Sabe, a imigração brasileira no Paraguai tem se tornado 
um problema até para a soberania do país, pois existem cidades onde a língua oficial é o 
português, onde a moeda de circulação é o real e onde os anúncios e propagandas são 
todos em língua portuguesa. Precisamos pensar sobre essa imposição do Brasil perante o 
Paraguai. Posso dizer que não é só o meu país que enfrenta esse tipo de situação, pois 
existe um Brasil dentro do Paraguai.    
Essa questão recai em outra: a problemática da terra no Paraguai e isso é bastante 
complexo. Eu como jornalista posso falar algumas coisas, por exemplo, o que eu vejo e que 
a imprensa brasileira falo disso e posso dizer que é uma realidade parcial, é importante não 
perder isso de vista. A problemática das terras tem raízes muito profundas e não se trata só 
de que agora estão querendo mandar embora os brasileiros que cultivam soja lá no 
Paraguai, não. Essa informação que circula aqui é muito parcial. A realidade paraguaia nesse 
sentido é muito profunda e eu não posso entrar em detalhes , porque não é o momento. Só 
posso dizer que para entender essa realidade a gente tem que ir atrás da história do 
Paraguai, verificar como as terras foram distribuídas, como só uma pessoa chegou a ser 
dono de quase a metade do território do Paraguai, e essa pessoa é um cidadão brasileiro, já 
naturalizado Paraguaio hoje em dia. Temos que verificar a questão da distribuição de renda 
e das terras.  
Existem coisas muito viciadas e a justiça nunca foi feita, por exemplo, tem pessoas que 
sempre quiseram um pedaço de terra para morar, tem uma problemática imensa e por isso 
falava que o que chega aqui dessas informações são superficiais. Não se pode ficar só com 
essa informação como certa e como única e é bom pesquisar, ir ao fundo, chegar e 
conhecer a história do Paraguai. Temos que saber que o Paraguai foi destruído, ele teve que 
ressurgir das cinzas, passou por ditaduras, passamos por guerras internas e os problemas 
foram crescendo e nunca foram solucionados. Então, agora a questão explode porque o 
pessoal acha que tem um governo que é “afim” deles. Tudo isso precisa ser visto e o Estado 
tem que garantir que um cidadão paraguaio tenha sim um pedaço de terra. Então, é todo 
um conflito entre o Estado e a população e a justiça tem que encontrar uma solução. Só 
Deus sabe se virá ou não essas soluções. É muito complexo, muito complexo mesmo.26  

 

 Uma questão estabelecida no relato de Nancy e que também aparece na narrativa de Jaime Adolfo é 

a questão educacional, onde muitos brasileiros optam por realizarem cursos universitários, principalmente, 

medicina e pós-graduação, em virtude dos baixos custos para formar uma pessoa, se compararmos com o 

dispêndio que isso acarreta no Brasil. Esta é uma questão que pudemos presenciar durante a realização da 

pesquisa de campo na Bolívia, uma vez que encontramos muitos estudantes brasileiros, de diferenciadas 

regiões do Brasil, realizando cursos de Medicina neste país.  

                                                             
26 Nancy Areco é jornalista paraguaia e correspondente internacional. Reside no Brasil há mais de 10 anos e sua 

entrevista foi realizada em fevereiro de 2012 para compor o Acervo do Museu da Imigração em São Paulo. 

 



 
 

 

I Simpósio de Cultura e Conhecimento na Diversidade: a produção de discursos, memórias e 

lugares. – Universidade de Taubaté 

170 

 

 

 Alguns pontos podem ser elencados na descrição de Nancy. Uma delas seria o problema da questão 

agrária que eclodiu no Paraguai a partir da década de 1970 com o excesso de brasileiros que compraram 

lotes de terras em algumas regiões do Paraguai, fazendo com que a população paraguaia passasse a sentir o 

impacto da presença brasileira nas relações comerciais e culturais nestes locais de destino. Essa emigração 

vem desestabilizando as configurações de espaço e territorialidades nos locais de fronteira, ao modificar as 

relações de soberania que os próprios nativos estabeleciam com os seus bens, cidades, espaços, como 

descrito por Nancy.  

 No cenário internacional o Brasil toma algumas medidas para a implementação dos acordos 

bilaterais de livre circulação entre os países do MERCOSUL. No ano de 2009 entra em vigor o acordo 

multilateral de livre trânsito de nacionais entre os países que fazem parte desse bloco regional. Essa acordo 

foi ampliando no ano de 2011 com adesão do Equador e Peru, que podem ser visualizados com a proposta 

de construção da rodovia para o Pacífico, ativada e em uso, que implementa o trânsito de pessoas e 

produtos entre os países envolvidos. No ano de 2009 o governo brasileiro concedeu uma anistia aos 

estrangeiros que estavam em situação irregular no país, o que permitiu a regularização de mais de 45.000 

imigrantes27.  

 Outro fenômeno migratório que eclodiu nas principais agências de notícias do Brasil foi o 

deslocamento populacional dos haitianos a partir do ano de 2010 com o advento do terremoto que atingiu o 

Haiti. Esse deslocamento é significativo uma vez que a rota escolhida pelas pessoas que começaram imigrar 

para o Brasil perpassa as regiões do Caribe, Altiplano andino e a Panamazônia, chegando pelas regiões de 

fronteira dos estados da região norte do Brasil. Como relatou o entrevistado: 

 

Manaus foi uma cidade que acolheu muitos imigrantes haitianos. Não sei como está a 
situação agora, porque ou estão sendo barrados lá na fronteira, uma vez que o governo 
disse que não iria permitir que entrassem. Parece que o Padre Genuíno e o Padre Valdecir 
acolheram muitas pessoas em Manaus. Os dois escreveram um relato na última Revista 
Travessia sobre essa experiência. Eles descrevem o início, quando os haitianos começaram a 
chegar a Manaus, até o momento que chegaram com o visto antes da lei de janeiro deste 
ano. Parece que ainda estão chegando algumas pessoas em Manaus de forma irregular 
porque os que entram pela fronteira, agora irão entrar na comissão dos demais imigrantes 
que não fazem parte dos acordos do MERCOSUL dos países associados[...] A lei estabelecia 
que os haitianos receberiam as autorizações diretamente no Haiti. E o governo brasileiro só 
aceitaria aqueles que viessem de lá, na cota de 100 por mês com visto da embaixada 
brasileira de Porto Príncipe. O quê que aconteceu? O ingresso pela fronteira praticamente 

                                                             
27 Sobre a anistia de 2009 consultar  as informações em http://oriundi.net/site/oriundi.php?menu=noticiasdet&id=13231  

acesso em 12/11/2012.  

http://oriundi.net/site/oriundi.php?menu=noticiasdet&id=13231
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cessou, foram alguns que continuaram entrando pela fronteira norte. Os que estão vindo 
regularmente, partem direto de Porto Príncipe e descem no aeroporto de Guarulhos, e daí 
passam na Pastoral do Imigrante. Eles chegam portando uma carta, inclusive, do consulado 
de lá dizendo que terão hospedagem e tudo mais. Nós sabemos que não cabe todo mundo 
aqui, o espaço é limitado. Ontem mesmo na hora que eu cheguei estavam desembarcando 
quatro haitianos no táxi que vinha do aeroporto. Porém, precisaria ter uma confirmação 
sobre essa migração. Quando entravam pelas fronteiras norte, que eram quatro locais: 
Letícia [que é uma cidade gêmea com Tabatinga na fronteira com a Colômbia e o Brasil na 
Amazônia]; depois tem Tabatinga, Brasileia, e depois tem um outro local, acho que é Assis 
Brasil... 28 

 

 O percurso dos migrantes haitianos é feito por via aérea, fazendo escala na República Dominicana, 

Equador e Peru, uma vez que esses países não exigem vistos para haitianos, assim, a sua maioria não 

encontra dificuldades para entrar no Brasil. O trajeto é seguido por via terrestre ou fluvial onde chegam à 

fronteira do Brasil por diferentes lugares. Os municípios de Tabatinga, Assis Brasil e Brasiléia são os espaços 

mais comuns. Em outros casos, alguns haitianos optam por chegar pela fronteira pela região Centro-Oeste na 

cidade de Corumbá. As escolhas dependem das facilidades de acesso e dos serviços das pessoas que 

agenciam esse deslocamento, comumente conhecidos como “coiotes” (FARIAS, Andressa; FERNANDES, 

Durval; MILESE, Rosita. Cadernos e Debate: 2011, p.8).  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este artigo teve como proposta inicial, primeiramente, apresentar uma discussão sobre a questão da 

identidade em contexto latino-americano, onde é configurada como um constructo social e discursivo dos 

sujeitos atrelados à heterogeneidade política e social da modernização em espaços latino-americanos.  

 Na sequência, o artigo apresentou uma discussão sobre o fenômeno da memória, entendida como a 

capacidade que os sujeitos possuem de rememorarem práticas sociais de acontecimentos individuais e 

coletivos, uma vez que é o substrato coletivo das lembranças que pode ser objeto de análise para o 

historiador.  

 Em seguida, fizemos alguns apontamentos sobre o conceito de fronteira como espaço heterogêneo, 

dinâmico e multicultural onde sujeitos e agências mobilizam para fins econômicos e culturais específicos. 

Este conceito, também, foi articulado com fontes orais consultadas, por tratar-se de características que 

articulam a problemática do artigo.  

                                                             
28 Dirceu Cutti da Pastoral do Imigrante de São Paulo. Entrevista realizada em outubro de 2012). 
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 Portanto, podemos pensar a identidade, a memória e as questões referentes à fronteira como zonas 

de contato, processos de hibridização, faixas de interculturalidade; como fenômenos que resignificam o 

passado e que estabelecem relações complexas sem a total subordinação dos agentes que vivem em tais 

contextos, mediante a transculturação de práticas e culturas.  
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RESUMO 

Este trabalho pretende apresentar reflexões e experiências sobre as Danças Circulares, movimento de dança 

contemporânea que promove a valorização das diversidades das culturas, por meio do projeto de extensão 

universitária “Dança Circular na UFABC”. 

As Danças Circulares são responsáveis por uma grande democratização e expansão da dança por todo o 

mundo, agregando em suas práticas pessoas de diversas tradições culturais, de vários povos, de todas as 

idades, gêneros, etnias e grupos sócio-econômicos. A dança, dessa forma, pode ser vivenciada por todos que 

quiseram participar, transformando e/ou reconhecendo como sujeitos da arte e da cultura as pessoas 

comuns, não apenas artistas ou bailarinos profissionais. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

As Danças Circulares, como movimento cultural, estão diretamente relacionadas às ações e reflexões 

contemporâneas em torno da Educação e das Diversidades para uma Cultura de Paz, favorecendo a  

reinvenção de subjetividades e dos espaços públicos 

Mas, o que são Danças Circulares? As Danças Circulares fazem parte de um movimento de dança 

contemporânea que surgiu com Bernhard Wosien (1908-1986), bailarino polonês/alemão, professor de 

danças, pintor que, a partir das décadas de 1950 e 1960 pesquisou e divulgou danças circulares de vários 
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povos, buscando a valorização das diversidades das culturas, e contando com o apoio para o 

desenvolvimento de suas práticas da Comunidade de Findhorn, uma famosa ecovila na Escócia, onde viveu 

por muitos anos. Wosien conviveu com grandes artistas de seu tempo, sendo um deles Rudolf Laban (1879- 

1958), grande estudioso sobre a linguagem do movimento, ambos preocupados com o papel da dança na 

educação. Eles e alguns grandes artistas da dança no século XX, tais como Isadora Duncan (1877- 1927), 

Klauss Vianna (1928-1992), entre outros, viveram uma época de experimentação e grande liberdade de 

criação de métodos e maneiras de se trabalhar com o corpo em movimento. 

Algumas dessas propostas, como a das Danças Circulares, são responsáveis por uma grande 

democratização e expansão da dança por todo o mundo, agregando em suas práticas as pessoas de diversas 

tradições culturais, de vários povos, de todas as idades, gêneros, etnias e grupos sócio-econômicos. A dança, 

dessa forma, pode ser vivenciada por todos que quiserem participar dela, transformando e/ou reconhecendo 

como sujeitos da arte e da cultura as pessoas comuns, não apenas artistas ou bailarinos profissionais.  

Na vida cultural brasileira, as danças de roda possuem presença marcante, com tradições ancestrais 

marcadas pela mistura e hibridismo de influências indígenas, afro-brasileiras e europeias. Há incontáveis 

expressões consideradas populares e/ou folclóricas brasileiras em que as danças de roda estão presentes, de 

norte a sul do país, sendo que desde a infância as crianças aprendem sobre cirandas como brincadeira e 

como prática cultural, dentro e fora da escola. No Brasil, existem artistas e pesquisadores que mesclam o 

movimento das Danças Circulares com investigações e criações que dialogam com as culturas e danças 

brasileiras, estudando sua história, fazendo releituras, inventando novos passos e coreografias, divulgando 

nossas músicas, danças e artes em geral. 

Assim, as Danças Circulares - também conhecidas como Danças Circulares Sagradas ou ainda Danças 

dos Povos - têm se espalhado por parques, praças, escolas, centros culturais, por iniciativa de grupos 

independentes e também de inúmeras instituições públicas e privadas. Seus objetivos são reunir pessoas 

para vivenciar em conjunto experiências em que a multiplicidade de músicas e danças de diversas partes do 

mundo e de vários gêneros musicais apresentam possibilidades afetivas, subjetivas e educativas de 

construção de uma cultura da paz, na qual os corpos em movimento se tocam e se confraternizam, 

repensando e reposicionando formas de sociabilidades e de práticas culturais na contemporaneidade.  

As Danças Circulares são conduzidas ou focalizadas por uma pessoa chamada de focalizador/a, 

geralmente alguém que estudou ou adquiriu alguma formação em um grupo de convívio regular ou ainda em 



 
 

 

I Simpósio de Cultura e Conhecimento na Diversidade: a produção de discursos, memórias e 

lugares. – Universidade de Taubaté 

176 

 

 

cursos livres ou profissionais sobre essa prática, abordada como parte da história da dança e das artes. O 

papel de focalizador/a é o de ajudar as pessoas a interagir, a conviver em grupo, a vivenciar as danças numa 

roda ou círculo, explicando sobre os sentidos das músicas e coreografias escolhidas, ensinando alguns passos 

que serão dançados coletivamente, assim como acerca da história e da filosofia da dança e das Danças 

Circulares em particular.  

Nas Danças Circulares o que importa é que o grupo vivencie as danças, sejam estas interpretadas 

como meditativas, folclóricas e/ou contemporâneas, respeitando a forma como cada um coloca seu corpo 

em movimento e em diálogo com a presença das outras pessoas, buscando uma experiência de integração, 

em que emerge uma prática coletiva na qual as individualidades também têm seu espaço e seu papel. 

Algumas pessoas encontram nas Danças Circulares mais do que a possibilidade de aprender sobre uma arte, 

sobre outras culturas ou apenas para movimentar o corpo, pois podem conquistar igualmente uma 

experiência de autoconhecimento, de libertação, de solidariedade e, para alguns, até mesmo de outras 

expressões de amizade, de amor, de espiritualidade, todas essas expressões complexas e indizíveis de 

sociabilidade humana. 

Grande parte das pessoas e grupos que desenvolvem práticas de Danças Circulares estão ligados à 

atuação profissional da Psicologia, mais precisamente à linha Jungiana da Psicologia Analítica. Para tanto, 

evoca-se os arquétipos e mitos para a construção de uma universalização em meio às diferenças. 

A Dança Circular está inserida no cenário da Dança Contemporânea. Porém, para muitos as danças 

contemporâneas, apesar de admitirem o caráter revolucionário e transgressor, ainda a mantém nas 

estruturas tradicionais e profissionalizadas da dança, do corpo que é disciplinado para o movimento. As 

Danças Circulares, por outro lado, operam pela inclusão e expressão de valores como a solidariedade, 

compreensão do outro e empatia. 

 

2. DANÇA E EDUCAÇÃO 

 

Dançar é celebrar. Para muitos, é a demonstração dos sentimentos extrapolando palavras; é também 

a manifestação do instinto de vida que busca encontrar o êxtase na unidade primeva; é a união, o encontro 

entre corpo e alma, criador e criação, uma volta ao Ser Uno de onde tudo emana. Bonetti cita Roger 
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Garaudy, que define a dança como: 'Expressão, através de movimentos do corpo organizados em sequências 

significativas, de experiências que transcendem o poder da palavra e da mímica... a dança não é apenas uma 

arte, mas um modo de viver, de existir. Não apenas um jogo, mas celebração, participação e não espetáculo, 

a dança está presa à magia e à religião, ao trabalho e à festa, ao amor e à morte.' Tan é a raiz da palavra 

dança em vários idiomas. Em sânscrito significa tensão: 'Dançar é vivenciar e exprimir, com o máximo de 

intensidade, a relação do homem com a natureza, com a sociedade, com o futuro e com seus deuses. Dançar 

é participar do movimento cósmico e do domínio sobre ele.' A dança, enquanto linguagem, nasceu da 

espontaneidade expressiva dos gestos. E as Danças Circulares valorizam elementos como o círculo, as mãos, 

os passos como símbolos de união, integração, cooperação, solidariedade, inclusão, caminhada, jornada e 

percurso em busca de conhecimento, igualdade e inclusão com reconhecimento de diferenças e valorização 

do outro. Atualmente, a dança está presente em conteúdos e atividades da educação básica, inseridas em 

disciplinas como Educação Física ou Arte, e também é um ramo de conhecimento em diversos níveis do 

Ensino Superior, de áreas disciplinares e multidisciplinares, como Dança, Arte, Educação Artística, Psicologia, 

Pedagogia, entre outros, nos cursos de Bacharelado, Licenciatura e Pós-Graduação. Os estudos, pesquisas e 

práticas de Danças Circulares estão presentes em disciplinas e são objetos de cursos inteiros de 

especialização. No âmbito da educação, da cultura e das artes, as Danças Circulares possibilitam trabalhar 

conhecimentos sobre diversidades culturais dos povos; movimento e o corpo humano; aspectos psicológicos 

e sociais, abrangendo dimensões cognitivas, físicas e sociais. Alguns aspectos valorizados nos processos de 

aprendizado em grupos de Danças Circulares são:  

- a dança como instrumento que favorece a formação de grupos;  

- a criação de sentidos de união e integração;  

- o contato corporal e social;  

- a sensibilização para o conhecimento do ritmo e do movimento, como aspectos do 

desenvolvimento humano;  

- a quebra de preconceitos e o alargamento de horizontes e fronteiras ao conhecer temas das 

culturas e das histórias de vários povos;  

- a inclusão das pessoas diferentes, de acordo com suas habilidades e capacidades, sem julgamento a 

partir de um parâmetro único nivelador do que é certo ou errado ao dançar;  

- a comunicação e percepção do grupo e do papel dos sujeitos e suas singularidades dentro dele;  
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- a valorização da cooperação, da solidariedade, da confraternização, do prazer, da alegria, do 

acolhimento, do relaxamento, do papel das emoções e do conhecimento de linguagens artísticas e corporais 

como canais para a produção de saber, conhecimento e autoconhecimento.  

Esses são alguns entre muitos outros pontos que colocam as Danças Circulares como um movimento 

cultural, educativo e artístico contemporâneo e heterogêneo, cada vez mais presente nos espaços de arte, 

educação e cultura e nos lugares públicos, tais como parques, praças e centros comunitários. 

Um excelente exemplo de como as danças circulares podem ser inseridas nas práticas de arte-

educação no que diz respeito ao ensino das diversidades culturais, é a dança Ho Po Zamani. A música e a 

coreografia foram transmitidas por Guataçara Monteiro e João Paulo Pessoa no Curso de Formação de 

Focalizadores de Danças Circulares (Espaço Guataçara Brasil, Jacareí, SP, 2012). A fonte de aprendizado 

deles, em 2010, foi a focalizadora Fleur Barragan, sul-africana residente em Córdoba, Argentina.  

A dança acontece por meio da seguinte coreografia: um passo para a direita com a perna direita, que 

logo se junta a um passo dado pela perna esquerda, projetando os quadris para cima e impulsando-os para a 

frente. Esse movimento é repetido por quatro vezes, para a direita, quando então os/as participantes se 

posicionam de frente para o centro da roda, dando, em seguida um passo para a frente com a perna direita, 

reposicionando-a ao lado da esquerda, para, logo depois, dar um passo para frente com a perna esquerda. 

Retoma-se então o início da sequência apresentada, até o final da música. 

Essa música é contagiante, e dançamos com muito movimento e alegria, celebrando a graça e a 

beleza da cultura africana. Segundo alguns estudiosos, a letra (num dialeto sul-africano) é um lamento, 

sendo que Ha Po Zamani significaria “no passado” ou “tempos atrás”, e quem canta fala de um tempo em 

que essa pessoa não era assim, tendo sido vítima dos efeitos do álcool. Alguns interpretam essa música como 

um lamento e um protesto sobre as transformações negativas que a colonização e os colonizadores 

trouxeram para a África. O fato é que Miriam Makeba foi uma grande diva da música africana, sendo expulsa 

de seu país quando lá existia oficialmente a segregação racial entre negros e brancos, o apartheid, contra o 

qual lutou seu povo, liderado pelo famoso Nelson Mandela, que passou décadas na prisão antes de ser 

libertado e se tornar presidente oficialmente eleito da África do Sul. Miriam Makeba foi então convidada a 

retornar ao país, sendo reconhecida em todo mundo como uma das grandes artistas e ativistas contra o 

racismo, símbolo da força da cultura dos povos africanos. 

 



 
 

 

I Simpósio de Cultura e Conhecimento na Diversidade: a produção de discursos, memórias e 

lugares. – Universidade de Taubaté 

179 

 

 

3. DANÇA E CULTURA 

 

A dança, como linguagem e manifestação expressiva dos povos de várias culturas, está intimamente 

ligada com a noção de diversidade cultural como sendo o reconhecimento da pluralidade, da multiplicidade, 

dos hibridismos e das transformações e sobreposições incessantes das produções simbólicas das pessoas e 

grupos sociais. Portanto, há várias construções de conceitos e tipologias que tentam mapear a linguagem da 

dança, partindo de critérios diferentes. E, em nossa opinião, todas as tentativas de mapeamento são válidas 

e interessantes, porque partem de épocas históricas e pontos de vista culturais específicos daqueles que as 

criaram e que, como todos os seres humanos, nasceram e cresceram dentro de uma determinada cultura ou 

de um conjunto de culturas. 

Para alguns pesquisadores, a dança é muito ligada às matrizes culturais dos povos. E, no caso do 

povo brasileiro, possuem grande importância a cultura indígena ou ameríndia, a cultura europeia ou branca e 

a cultura africana ou negra. As danças na cultura indígena são parte de cerimônias místicas e são 

consideradas como um conhecimento, um legado, uma herança, transmitidas de pais para filhos, sendo 

conhecidas somente por determinadas pessoas do grupo. A dança começa lenta e compassadamente, indo, 

num crescente até o verdadeiro frenesi. A dança tem grande importância na vida social e simboliza atos, 

fatos, mitos, feitos relativos às suas vidas e costumes, e a sua música uníssona (unitônica), tem ritmo 

marcado com a repetição criando um efeito hipnótico, de transe. Bonetti cita o antropólogo Mário Arruda 

sobre o conhecimento das danças indígenas: “A dança está ligada a musicalidade, ou seja, é uma 

consequência da música. A música entre os índios se desenvolve a partir dos elementos da Natureza (canto 

dos pássaros, movimento dos animais, etc), que incorpora a música, concretizando-a na dança. A dança, 

muitas vezes é a incorporação do Totem que protege o grupo. Ex.: na dança em homenagem ao espírito da 

onça, eles reproduzem a música no compasso da onça e fazem os movimentos da onça. Em geral é um ritual 

de pedido de proteção para que o espírito protetor da onça fique mais próximo deles. (...) Os Kraô são a tribo 

que dança ritmos sagrados como o Nascer do Sol, o Por do Sol, a Lua Cheia, Ritual da Estrela D'Alva e a 

música é inspiração deles. Os Uru- Eu-Au-Au têm uma cerimônia de dança sagrada para contar a história de 

como o inimigo morreu, fazendo toda a encenação. Dançam com o arco na mão, sem flecha, e no momento 

em que esticam a corda do arco e a soltam é a representação de que estão mandando o espírito para as 

estrelas. A dança é feita ao anoitecer ou amanhecer, mas os arcos só podem ser disparados quando tem 

estrelas no céu.” A cultura africana também traz como herança uma ligação sagrada com os elementos da 
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natureza, contando histórias através dos deuses do seu universo espiritual, chamados de Orixás. A prática 

espiritual de origem africana, o Candomblé, abriga a dança contagiante, misteriosa, realizada em estado de 

êxtase, que representa uma conexão com o divino, o Orixá, sendo que cada um deles possui dança e canto 

específicos. A Capoeira de Angola é um jogo e uma dança, algo como “um jogo de xadrez com movimentos 

corporais técnicos e rítmicos” e o vencedor é considerado representante e mensageiro dos deuses na terra. 

Assim como no caso das culturas e das danças indígenas, são inúmeras as influências das culturas e das 

danças africanas nos folguedos e manifestações populares brasileiras! A cultura europeia é multifacetada e 

plural, com legados pagãos e cristãos bastante hibridizados e, no caso brasileiro, a influência portuguesa 

trouxe a herança cultural das danças através do Cristianismo. Nas manifestações exteriores do seu culto 

diante dos altares, os fiéis dançavam enquanto entoavam cantos e hinos sagrados, e as primeiras procissões 

eram dançadas e cantadas, com ampla participação popular. Os jesuítas foram grandes responsáveis pelo 

ensino das primeiras danças europeias e na ligação e mistura destas com as culturas indígenas e africanas, 

dando origem e influenciando manifestações populares como o Reisado, o Rei dos Mouros, Pastorinhas, 

Congadas, Bumba meu Boi etc. 

 

4. DANÇA CIRCULAR, EXPERIÊNCIAS, SUBJETIVIDADES, AUTOCONHECIMENTO E 

CONHECIMENTO NA CELEBRAÇÃO DAS DIVERSIDADES 

 

As práticas de Danças Circulares são cada vez mais relatadas como instrumento de reconhecimento e 

valorização das diversidades, sejam elas culturais, geracionais, de gênero, étnico-raciais, sexuais ou 

corporais. Pode-se atribuir a isso o caráter das rodas de dança como um espaço de solidariedade, conforto, 

cuidado estima com o outro, o que possibilita que os participantes possam manifestar suas diferenças com 

mais liberdade e autoestima. 

Quando estamos juntos lado a lado, de mãos dadas, olhando nos olhos das diferentes pessoas e 

recebendo de volta o mesmo acolhimento, algo de muito poderoso está acontecendo, no sentido de 

superarmos barreiras de preconceito, discriminação e desvalorização das diferenças, tão marcadas em 

nossos cotidianos. Abre-se uma possibilidade de reconstruirmos nossas ideias sobre o outro e sobre nós 

mesmos e fica evidente o quanto podemos nos conectar pelo corpo e pela empatia com qualquer pessoa, 

tenha ela o gênero, orientação sexual, religião, orientação política, idade e diferença que tiver.  
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Neste sentido, podemos relacionar as práticas de Dança Circular com a noção de agenciamento de 

enunciação desenvolvida por Félix Guattari no que diz respeito à conformação de diferentes formas de 

mobilização do espaço e de nossas corporalidades durante as danças. Este condicionamento - ou 

micropolíticas enquanto prática construída com o intuito de disparar estes dispositivos - nos remete 

subjetivamente às nossas memórias psíquicas e corporais, tornando possível a constituição de novos 

processos de subjetivação que nos permitam reconstruir nossas relações entre espaço e corpo, superando 

nossos dilemas eventualmente ligados a traumas e preconceitos. (GUATTARI, 1992) 

Quando fazemos as práticas de dança e falamos da músicas, das suas histórias e suas origens e 

processos de transformação culturais, rítmicas e melódicas, temos a oportunidade de realizar a mediação 

destes conhecimentos de forma falada e de forma dançada, experimentando corporalmente os saberes e 

diversidades. 

Interessa então pensar como se dá a apropriação das Danças em um contexto contemporâneo de 

desconstrução dos elementos. Com isso, somos lançados a um outro arcabouço teórico diferente do 

comumente trabalhado. Este ponto de vista privilegia a pluralidade, em detrimento de modelos em que se 

encaixam as ações. Logo, a prática pode assumir diferentes significações para os diversos participantes, seja 

de cura, esportivo, de religiosidade, de expressividade entre outros. E nestas experiências entrelaçam-se as 

várias possibilidades entre os diferentes sujeitos de maneira fluida e, ao mesmo tempo, particular e 

compartilhada. 
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RESUMO 

O presente trabalho pretende apresentar resultados de dois projetos desenvolvidos em instituições de 

guarda e de memória na linha de registro e práticas da atuação com o Patrimônio – material e imaterial – e 

bens culturais – o Memorial da Inclusão e o Museu da Imigração. Algumas dessas ações envolveram a 

organização de Centros de Documentação e Memória e acervos de História Oral como recursos 

comunicacionais de instituições museológicas e de preservação patrimonial. Estes trabalhos são resultantes 

de estudos e debates de pressupostos teórico e metodológicos, da produção de conhecimento sobre 

memória e identidades que se apoiam nos debates e nas práticas de história oral em diversas áreas de 

conhecimento no Brasil e em outros países. Para tanto, destaca-se a importância de nestes trabalhos 

considerar experiências, práticas culturais, linguagens e representações.  

Palavras chave: Memória; Identidade; História Oral; Patrimônio; Práticas Culturais  

 

1. UM INÍCIO 

As duas experiências de trabalho de constituição de acervo que serão descritas aqui se 

desenvolveram entre os anos de: 2010-2014 realizada junto ao Memorial da Inclusão; 2012-2015 junto ao 

Museu da Imigração.  
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Ambas propostas tiveram a finalidade produzir documentação para os acervos dos museus e dotar o 

quadro técnico do museu de repertório específico acerca do campo de conhecimento da História Oral. E no 

caso do Museu da Imigração, estabelecer uma metodologia de pesquisa apropriada ao desenvolvimento de 

um setor de história oral ligado ao Centro de Preservação, Pesquisa e Referência. De acordo com as 

demandas observadas pelas equipes das instituições estudamos e sistematizamos modos de trabalho 

relacionados ao registro, produção textual, edições de vídeo e arquivamento do material produzido a partir 

de fontes orais sobre a história da conquista dos direitos da pessoa com deficiência e a imigração, ambas no 

estado de São Paulo. 

Sendo assim, durante a realização destes trabalhos foi possível refletir sobre: a formação de equipes 

para pesquisa e trabalho em projetos de história oral; elaboração de roteiros de entrevistas; realização e 

acompanhamento de entrevistas; formulação de manual de procedimentos relacionados ao trabalho de 

História Oral, tendo em mente a padronização, mas também a melhor adaptação dos trabalhos de registros 

realizados pelo Museu da Imigração; realização de encontros para estudos, discussões e sistematizações de 

práticas relacionadas à pesquisa e acompanhamento de pesquisas e projetos em andamento. 

 

2. O CASO DO MEMORIAL DA INCLUSÃO 

O trabalho de registro das histórias de vida se dividiu em duas etapas organizadas a partir do critério 

geracional da luta por direitos. Em um primeiro momento foram gravadas entrevistas com antigas lideranças, 

pessoas que nos anos 1980 saíram às ruas e promoveram certa visibilidade das pessoas com deficiência. O 

projeto se desdobrou em uma segunda etapa em que foi possível entrevistar pessoas que a partir dos 

direitos assegurados por esse primeiro movimento, passaram a ampliar a luta e atuar de maneira mais 

institucionalizada.  

Após a realização das entrevistas com pessoas que tiveram participação ativa nesta luta e que na 

organização do Movimento da Pessoa com Deficiência, em 2010, o desenvolvimento do trabalho passou para 

sua fase textual e de edição de vídeos em 2011. As pessoas selecionadas para concederem as entrevistas 

contaram suas histórias de vida e destacaram nesta trajetória sua experiência dentro e fora do Movimento. 
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Num primeiro momento as 33 entrevistas gravadas em suporte audiovisual foram transcritas, ou 

seja, foram transpostas do código oral para o escrito. A duração média das gravações foi de duas horas, o 

que agrega ao processo de trabalho aproximadamente três horas de transcrição para cada hora gravada. 

Finalizada a primeira etapa textual, o próximo passo assumido durante o ano de 2011, foi a edição de 

todos os textos. A finalidade da edição foi, sobretudo, a de fazer uma “limpeza” no texto, de modo a subtrair 

repetições desnecessárias para a compreensão do conteúdo dos relatos. A retirada de marcas específicas da 

fala contribui para a composição de um texto mais apropriado para sua divulgação pública. Uma vez que a 

proposta é projetar uma experiência e não um suposto reflexo exato do que é dito, a edição é um recurso 

fundamental e permite aos leitores uma maior aproximação da história que foi contada durante a entrevista. 

Vale ressaltar que a atividade que envolve repetidas audições e a composição textual faz parte de 

uma apreensão do relato que se complementa a cada etapa de trabalho e torna o pesquisador mais íntimo 

do entrevistado e sua história de vida. A sensibilidade que envolve este tipo de trabalho permite que outros 

produtos possam ser projetados a partir da realização das entrevistas. Um deles foi o artigo produzido e 

publicado no livro comemorativo dos 30 anos do AIPD, intitulado “Memórias da Luta: Protagonistas do 

AIPD”, no qual constam também o resultado das edições - transcriações - de algumas entrevistas. 

 O lançamento do livro aconteceu durante o Seminário Internacional dos 30 Anos do AIPD, evento no 

qual o trabalho em questão pode ser ampliado. Isto se deu através da realização de novas entrevistas, que 

procuraram contemplar pessoas que não haviam sido entrevistadas ao longo do projeto, muitas vezes 

lideranças de outros estados e cidades. Embora as condições não permitissem a realização de entrevistas de 

história de vida, foi elaborado um roteiro com cerca de cinco perguntas que buscavam estimular os 

entrevistados a contarem sua experiência junto ao Movimento das Pessoas com Deficiência. Também se 

buscou abordar as expectativas dos participantes com relação aos direitos das pessoas com deficiência. Foi 

possível, com isso, fazer um balanço acerca das conquistas verificadas ao longo dos 30 anos que sucederam o 

Ano Internacional da Pessoa com Deficiência. 

 Por ser um movimento social de amplitude nacional, a pesquisa realizada no âmbito da Secretaria 

dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, os nomes indicados para as entrevistas privilegiaram os 

participantes paulistas do Movimento. O Seminário realizado no mês de novembro de 2011, por sua vez, 
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reuniu ativistas de todo o país e foi oportunidade imperdível para registrar as experiências dos participantes 

do movimento de outras partes do Brasil. 

 Ainda que o foco fosse gravar pequenas entrevistas com pessoas não contempladas pela pesquisa 

desenvolvida, foram entrevistados também aqueles que já haviam gravado seus relatos, que puderam desta 

feita condensar sua experiência militante em uma gravação de aproximadamente 15 minutos. Durante o 

evento foram gravadas cerca de 40 entrevistas temáticas que versaram sobre a experiência ativista dos 

participantes do Seminário. 

 Dando continuidade ao projeto inicial, todos os vídeos foram assistidos novamente, desta vez com o 

objetivo de produzir vídeos de curta duração. Para tanto, são elaborados os roteiros que oferecem o suporte 

necessário para a seleção das imagens e sua edição. Os filmes têm duração de aproximadamente cinco 

minutos e reúnem as partes mais significativas dos relatos gravados. 

A transcrição e edição dessas entrevistas foi trabalho que ocupou a equipe de pesquisa durante os 

dois anos seguintes 2012-2013.  

Próximo à finalização desta etapa do trabalho, foi elaborado projeto de entrevistar jovens lideranças. 

Assim, durante o ano de 2014, as entrevistas foram gravadas, transcritas e seus vídeos editados. Todas as 

entrevistas estão disponíveis na exposição do Memorial da Inclusão, e muitas delas também estão em um 

canal da internet, organizado pelo próprio memorial. De maneira que ao final de todo esse processo o 

Memorial da Inclusão da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência organizou um acervo uma 

documentação inédita e bastante importante sobre a luta e a conquista de direitos, assim como a história do 

AIPD e da formação do Movimento Social das pessoas com deficiência. 

 

3. MUSEU DA IMIGRAÇÃO 

O trabalho junto ao Museu da Imigração – MI – também se dividiu em muitos projetos de pesquisa, 

com o objetivo de registro das histórias de imigrantes e suas experiências. Vários dos projetos iniciais se 

desdobraram de maneira semelhante aos trabalhos realizados junto ao Memorial da Inclusão. Neste texto 

abordaremos o que foi a continuidade destes projetos, de maneira a refletir sobre a possibilidade de 
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institucionalização de um acervo de história oral. A partir dos projetos e pesquisas anteriores era 

compartilhada a noção de que a equipe do MI precisava se munir de instrumentos que organizassem e 

orientassem suas ações frente ao acervo de histórias orais do museu. Sendo assim, montou-se um grupo de 

estudos e a formalização de ações que estabeleceram caminhos para as pesquisas a serem desenvolvidas no 

futuro.  

Nesses encontros e debates ficou decidido que cada iniciativa de novas entrevistas a serem 

registradas pela equipe do Núcleo de História Oral do Museu da Imigração seja acompanhada da elaboração 

de um de projeto. Foi portanto elaborado um texto de referências – manual de procedimentos – em que 

foram definidos os objetivos do registro daquelas entrevistas, sempre tendo em mente que o Museu tem 

como centro de suas preocupações a compreensão dos movimentos populacionais, e que portanto, cada 

nova proposta deve estar em consonância com esta temática.  

Entendemos que a construção de uma memória (institucional- nacional) sobre a imigração e a compreensão 

dos movimentos populacionais são norteadores da elaboração para todos os projetos, que podem tratar de 

temas como: processo e experiência da imigração; identidade em trânsito – o que se traz – o que permanece 

e o que mudar; e o impacto da experiência de imigração. 

No diagnóstico inicial do acervo de história oral, compreendemos que ao longo de 3 décadas os 

entrevistadores do Museu priorizaram o registro de grupos de migrantes que reforçavam a vinculação com a 

imigração europeia. Assim, destaca-se nos primeiros projetos de história oral as parcerias formadas com 

italianos e russos e a presença alemã no Brasil. Este processo desencadeou uma grande disparidade de 

representações, que não se justifica nem estatisticamente. Um exemplo desta disparidade é a presença 

massiva de italianos e a quase ausência de nordestinos nas entrevistas do acervo. 

Para a orientação de projetos futuros, foi acertado a partir dos debates que caberia notar as carências de 

representações de grupos populacionais apontadas pelo levantamento realizado até o presente. Como forma 

de garantir a representatividade da diversidade populações representadas, ficou acertado que é de interesse 

do Museu que os próximos projetos reflitam sobre: as lacunas de grupos populacionais (nordestinos, afro-

brasileiros, migrações contemporâneas); a compreensão do contexto de criação do museu (informações 

sobre a da campanha, divulgação em rádios, escola, ...);  o capital simbólico representado pelo próprio 

museu. 
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Outro ponto que caba ressaltar é que se entende que o Museu pode ter um projeto permanente de registro 

relacionado à entrevistas voluntárias, ou seja, pessoas que em contato com o Museu, queiram relatar suas 

experiências – ou de pessoas que conheceram relacionadas ao prédio ou à imigração. A longo prazo, cabe 

ainda pensar em registros em festividades e algumas dadas específicas. 

Contudo, alerta-se que as entrevistas não devem ser registradas, a menos que a equipe do Núcleo justifique 

sua pertinência. Tais entrevistas poderão ser feitas prioritariamente, relacionadas a projetos. No caso de 

datas específicas e festas, ou entrevistador que organizou o registro das entrevistas deverá preencher uma 

ficha de modo a relacionar a entrevista com temáticas centrais do acervo. Desta forma, as entrevistas 

poderão ser usadas por pesquisadores no futuro. 

 

4. POR QUE HISTÓRIA ORAL? 

 

O trabalho de registro de histórias de vida de imigrantes ou de ativistas políticos é atividade de grande 

importância para um museu ou para um memorial. Isso porque as diversas pessoas entrevistadas podem 

fornecer versões que democratizam a representação dos grupos e pluralizam as possibilidades da escrita da 

história.  

Para além disso, ganha expressividade uma história da qual nos falou Agnes Heller: 

A vida cotidiana não está “fora” da história, mas no “centro” do acontecer histórico; é a 
verdadeira essência da substância social. (...) As grandes ações não cotidianas que são 
contadas nos livros de história partem da vida cotidiana e a ela retornam graças a seu 
posterior efeito na continuidade. (HELLER, 1985, p. 20) 

 

Dizer isso é reforçar que os acervos de história oral dessas instituições não pretendem ficar cultuando heróis, 

governantes e poderosos. O foco da preservação do patrimônio imaterial e da divulgação da História deve se 

mostrar quem fez e em que circunstâncias se fez e se faz a história desses grupos. 

 É deixar de apagar sua memória. É impedir que se esqueça o caminho percorrido que tanto pode ajudar e 

incentivar novos “fazedores” de história.  
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Tendo isso em mente, a equipe do Museu da Imigração, com sede na antiga Hospedaria de Imigrantes do 

Brás, na cidade de São Paulo, estruturou um Núcleo de História Oral com objetivo de organizar a coleta e a 

guarda de fontes orais, decorrentes de entrevistas de história de vida de migrantes.  

A importância da ação deste núcleo vem articulada à certeza de que este tipo de documentação permite 

refletir tanto sobre o processo da imigração, quanto sobre a experiência do deslocamento. É possível por 

meio de tais registros ter acesso às imagens dos países de origem – por meio de representações subjetivas 

construída pelos narradores das entrevistas.  

A partir deste registro inicial cabe ao Museu organizar, analisar, preservar e difundir o conhecimento através 

do acervo de história oral e dar suporte às pesquisas históricas e cotidianas do Museu para exposições e 

eventos internos e externos, bem como atender ao público interessado no tema. 

Estes objetivos estão em sintonia com os objetivos mais gerais do Museu de Imigração, cuja ação é: 

 “promover o conhecimento e a reflexão sobre as migrações humanas, numa perspectiva 
que privilegie a preservação, comunicação e expressão do patrimônio cultural das várias 
nacionalidades e etnias que contribuem para a diversidade da formação social brasileira”. 
(MONTEIRO e WALDMAN, no prelo). 

O acervo de história oral do Museu da Imigração se caracteriza pelo registro de entrevistas sobre os 

processos de deslocamentos populacionais e possui abrangência aos seguintes temas: Migração (São Paulo), 

Migração (Brasil), Imigração, Emigração. Desta maneira, direciona suas ações no sentido de 

“preservar a memória das pessoas que chegaram ao Brasil e foram acolhidas pela 
Hospedaria de Imigrantes a partir do final do século XIX, e o relacionamento já construído 
pela instituição com diversas comunidades representativas da cidade e do Estado de São 
Paulo, mas, também, de construir novos laços com comunidade de migrantes e imigrantes 
contemporâneos, refugiados e brasileiros retornados. A proposta é ser um espaço de 
encontro, reconhecimento e discussão sobre a experiência de migrar.” (SAMPAIO et ali, 
2015) 

Nesse sentido, o núcleo de História Oral vem investindo em projetos com temáticas voltadas para o contexto 

migratório contemporâneo. Um exemplo é o projeto de História Oral com os “Entrevistas de Imigrantes em 

casas de acolhida”, iniciado e finalizado em 2013. Além deste, outros dois projetos de registro de 

experiências ainda em desenvolvimento. O primeiro intitulado “Conselheiros Extraordinários Imigrantes nos 

Conselhos Participativos Municipais”, foi iniciado no segundo semestre de 2014. O segundo “Mulheres em 

movimento: migração e Mobilização feminina no estado de São Paulo”, iniciado em julho de 2015. 
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Novas parcerias estão sendo feitas para aproximar as ações do Museu com essas novas 

comunidades. [...] A proposta é estreitar cada vez mais as relações com os que hoje são 

protagonistas da experiência de migrar, enriquecendo o importante diálogo entre o passado 

e o contemporâneo em um espaço de importância ímpar para o debate sob esta especial 

perspectiva: do que foi e o que é a imigração na cidade e no estado de São Paulo. (SAMPAIO 

et ali, 2015) 

 

 

5. UM BALANÇO DOS PROJETOS 

A importância de centros de documentação e memória e museus temáticos é a de fazer a ponte entre os 

estudos produzidos e os cidadãos. Estes locais são entidades que zelam pela história de grupos específicos; 

divulgam e promovem saberes sobre usas especificidades, suas identidades e diversidades.  

O intuito deste texto não é o de comparar diferentes experiências, mas de relatá-las para que possam 

auxiliar trabalhos futuros relacionados à acervos de entrevistas orais em instituições de guarda de memória e 

escrita da história.  

Dentre as diferenças que marcam as duas experiências de trabalho relatadas, podemos citar a história e 

composição dos acervos. O acervo do MI conta com um conjunto de cerca de 400 entrevistas feitas ao longo 

de três décadas (dado de agosto de 2015), e registradas nos mais diferentes suportes e com distintos 

objetivos. O acervo do Memorial tem uma maior coesão. Todas as cerca de 100 entrevistas foram feitas com 

a mesma técnica de registro – audiovisual digital – e submetidas às mesmas exigências metodológicas de 

transcrições e edições.  

O acervo de entrevistas do Memorial da Inclusão ainda é inicial. Jovem em sua história o Memorial conta 

com os narradores que permitiram o registro de suas experiências, para contar as histórias da luta pelos 

direitos e pela representação social. Neste balanço de quatro anos de trabalho pode-se dizer que muito se 

fez, mas que ainda há muito por fazer. 

No caso do Memorial da Inclusão, a formação do acervo gerou produtos culturais que estão relacionados a 

um programa educativo, em que professores e alunos de diversas escolas ao ver os vídeos passam a debater 
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assuntos da educação inclusiva. Desta maneira o programa se propõe a responder demandas mais práticas e 

urgentes de nosso cotidiano escolar, fornecendo ferramentas para que uma educação verdadeiramente 

democrática possa ser instaurada.  

No caso do MI o acervo é consultado por pessoas comuns em busca de seus elos identitários, além é claro de 

que as entrevistas compõem importante material para subsidiar a montagem de exposições e estudos sobre 

diferentes temas. 

O que resulta deste balanço é compreender o crescimento do uso da história oral nas instituições de guarda 

e preservação. E nesse movimento de expansão da história oral, refletir sobre as demandas de custos e de 

organização de acervo a ela relacionados. Para além disso fica a necessidade de pensar sobre o uso desses 

documentos produzidos em ações práticas dos museus e memoriais.   

Neste sentido, a organização de um acervo de histórias de vida pode ter como principal objetivo registrar as 

experiências relacionadas às histórias dos diferentes sujeitos e mais que isso, entender suas reflexões como 

parte de um fenômeno em andamento e que implica em reflexões atualizadas e constantes. 
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Fotografia de escola: registros fotográficos da Escola Caetano de Campos 
 
 

Rachel duarte Abdala  

Universidade de Taubaté 
 

 

RESUMO 

A partir da percepção de que a escola constrói uma imagem própria, ou seja, há uma imagem de 

escola que é produzida a partir de sua prática e de sua cultura, nesse estudo analisou-se como essa 

imagem se projeta na esfera social pela interação entre escola e sociedade e pela circulação de 

materiais. Investigou-se os registros fotográficos que cristalizam a visão que a escola tem de si, mas 

que também promovem a articulação com a visão que a sociedade tem da escola. A Escola Caetano 

de Campos de São Paulo, compôs ao longo do tempo um amplo acervo fotográfico que permitiu 

analisar esse que pode ser considerado um subgênero fotográfico: a fotografia de escola.  

 

 

Palavras-chave: fotografia, práticas culturais, representações escolares, Caetano de Campos 
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1. INTRODUÇÃO 

Grande parte das ações escolares é registrada e traduzida em imagens desde finais do século 

XIX, como é possível constatar ao se investigar os arquivos fotográficos. O Acervo da Escola Caetano de 

Campos, a partir do qual foi composto o corpus documental desta pesquisa, atesta esse fato, pois há 

fotografias do prédio da escola que datam de 1894, e um dos álbuns é de 1895. A quantidade de registros 

intensifica-se nas primeiras décadas do século XX. Essa ampliação pode ser reputada a dois motivos 

principais: a realização de reformas educacionais em diversos estados brasileiros, o que demandou o 

registro das ações reformistas, e a sua divulgação; e, o desenvolvimento técnico da fotografia, que permitiu 

sua maior circulação, inclusive nas revistas ilustradas e nos jornais, e, ainda, como recurso didático. 

O corpus documental desta pesquisa é composto pelo conjunto de documentos 

fotográficos do Acervo da Escola Caetano de Campos-AECC. Este acervo é constituído de 

significativo conjunto de documentos, considerando-se sua quantidade e diversificação. 

Cronologicamente, compreende aproximadamente o período entre o final do século XIX e o início 

da década de 1970. Este privilegiado acervo histórico engloba jornais, livros de registros, revistas 

educacionais, álbuns fotográficos, fotos avulsas, livros, objetos escolares, móveis, material didático, 

entre outros itens. Está, desde 2000, sob a guarda da Fundação para o Desenvolvimento da 

Educação (FDE), da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo. Este arquivo foi incorporado ao 

acervo do Centro de Referência em Educação Mário Covas (CREMC), vinculado à Secretaria de 

Educação-SP. O CREMC, criado pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, tem como 

principal objetivo a preservação de acervos históricos escolares, dente eles o da Escola Caetano de 

Campos.  

Especificamente com relação ao acervo fotográfico, o AECC é composto de grande quantidade 

de fotografias. Esse aspecto por si mesmo já seria impressionante e suficiente para subsidiar muitas e 

diversificadas pesquisas acerca da escola pública, inclusive sobre o sistema educacional no Estado de São 

Paulo no final do século XIX e no início do século XX. Entretanto, o acervo também impressiona pela 

peculiaridade do seu conteúdo. 
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Com relação à gama de temas abordados nos registros fotográficos do AECC, é possível 

encontrar diversos tipos de temas envolvendo a cultura escolar: aspectos do cotidiano escolar, da 

infraestrutura, de práticas educacionais, das solenidades de formatura, de grupos de alunos e de 

professores, de eventos cívicos e religiosos, de eventos da própria escola, de efemérides, etc. Esses 

registros apresentam indícios das práticas educacionais e de sua relação com o espaço escolar, pois 

há várias fotos do prédio, em suas reformas e alterações sofridas nos anos de funcionamento da 

instituição, além de fotos de alunos, profissionais da educação, autoridades e membros da 

sociedade. Desse modo, ressalta-se que esse acervo viabiliza muitas possibilidades de pesquisa e de análise.  

Dentre os documentos do AECC, do CREMC estudei nesta pesquisa apenas os 24 álbuns 

fotográficos cujo tema é a própria escola Caetano de Campos. Esclareço que um conjunto de cerca 

de quase 3 mil (2748) fotografias avulsas também compõe o acervo fotográfico do AECC. Embora 

essas fotografias não possam ser desconsideradas, não poderão ser incorporadas de modo 

sistemático à análise, devido à falta de identificação da maioria delas, o que dificulta e chega a 

inviabilizar o estudo.  

Desde o fim do século XIX, a fotografia integra o acervo de inúmeras instituições, mas, apesar 

desse fato, demorou muito tempo para que ela se fizesse reconhecer pelos conservadores como fonte 

primária que exige atenção especial. Além das instituições de salvaguarda de memória constituídas e 

mantidas pelo poder público municipal, estadual ou federal, algumas instituições particulares também 

cuidam da preservação da memória. No âmbito escolar, muitas escolas se preocupam e se preocuparam, ao 

longo do tempo, em organizar arquivos para preservar a sua memória. Percebe-se que a constituição de 

acervos escolares para preservação da memória é reforçada pelas práticas escolares. Ou seja, pode-se 

tomar como exemplo a Escola Caetano de Campos que, durante sua existência, contou com professores, 

funcionários e alunos que realizaram ações nesse sentido, como a constituição de álbuns fotográficos e 

dossiês didáticos. 

2. A ESCOLA CAETANO DE CAMPOS COMO REFERÊNCIA EDUCACIONAL 

A literatura sobre a Escola Caetano de Campos é ampla, englobando a história da Instituição e 

das práticas escolares lá desenvolvidas. As obras e estudos incidem principalmente sobre o seu papel na 

formação docente, como Escola Normal. Dado o seu pioneirismo na formação docente em São Paulo e sua 
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relevância no sistema educacional paulista a partir do início do Regime Republicano, a Escola Normal, que 

com a construção do novo prédio da recém-inaugurada Praça da República, em 1894, passou a ser 

conhecida como Escola Normal da Praça, oficialmente renomeada como Escola Normal Caetano de Campos, 

é mencionada na maioria das obras e estudos sobre a Educação paulista e sobre a formação docente no 

Brasil. Especificamente sobre os álbuns fotográficos da Escola Caetano de Campos há apenas dois trabalhos 

de pesquisa, um de mestrado e outro de doutorado, respectivamente de 1997 e 2002, ambos realizados por 

Mirtes Cristina Marins de Oliveira, no âmbito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Nesses 

trabalhos, intitulados respectivamente, Memória escolhida: imagem e história nas fotografias do Álbum 

Photographico da Escola Normal - 1895. 1997 e Palimpsestos: Fotografia na Escola Normal da Praça (1889-

1910), a pesquisadora teve como objetivo estudar as condições técnicas e históricas de produção dos álbuns 

de 1895 e de 1908 numa perspectiva comparativa, investigando sua utilização como peças de propaganda 

dos ideários republicanos na capital paulista.  

Assim, apesar da instituição ser frequentemente mencionada, os álbuns fotográficos que 

mantém em seu acervo foram pouco analisados. A proposta desta pesquisa visa sanar esta lacuna, 

contemplando os 24 álbuns fotográficos da Escola Caetano de Campos. Procurei identificar as recorrências 

na representação de escola produzida pelas fotografias e pela composição dos álbuns, assim como as 

práticas sociais registradas nas fotografias que construíram essas imagens e os próprios álbuns, com o 

objetivo de desenhar um padrão fotográfico escolar.  

Fundada em 9 de novembro de 1846, quando foi instalada em sala contígua à Catedral da Sé, a 

escola para formação de professores primários era então dirigida por Manoel Chaves, Foi chamada desde a 

sua criação de Escola Normal, de acordo com histórico da escola, documento presente no AECC. Ocupou um 

prédio erigido na Praça da República especialmente para sua instalação, em 1894. Em 1895, apenas um ano 

após a instalação no novo prédio, investiu-se na realização de um álbum fotográfico que registrasse em 

imagens o aspecto modelar da escola. Posto em circulação, o álbum apresentava o olhar oficial sobre a 

instituição. Numa perspectiva comparativa, foi realizado um segundo álbum fotográfico com a mesma 

lógica, em 1908. 

Como parte do processo estratégico de mostrar à opinião pública as ações do governo em 

relação à educação e de cristalizar visões subjetivas a partir da observação concreta, todas as etapas da 

construção do novo prédio foram devidamente ritualizadas, oportunizando que a imprensa registrasse e 
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noticiasse aspectos da Reforma. Assim, antes da cerimônia da inauguração houve a cerimônia de colocação 

da pedra fundamental do prédio, realizada em 17 de outubro de 1890, último dia da administração de 

Prudente de Morais como presidente do Estado de São Paulo. 

Quatro anos depois, em 2 de agosto de 1894, foi solenemente inaugurado o edifício da Escola 

Normal, em sessão inaugural presidida por Bernardino de Campos, presidente do Estado, por Cesário Mota 

Júnior, Secretário do Interior e demais autoridades do governo, corpo docente e discente da Escola e outras 

autoridades. Era então diretor da Escola Gabriel Prestes.  

O evento foi amplamente noticiado pela imprensa, tanto da capital do Estado de São Paulo 

quanto do Rio de Janeiro. Entre os veículos de imprensa que publicaram noticias a respeito da inauguração 

do prédio da Escola Normal destacam-se: Correio Paulistano, O Paiz, Estado de S. Paulo, Diário Popular. 

No que tange à visibilidade, os prédios têm, na malha urbana, uma significativa presença. Além 

da divulgação externa, na própria escola a beleza do prédio foi enaltecida durante décadas, como pode ser 

constado em texto publicado na Revista O Estímulo, em 1918. 

Aos viandantes que hoje contemplam a magestade (sic) do edifício que se ostenta na 

Praça da República, e aos estrangeiros que, ávidos de saber, querem de próprio visu 

observar o que é a “Sorbonne” de São Paulo, na phrase hoje immortal do primoroso Bilac, 

poderá denunciar a serie de trabalhos, reformas e mudanças que originaram a actual 

Escola normal desta Capital. Nada alli se poderá apprehender dessas transformações 

historicas: sómente a grandeza, os resultados, os bellos fructos de um passado, é o que 

hoje, a admiração (sic) de todos, se poderá inferir de uma observação ou visita. (Revista O 

Estímulo, Anno XI, no. 38, 2 de agosto de 1918). 

O impacto da construção do prédio foi ampliado pela produção de um álbum fotográfico, em 

1895, apenas um ano após a sua inauguração. Investiu-se na realização de um álbum fotográfico que 

registrasse em imagens o aspecto modelar da escola. Posto em circulação, o álbum apresentava o olhar 

oficial sobre a instituição. Anos mais tarde, em 1908, foi realizado um segundo álbum fotográfico, também 

para apresentar a escola. 

Para Mirtes Oliveira (2002, p. 18):  

Os dois artefatos, o Álbum Photographico da Escola Normal – 1895 e Álbum de 

Photographias Escola Normal e Annexas de São Paulo – 1908, foram produzidos como 

modelos a serem seguidos, mas também como peça de divulgação das qualidades 
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alcançadas, dentro da perspectiva dos republicanos paulistas, no sentido de um processo 

civilizatório, ampliador das possibilidades dos indivíduos que não pertenciam às elites, e, 

ao mesmo tempo, de mercados.  

Nesse sentido, a proposta de visualidade da Escola Caetano de Campos foi significativamente 

intensificada com a produção desses álbuns fotográficos. A Escola Caetano de Campos alcançou, assim, após 

a Proclamação da República, projeção e visibilidade, por diferentes motivos e mobilizando vários recursos, 

entre eles a fotografia. 

 

3. FOTOGRAFIAS ESCOLARES: A ESCOLA CAETANO DE CAMPOS EM FOCO 

Considerou-se que, para compreender a composição da fotografia escolar seria 

necessário examinar as suas dimensões e a sua diversidade. Constatando-se que a composição de foto 

escolar é permeada pelos aspectos de cultura escolar, configurada pelas hierarquias, símbolos e cenários, é possível categorizar as representações 

fotográficas do universo escolar, percebendo as recorrências e similitudes temáticas e compositivas dessas fotografias.  

O universo escolar produz imagens mentais e fotográficas em profusão, atendendo a 

diversificadas funções e demandas. As classificações que se pretende englobar nesta pesquisa abrangem 

desde as questões técnicas até as temáticas.  

Na diversidade temática que diz respeito ao conteúdo e à dimensão icônica da imagem 

fotográfica é possível perceber diversos grupos temáticos, que serão analisados neste capítulo. 

No que diz respeito à produção, distingue-se outra categoria, que se divide em fotos privadas e 

fotos oficiais/públicas. Essa classificação se desdobra, considerando-se os responsáveis pelo registro 

fotográfico: os fotógrafos, amadores ou profissionais. 

Por último, as fotografias escolares também podem ser classificadas a partir da técnica utilizada 

para a sua realização e os seus suportes, que muitas vezes já indicam o modo de circulação, como é o caso 

dos cartões postais e dos álbuns fotográficos. 

Foi possível identificar basicamente quatro grupos temáticos, que se subdividem em subtemas 

de fotografias escolares a partir do acervo da Escola Caetano de Campos:  
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1. arquitetura escolar: englobando aspectos internos (salas de aula, salas específicas, elementos 

arquitetônicos, estruturas, detalhes decorativos) e externos (fachadas, jardins, fontes, pérgulas, 

portas, janelas, balaustradas, estruturas, sacadas, detalhes decorativos) dos prédios escolares  

2. práticas escolares abrangendo ensino (sala de aula, aula de ginástica, aula de leitura, aula de caligrafia, 

ensino profissionalizante, aula de bordado, corte e costura, datilografia, culinária, marcenaria, etc) e 

cotidiano (refeições, recreio, brincadeiras, leitura, entrada e saída da escola, hasteamento da bandeira, etc). 

3. retratos coletivos (grupos de docentes, discentes, docentes e discentes; turmas, turmas com 

professores, corpo administrativo da escola) e individuais (patronos, diretores, professores, 

políticos, alunos graduados, personalidades ligadas à escola, à educação, ou de projeção nacional, 

identificatórios dos alunos)  

4. eventos: subdividios em eventos da própria escola (aniversário da escola, do patrono ou de 

práticas escolares de destaque, solenidades, cerimônias) e externos (aniversário da cidade, datas 

de projeção estadual, nacional ou internacional) (cívicos, efemérides, formaturas, etc.). 

 

Tem-se, aqui, clareza de que qualquer esforço no sentido de abarcar todas as temáticas e 

assuntos abordados em fotografias escolares não lograria êxito, assim como o que acontece geralmente 

com os esforços no sentido de classificação e categorização. Podem-se apontar, como os principais motivos 

da falta de êxito nessa empreitada, a fragmentação e a amplitude das fontes e a complexidade do exercício 

de classificação. Isso porque, frequentemente, um mesmo elemento poderia ser adequado a diferentes 

categorias. No caso da escola, o registro fotográfico conformou um olhar sobre as práticas escolares, pois, 

mesmo quando apresenta o espaço escolar desabitado, restringindo-se a aspectos arquitetônicos, 

pressupõe o uso e as apropriações desse espaço, como preconizam Antonio Viñao Frago e Agustín Escolano 

(1998). 

No entanto, o que se buscou aqui foi organizar o conjunto no sentido de melhor compreender os 

atores sociais, as relações interpessoais e as práticas empregadas na realização desses registros e nas 

imagens fixadas nessas fotografias.  
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Embora não haja uma ordem hierárquica clara, é possível inferir o destaque do retrato nesta 

categoria de análise. Os demais tipos de temática da fotografia escolar, ainda que sejam tão representativos 

quanto o retrato, a aura do retrato, pelo seu aspecto de representação do ser humano, é evidente e resulta 

numa relação quase de simbiose.  

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A análise dos registros produzidos na e pela escola, a partir do final do século XIX, 

intensificando-se na primeira metade do século XX, permite identificar as recorrências e, por meio 

de sua percepção, a consolidação de uma imagem da escola construindo padrões de representação 

social e de iconografia. Nessa perspectiva, o período enfocado acentua um processo de 

desenvolvimento técnico e de visualidade que se reflete, de certo modo, na sistematização de 

registros fotográficos das transformações urbanas e sociais, abrangendo, pois, as práticas 

escolares. 

O registro fotográfico conformou um olhar sobre as práticas escolares, pois, mesmo 

quando apresenta o espaço escolar desabitado, restringindo-se a aspectos arquitetônicos, 

pressupõe-se o uso e as apropriações desse espaço pelos alunos e professores, como preconizam 

Antonio Viñao Frago e Agustín Escolano (1998). 

A relevância da abordagem temática desta pesquisa inscreve-se no esforço epistemológico de 

compreensão da constituição da imagem fotográfica escolar produzida sobre e pela escola. Acrescente-se 

que uma das razões mais importantes que motivou a elaboração deste projeto foi a existência de um 

conjunto significativo de imagens fotográficas da Escola Caetano de Campos, material significativo, tanto no 

aspecto quantitativo, quanto no qualitativo, compondo profícua base empírica para investigação. Esse 

material ainda não foi explorado em toda sua potencialidade. 

 

Fontes documentais 

Acervo fotográfico do Arquivo Histórico da Escola Caetano de Campos do Centro de Referência em Educação 

– Mário Covas 
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Revista O Estímulo. Revista do Grêmio Normalista 2 de agosto. Números de 1913 a 1919. - AECC 
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