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Rio Grande do Sul, é evidência de que a estratégia política de proliferação de pequenos 

mercados na capital portenha no início do século1173 XX, foi mais acertada que o liberalismo 

econômico à brasileira.  

É também evidente que, por outro lado, o Estado nunca demonstrou suficiente competência 

para administrar seus mercados públicos. Convertidos em núcleos de atividades criminosas, 

via de regra os mercados foram demolidos ou reconvertidos em outros usos, menos expostos à 

apropriação pública. Foi assim com os mercados da Candelária e da Glória, no Rio de Janeiro, 

e quase foi esse também o destino do Mercado Central de Pelotas, entre as décadas de 1940 e 

1960. De fato a construção de novos mercados públicos, nos dias de hoje, requer uma 

avaliação crítica daquelas soluções bem e mal sucedidas no passado.  

No entanto os mercados públicos remanescentes estão aí para lembrar o tempo em que a 

defesa da economia popular, bem como a estética das cidades, eram políticas de estado. Hoje, 

em contraposição, os super e hipermercados, devido uma teoria tacanha, segundo a qual a 

arquitetura dos edifícios não deve competir com a atratividade dos produtos colocados à 

venda no seu interior, oferecem às cidades fachadas e volumetrias simplesmente desprovidas 

de qualidades compositivas. 

Tudo isso serve para demonstrar que a cidade não é, apenas está como se apresenta diante dos 

olhos dos citadinos. Esse é um valor primordial dos estudos em memória social e patrimônio 

cultural. Além de preservarem soluções úteis ao devir urbano, alargam os horizontes da 

realidade instantânea. A percepção ambiental não é um fenômeno inequívoco, pois depende 

da visão de mundo pela qual o indivíduo e sua coletividade enxergam a realidade ao seu redor. 

A realidade virtual, dessa forma, não é apenas um espaço de vivência feérico, é também a 

dimensão feérica da própria realidade percebida. Ambas possibilidades se ampliam com os 

recursos digitais de visualização e registro memorial. 

Alienação, hoje, não significa mais estar à mercê dos fetiches comerciais, mas sim estar 

contido entre os limites da realidade instantânea, dos focos objetivos sobre uma realidade 

contingente. A memória social não deve ser defendida com o objetivo de definir fronteiras de 

pensamento, mas de dar autonomia ao triplo ato de pensar, perceber e edificar o mundo. 

Quanto mais forem conhecidos os processos de formação e ocupação do território urbano, 

com maior liberdade (e responsabilidade), se definirão os seus desígnios.  

Nesse sentido, muito ainda há para ser investigado sobre os processos de formação do 

                                            
1173 Verificada em documentos oficiais da Legislatura Municipal de Buenos Aires, como os Expedientes acerca 
de la cuestión del abastecimento ou o Proyecto Orgánico para la Planificación del Municipio, de 1925. 
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território pampeano. Definido o mapeamento dos mercados públicos da região, não só os mais 

de 40 portenhos e os seis sulriograndenses, como também os uruguaios1174, resta investigar os 

fluxos de comércio e contrabando, material e imaterial, que se processavam entre os três 

países, mais a República Farroupilha, no seu breve período de existência. Investigando apenas 

pelo recorte dos equipamentos de abastecimento alimentar já se percebe que há muito mais 

memórias a serem reedificadas do que aquelas cujas representações atuais conseguem dar 

conta. Portanto, as circunstâncias apontam pelo menos duas perspectivas para o estágio atual 

da presente pesquisa: 

A primeira refere-se justamente ao aprofundamento dos estudos de caso abordados, 

agregando-lhes outros, que permitiriam a definição dos fenômenos de consumo urbano sob 

um recorte histórico e geográfico plausível, qual seja a ocupação e formação territorial do 

chamado bioma pampa.  

A segunda refere-se à crítica do momento atual no qual se encontram os sistemas de consumo, 

produção e reprodução do espaço, com os limites e possibilidades agregados pelas tecnotopias 

e suas relações com a memória. Nessa perspectiva se acrescentam estratégias de emancipação 

e sustentabilidade, que superem as mazelas, sociais e ambientais, deixadas pela sociedade de 

consumo.  

Abstract: 
 

This article is an interpretive study about traditional public markets in the Pampa’s region, using as test 
case the public markets of Buenos Aires, Argentina. Starting this clip, it proposes 
to perform an interpretation of the phenomena of urban consumption, especially with 
respect the construction, perception and use of space, using a multidisciplinary and transparadigmatic approach. 
Keywords: public markets, trade, consumption, urban evolution. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1174 Atualmente tombados, dois em Montevideo e mais dois no interior do país, em Artigas e 

Salto. 
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MEMÓRIA E SERVIÇO SOCIAL: EM FOCO A HISTÓRIA 
 

Jorge Antonio Dias∗ 
 

 
RESUMO: Nesse trabalho pretendemos de forma positiva, refletir sobre a emergência do 
Serviço Social no Brasil  e  latinoamericano. Nesse período de existência, o Serviço Social 
recolheu historicamente fenômenos relevantes e merecedores de análise e apreensão histórica 
que vem se perdendo na depuração do projeto hegemônico. Precursores da história da 
profissão serão convidados ao debate através do que Nora (1993) chama de memória-dever 
 
PALAVRAS-CHAVES: Serviço Social, História, memória-dever. 
 
 
1 - UMA BREVE INTRODUÇÃO: 
  
         O Serviço Social brasileiro, assim como nos demais países da América Latina, foi 

oriundo de um processo histórico que foi se consolidando a partir dos meados da década de 20 

do século passado. Dessa forma é uma profissão ´´jovem``, mas que nem por isso pode ser 

vista como uma profissão que não possui uma história que possa ser contada e revisitada. 

         Contada aqui não significa recorrermos às ações factuais de sua gênese até os dias 

atuais, mas analisá-lo através da historicidade para compreendermos os caminhos ora 

indicados, ora determinados a profissão. 

          Dessa forma introduzimos o leitor a uma pequena viagem a história do Serviço Social 

brasileiro através das principais correntes teórico-metodológicos que influenciaram 

marcadamente a profissão. E de como hoje, o projeto ético político que se cristalizou através 

dos mecanismos curriculares e do código de ética profissional vêm proporcionando 

deliberadamente um processo seletivo da memória do Serviço Social. 
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2 - CONTEXTO HISTÓRICO - A VALORIZAÇÃO DA MEMÓRIA  

 

 

         O Serviço Social hoje pode ser caracterizado como uma profissão, uma ramo de 

especialização do trabalho coletivo e o assistente social um trabalhador que se insere na 

divisão social e técnica do trabalho da sociedade capitalista.1175 

         Mas esse conceito não se deu de forma aleatória; ele foi sendo construído através dos 

setenta e cinco anos da profissão no Brasil. Esse dado é importante, pois mostra que a 

profissão, não apenas foi sendo influenciada pelas mudanças provenientes da própria Ciências 

Sociais, como também da política a níveis mundiais e nacionais. 

         O Serviço Social brasileiro, assim como o latinoamericano tem sua gênese histórica 

marcada pelos projetos sociais e políticos da Igreja Católica e do Estado No que se refere ao 

primeiro, este havia muito tempo passado por sérias dificuldades que vieram tomando forma 

através da perda de fiéis em todo o mundo. Em decorrência principalmente do forte avanço 

das religiões evangélicas oriundas da reforma promovida por Lutero na Europa do século 

XVI, do racionalismo científico dos séculos XVII e XVIII e das relações nem sempre 

amistosas da Igreja com os poderes políticos a partir do século XIX e início do XX. 

         De forma que recorremos a Aguiar para melhor explicarmos esse contexto já  a partir do 

século  XIX: 
´´ no século XIX, na Europa, os operários viviam, em grau extremo, a miséria e a exploração decorrentes da 
industrialização e desenvolvimento do capitalismo. Essa situação dá uma grade dimensão à questão social, 
levando a Igreja a se posicionar (...) ela intervém na situação que é de desordem e que impede as pessoas de 
cumprir sua tarefa de dar glória a Deus, dadas às condições que viviam. ``1176 
          

         Nesse contexto, percebe-se então que havia uma intencionalidade por parte da Igreja 

Católica em agir em nome de Deus nas questões sociais. Essa ação foi sendo pensada `a partir 

das encíclicas papais.1177 A Rerum Novarum de 1891, editada pelo papa Leão XIII chama a 

atenção para os males que segundo ele, assolam o mundo: o liberalismo e o socialismo.  

         Com relação ao liberalismo a encíclica preconiza a intervenção estatal para a solução do 

problema do operariado. No caso específico do socialismo a questão em debate corresponde a 

                                            
1175 GUERRA. Yolanda. Curso de Atualização Profissional,  Investigação e Serviço Social. RJ, Publicação 
interna, CRESS 7ª- REGIÃO. 2007. 
1176 AGUIAR. Antonio Geraldo de. SERVIÇO SOCIAL E FILOSOFIA: das origens a Araxá. 3-a Ed. São Paulo. 
Cortez, 1985, p. 17. 
1177 As encíclicas são documentos dirigidos a Igreja de forma universalizante. Tendo por base os problemas 
europeus. 
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não luta de classes, mas a concordância entre as classes. Ou seja, foram criadas de forma 

ideológicas as ações da Igreja, mas faltavam ainda serem operacionalizadas as ações práticas.  

         Nesse quadro, dentro da ação da Igreja, a Ação Católica toma corpo. É um movimento 

de leigos cuja missão é divulgar a doutrina da Igreja em vista a reforma social por ela 

preconizada. Esse era o mosaico do qual o ainda embrionário Serviço Social estaria sendo 

gerado. 

         No Brasil, a Igreja dissociada do poder político desde a Proclamação da República, 

encontrava sérias dificuldades para difundir seus ideais. Sem, entretanto abrir mão da síntese 

dos documento papal até então norteador para as questões religiosas e sociais com vistas à 

recristianização da sociedade. 

         Sem entrarmos nas questões mais específicas que envolveram a participação de leigos, 

intelectuais e universitários na formação de grupos que vislumbravam a maior participação da 

Igreja na vida dos indivíduos; nos importa aqui é entendermos que a internacionalização das 

ações da Igreja Católica, trouxe para o Brasil e América Latina reaproximação com o Estado. 

         Para nós brasileiros esse quadro fica nítido quando assume o governo o sulista Getúlio 

Vargas. Onde o mesmo adota um modelo industrial, de substituição de importação, modelo 

nitidamente urbano-industrial. Para Aguiar (op. cit., p. 25) independente do regime ou do tipo 

de presidente, um contato sempre foi procurado, visando influenciar para fazer uma nova 

ordem cristã. 

         Dessa forma alinhados os projetos político-sociais do Governo ditatorial de Vargas e os 

ideológico-sociais da Igreja Católica, estavam sendo lançadas as pedras fundamentais para a 

consolidação da ação Católica e consequentemente a profissionalização dos leigos que dela 

beberam dos preceitos religiosos e visões filosóficas neotomistas.1178 

         A formação profissional se dá neste momento a partir ainda da influência européia, 

através do denominado Modelo Franco-Belga. A formação dos primeiros assistentes sociais 

se deu, inicialmente recorrendo ao protagonismo de grupos sociais femininos da classe média 

burguesa, participantes do movimento católico leigo, para as quais eram ministrados cursos 

por assistentes sociais européias num intercâmbio que culmina na criação do Centro de 

Estudos e de Ação Social (CEAS). Este surgido em 1932 em São Paulo, e que mais tarde, em 

1936, transforma-se na primeira Escola de Serviço Social do Brasil, seguida pelo Rio de 

                                            
1178 O neotomismo é um neologismo que tem por base a reatualização dos preceitos de São Tomás de Aquino 
muito utilizados pela Igreja Católica no Brasil. Principalmente quando da vinda e influência dos padres jesuítas 
na criação das primeiras escolas. Ver maiores detalhes em: CERQUEIRA. Luiz Alberto. FILOSOFIA 
BRASILEIRA: ontogênese de si. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002, p. 33-69.  
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Janeiro em 1937, na Pontifícia Universidade Católica. Numa mesma lógica a adotada para a 

criação da primeira Escola de Serviço Social da América Latina, localizada no Chile em 1925. 

         Segundo salienta Aguiar (idem, p. 29): 

 
´´ a exemplo das escolas de São Paulo e do Rio de Janeiro, a maioria das escolas até 1950 terá influência direta 
da Igreja Católica, tais como: Natal, Belo horizonte, Porto alegre, Escola Masculina do Rio e de São Paulo. `` 
 

.         Vale ressaltar apenas a título de curiosidade que no início as Escolas de Serviço social 

eram destinadas apenas as mulheres, sendo depois aberto cursos masculinos para o período 

noturno e somente com o passar dos anos é que existiram turmas mistas.  

         Esse quadro é no mínimo curioso, pois indica que as mulheres, ligadas diretamente as 

ações religiosas eram proibidas de freqüentar as escolas no período noturno e como a 

demanda para profissionais da área de Serviço Social era grande, os homens preenchiam essa 

demanda através dos cursos noturnos. 

 

Os anos que seguiram foram fundamentais para as pretensões do Serviço Social enquanto 

profissão.  

         Se a nível nacional, as condições políticas tornaram-se favoráveis ao avanço e progresso 

democrático, a política externa, imersa num mundo bi polarizado trazia novos desafios, 

principalmente as nações ainda em estágio de desenvolvimento econômico, com frágeis 

regimes políticos. 

         Ao final da década de 40, o Serviço Social brasileiro será marcado pela influência da 

escola Estadudinense de Serviço Social. Essa presença se fará sentir através da necessidade de 

dotar os assistentes sociais brasileiros de novas técnicas, fundamentadas no funcionalismo.  

         Pode parecer que a influência da Igreja nesse momento tivesse diminuído, mas ao 

contrário, ambas as posições conviveriam harmoniosamente, graças principalmente ao 

intercâmbio marcado pela concessão de bolsas de estudo para profissionais brasileiros e 

latinoamericanos.  

         Não podemos entender esse dado de forma isolada. Essa questão deve ainda ser 

vislumbrada a partir das intenções estadudinenses para com todo o conglomerado de países da 

América Latina, dentro daquilo que era considerada a política de boa vizinhança; com assédio 

nas áreas econômicas, educacionais e também política desses países. 
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         Segundo Silva1179 a história mostra que a profissão se institucionaliza e se consolida, no 

Brasil, respondendo fundamentalmente aos interesses burgueses dessa sociedade. Sociedade 

essa que estava sendo beneficiada pelo projeto de expansão de dominação política dos 

Estados Unidos, com vistas a conter a expansão das idéias comunistas por toda a América 

Latina. 

         O desenvolvimentismo ganha força e impulsionado por órgãos internacionais fomentam 

novas estratégias para integrar os esforços da população aos planos nacionais e regionais de 

desenvolvimento. Ainda segundo Silva; 

 
´´esse desenvolvimento pauta-se por uma visão acrítica e aclassista que se sustenta em pressupostos de uma 
sociedade harmônica e equilibrada, percebendo a comunidade como unidade consensual, cujo objetivo seria a 
união dos esforços do povo aos do governo, enquanto estratégia para chagar ao desenvolvimento, assumido 
como modernização das estruturas, mediante uma mudança cultural controlada. `` (op. cit. p. 26) 
 

         Mais uma vez as questões políticas internas são alvo de intensas agitações com 

rebatimentos importantes, quando da eleição presidencial de Jânio Quadros, sucedido por 

João Goulart, após renúncia do primeiro. Seu projeto consistia num nacionalismo 

desenvolvimentista que se contraporia ao processo de internacionalização econômica que 

havia sido adotado nos governos anteriores. 

         Conseqüência imediata dessa medida foi a ebulição social em favor das mudanças de 

base. Gesta-se uma consciência nacional popular junto aos setores sociais. Diferentes posições 

políticas manifestam-se pró e contra o governo. 

         O Serviço Social se vê atravessado por essas questões. A níveis profissional e na 

formação de novos quadros. As técnicas importadas, incorporadas a prática profissional não 

correspondiam com tanto efeito a profissão no quadro político vigente. Sua aproximação ao 

Estado passou a ser alvo de críticas dos assistentes sociais mais engajados com o processo de 

mudança, tendo como pano de fundo a ideologia próxima ao socialismo.  

         O período de 1964-1985 que corresponde a nossa ditadura civil-militar foi para o país e 

para o Serviço Social um momento importante de inflexão. Afinal, se politicamente haviam 

siso cerceados alguns direitos políticos e sociais, por outro lado a base econômica havia se 

solidificado através da política do milagre econômico, que por sinal duraria de 1968 até 1973. 

Os anos finais da ditadura, caracterizados pela distensão política, foram favoráveis para que 

no quadro conjuntural da sociedade brasileira e especialmente para os assistentes sociais 

                                            
1179 SILVA, Maria. Ozanira da Silva. O SERVIÇO SOCIAL E O POPULAR: resgate teórico-metodológico do 
projeto profissional de ruptura. 6ª- Ed. São Paulo: Cortez, 2009, p.25. 
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brasileiros pudessem ser vislumbradas novos avanços técnicos com vistas à eficiência e a 

modernização da ação profissional. 

         Nesse contexto é dado o primeiro passo do que se denomina o movimento de 

reconceituação da profissão. 

         Para Vicente de Paula Faleiros,1180 

 

´´ não parece fácil analisar o movimento de reconceituação do Serviço Social na América Latina, não só pela 
extensão e diversidade da área geográfica abrangida, da complexidade do processo histórico em que se 
desenvolveu como em razão de seu significado político e teórico. ``                     
 

         Essas observações denotam então que se havia grande dificuldade de repensar o 

movimento de reconceituação na América Latina. Qual seria então o nosso desafio de pensar 

esse movimento a partir de nossas características geográficas, tão ou ainda maiores que alguns 

países latinoamericanos, cuja situação interna ainda não haviam chegado ao ponto de serem 

abolidas as liberdades de expressão, como é o caso do Chile e da própria Argentina. 

         Nessa mesma linha de pensamento, Silva (op. cit. p. 71-96) argumenta que o movimento 

de reconceituação se apresenta sob diversas formas, trazendo em si as peculiaridades da 

realidade social de cada país. Concluindo: 

 

´´ o movimento de reconceituação do Serviço Social constitui-se, no interior da profissão, num esforço para 
desenvolvimento de propostas de ação profissional condizentes com as especificidades do contexto 
latinoamericano, ao mesmo tempo em que se configura como um processo amplo de questionamento e reflexão 
crítica da profissão1181. Isso se da motivado pelas pressões sociais e demandas dos setores populares, num 
contexto de grande mobilização historicamente marcado pelo acirramento das desigualdades de classes e das 
questões sociais em face da dinâmica da acumulação capitalista. `` (idem p. 72) 
 

         O Serviço Social contemporâneo1182 brasileiro pode e deve ser pensado mediante os 

grandes esforços da categoria em visualizar a partir da pressão dos grupos pelos quais nossos 

olhares são direcionados a necessidade de construção de novas alternativas profissionais. 

Ainda que no plano político as mudanças estruturais desejadas após o período ditatorial não 

foram imediatamente implementadas, mas houve avanços, principalmente no nível dos 

                                            
1180 FALEIROS. Vicente de Paula. CONFRONTOS TEÓRICOS DO OVIMENTO DE RECONCEITUAÇÃO DO 
SERVIÇO SOCIAL NA AMÉRICA LATINA. Revista Serviço Social e Sociedade, no- 24: Cortez, ano VIII, 1987, 
p. 49-69 
1181 Grifo nosso. Por entendermos que o movimento de reconceituação é um processo, assim como a autora em 
destaque, nosso olhar é voltado então para o entendimento de que esse movimento ainda não se encerrou e que 
continua até os dias de hoje. 
1182 Não existe uma cronologia para diferenciar os momentos históricos do Serviço Social no Brasil. Essa 
nomenclatura é de nossa autoria e indica o período que vai do fim da ditadura civil-militar (1985) até os dias 
atuais. 
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movimentos sociais que foram em grande parte geradores das mobilizações pela democracia e 

a garantia e expansão dos direitos sociais e trabalhistas. 

         A Constituição Federal de 1988 é um paradigma pela qual podemos pensar um país que 

gradativamente, porém, mais rápido que se compararmos a outros estados nacionais 

conseguiu efetivar as reformas nas áreas da saúde, previdência e seguridade.  

         Para a profissão, entretanto, essa repercussão vista pelo viés trabalhista estreitou o 

mercado de trabalho, desvalorizando seus profissionais, principalmente a níveis de serviço 

público, ainda um grande empregador da mão de obra dos assistentes sociais. 

         A década de 90 e os anos inicias do novo milênio apresentam-se como grandes desafios 

e perspectivas aos profissionais do Serviço Social. O primeiro deles foi a construção de um 

projeto profissional, seguido da reelaboração do código de ética e das novas diretrizes 

curriculares para o ensino universitário de Serviço Social. Esse tripé tem sido o responsável 

pela atualização que se impôs a profissão, se considerarmos a sua inserção no momento 

histórico atual. Do qual não podemos nos afastar das análises de desenvolvimento que busca 

uma prática profissional legitimadora da profissão, fundamentada na crítica as sociedades 

excludentes social e economicamente. 

         Essa síntese histórica do Serviço Social até aqui descrita, ainda que de forma bastante 

resumida, é importante para que possamos delinear com maior clareza nossas angustias que 

foram sendo cristalizadas dentro da academia. 

         Ficou nítido que a profissão foi concebida historicamente atrelada às concepções da 

Igreja Católica e conseqüentemente apropriada pelo Estado a fim de cumprir com as 

demandas impostas pelo sistema capitalista vigente. Mas também é fato que no processo de 

institucionalização e formação profissional, a prática dos assistentes sociais foi e continua 

sendo alvo de intensos debates. Num determinado momento específico – o início do 

movimento de reconceituação – as vertentes que sempre se fizeram presentes na construção 

teórico-metodológica do Serviço Social deram a sua contribuição. E delas a que mais se 

adequou as especificidades da profissão e ao momento histórico foi à ligada a perspectiva 

marxista representada primeiramente pela vertente estruturalista Althusseriana e depois sendo 

paulatinamente substituída pela Gramsciana. 

         Hoje a profissão assume através do discurso do que se autodenomina grupo hegemônico 

- vertente marxista - o que corresponde aos anseios da profissão e responde adequadamente a 

crítica aos quadros político, social e econômico nacional. 
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         Dessa forma, o projeto profissional, agora denominado projeto ético-político, o novo 

código de ética de 1993 e as diretrizes curriculares de ensino foram se adequando ao quadro 

ideológico hegemônico proposto para a profissão. 

         Não podemos desconsiderar que houve enormes avanços até o presente momento. Muito 

em voga pelo que foi construído sob esses pilares, transformados em conquistas para a 

categoria;  devedores dessa organização ideo-política. Assim como o grande incremento da 

crítica aos modelos de políticas públicas e sociais, e da sua própria prática profissional. 

         Mas ao que nos parece pela vivência observada no cotidiano da sala de aula, o peso do 

passado que tanto contribuiu para os avanços hoje vivenciados pelo Serviço Social estão 

negligenciados. 

          Mas o que nos leva a refletir sobre essa questão que passa despercebida pela grande 

maioria dos profissionais? Essa questão pode ser respondida com o auxílio dos elementos 

constituintes da memória. 

         O resgate da memória é impossível por não ser esta um dado estático, mas um processo, 

um trabalho de construção e reconstrução sempre relativo a um determinado grupo. No nosso 

caso específico o dos assistentes sociais. O caráter fluído e mutável da memória deve ser 

considerado pelas disciplinas que trabalham com história de vida. Comportando contínuas 

reestruturações e mantendo núcleos fundamentais, os fios condutores, as contingências do 

presente a se integrarem a todas as dimensões. 

         Dessa forma pensamos que a elaboração da memória do Serviço Social não tem passado 

pelas ressignificações inerentes ao seu papel. A crítica a um passado ´´conservador,`` 

aclassista e acrítico  feita hoje pelo grupo hegemônico, se não tem a intenção direta de levar o 

passado da profissão ao esquecimento, em muito contribui para que isso aconteça. Pois não 

pensa historicizando o objeto antigo; obviamente fabricado e manipulado em um tempo 

anterior ao nosso, atendendo às contingências sociais, tecnológicas, culturais, ideológicas 

desse tempo. Dessa forma o que estamos observando no meio acadêmico com sérios 

rebatimentos no âmbito profissional são assistentes sociais que desconhecem  sua história e 

conseqüentemente a memória da profissão acaba sendo esquecido, através da seletividade 

daquilo que deve ou não ser lembrado. 

         Nunca é tarde para lembrar que memória não coincide com História. A memória como 

construção social é formação de imagem necessária para os processos de constituição e 
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reforço da identidade individual, coletiva e nacional.1183 Não se confunde com história, que é 

a forma intelectual de conhecimento, operação cognitiva.1184 

 

 

3 - MEMÓRIA DO SERVIÇO SOCIAL: POR QUÊ? PARA QUEM? 

 

 

         Qual a importância da memória para uma profissão? Talvez essa seja uma pergunta que 

muitas não saibam responder, precisamente porque acreditam que a história por si só de conta 

desse elemento. Mas pelo que vimos anteriormente as diferenças existentes não nos permitem 

dar conta desse  questionamento. 

         Um recurso pouco usado pelo Serviço Social é a identificação dos agentes passivos e 

ativos, assim como também das práticas de construção da sua própria memória. Qual é o lugar 

da memória do Serviço Social hoje no contexto histórico da profissão sob a égide do projeto 

ético-politico hegemônico. 

         Pierre Nora1185 muito nos auxiliou a compreender que hoje, segundo as suas 

interpretações, os lugares de memória podem ser entendidos como um ponto de condensação, 

de sentido material, simbólico e funcional.  

         Face as prerrogativas de ensino, pesquisa e extensão, entendemos que o lugar apropriado 

para que a memória do Serviço Social seja condensada é a Universidade. No entanto, foi de lá 

que nossos questionamentos fizeram eco nesse artigo.  

         Face as prerrogativas da construção teórico-metodológica  do novo projeto profissional 

que não elencou na ordem de suas prioridades salvaguardar a memória da profissão, o que 

temos é uma profissão em vias de ter a sua memória reduzida e administrada.1186  

         Não se busca a emergência uma nova consciência política à partir das alienações 

provocadas pela expropriação da nossa própria memória. Deixá-la no esquecimento ou mais 

facilmente ainda nomeá-la de conservadora é uma alternativa no mínimo despropositada. Já 

que se não se pode vivenciar a memória é talvez porque ela ainda incomode muito, talvez as 

                                            
1183 MENEZES. Ulpiano Bezerra de. HISTÓRIA, CATIVA DA MEMÓRIA: para um mapeamento da memória no 
campo das Ciências Sociais. Apud: Ver. Inst. Bras., São Paulo, no- 34; 1992 p. 9-24. 
1184 Idem. 
1185 NORA, Pierre. ENTRE MEMÓRIA E HISTÓRIA: a problemática dos lugares. Projeto-história, PUC-SP, 
Dezembro de 1993, p. 7-28 
1186 Idem. 
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bases sólidas do projeto profissional ainda sejam permeadas e frágeis no contexto atual de 

uma sociedade que não aceita mais padrões de enquadramento ético-político. 

         Respondendo as perguntas acima: por que e para quem é importante a memória do 

Serviço Social. Para reorganizar o distanciamento e o estranhamento que hoje ainda são 

marcas na trajetória profissional dos assistentes sociais, identificarmos as continuidades e 

descontinuidades do processo entre o passado e o presente da profissão e por último, mas não 

menos importante: identificar a substância do passado sem prejuízo dos interesses e direitos 

do presente. 

 

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

 

         Essa breve exposição histórica do Serviço Social aliada as prerrogativas do estudo de 

sua memória foram derivados de questionamentos produzidos dentro da academia. Sendo a 

universidade local privilegiado para as discussões que envolvem não apenas a História, mas 

também a Memória da profissão esse dado mostrou-se intrigante e ainda carece de novos 

aprofundamentos. 

         Não temos receio de sermos chamados de conservadores, aliás, arma muito comum e 

que durante muito tempo inibiu e ainda inibe grande parte dos assistentes sociais que de 

alguma forma tentam historicizar sobre as questões pertinentes a nossa gênese profissional. 

         Todas as profissões ligadas as áreas de conhecimento das Ciências humanas beberam e 

se fortificaram inicialmente através de paradigmas hoje contestados. Avanços são nitidamente 

sentidos em todas elas. Mas não percebemos que no meio delas exista um sentimento de 

negação tão marcado como há no Serviço Social. Ainda que muitas delas também tenham se 

nutrido do paradigma marxista através do qual fizeram e fazem críticas ao seu passado.  

         Enquanto avançamos no aumento significativo de Universidades, de cursos de pós-

graduação, dos órgãos de representação de classe, da crítica a nossa prática, deixamos 

relegados ao tempo esquecido nossa gênese, nossa existência. Se não foi um passado que 

desejamos, foi o possível. Que pelo menos nossas memórias possam dar conta de que 

crescemos, amadurecemos e ainda que com os nossos mais de setenta anos em plena 

juventude profissional temos muito ainda a experimentar. 
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         RESUMO: Nesse trabalho pretendemos de forma positiva, refletir sobre a emergência 

do Serviço Social no Brasil  e  latinoamericano. Nesse período de existência, o Serviço Social 

recolheu historicamente fenômenos relevantes e merecedores de análise e apreensão histórica 

que vem se perdendo na depuração do projeto hegemônico. Precursores da história da 

profissão serão convidados ao debate através do que Nora (1993) chama de memória-dever. 

 
PALAVRAS-CHAVES: Serviço Social, História, memória-dever 
 

 
 

ABSTRACT: In this paper, we intend to positively reflect on the emergence of Social Work 
in Brazil and Latin. During this period of existence, the Social Service collected and 
historically relevant phenomena worthy of analysis and historical understanding that has been 
lost in the clearance of the hegemonic project. Precursors to the history of the profession will 
be invited to the debate through what Nora (1993) calls the memory-duty. 
 
KEYWORDS: Social Work,  History, Memory-duty 
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AS REPRESENTAÇÕES DA DIPLOMACIA ACERCA DO MERCOSUL (1991-1994)
          Lorran Pizzato1187 

 
Nesta comunicação, são analisados textos produzidos por diplomatas brasileiros no 
período estudado, focalizando as representações destes acerca do Mercosul1188. É 
possível identificar, nos discursos dos diplomatas, uma representação positiva do 
MERCOSUL e das possibilidades que a integração oferece ao desenvolvimento do 
Brasil.  
 
Palavras-chave: Diplomacia, Mercosul, Integração. 
   

Para esta comunicação, foram selecionados textos produzidos por diplomatas 

brasileiros entre os anos de 1991 a 1994 com o objetivo analisar as representações 

construídas por esse setor sobre o Mercosul. O artigo é produto do projeto de 

pesquisa “Percalços e Avanços da Integração Regional nas Últimas Duas Décadas: 

Brasil e Argentina” que visa analisar as representações da imprensa, diplomacia e 

intelectuais do Brasil e da Argentina acerca do bloco Econômico.  
 

METODOLOGIA 

 

Para atingir o objetivo proposto, foram selecionados textos de autoria de diplomatas 

brasileiros que foram publicados em livros ou periódicos especializados. Eles foram 

analisados e comparados segundo os métodos propostos por Bardin1189, no que diz 

respeito à análise de conteúdo e Cardoso e Vainfas1190, à texto-contexto. 

                                            
1187 Aluno de graduação em História Licenciatura pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos 

– Unisinos. Bolsista PIBIC/CNPq de Iniciação Científica. 
1188 O Mercado Comum do Sul é um bloco econômico constituído por Brasil, Argentina, 

Paraguai e Uruguai. Instituído em 1991 através do “Tratado de Assunção”, visa fortalecer os países 

membros e torná-los mais competitivos no mercado globalizado. Em 1994, o Mercosul passou do 

estágio de Mercado Comum ao de União Aduaneira. Firmando uma Tarifa Externa Comum, os países 

membros passaram a ter uma tarifa única para importações de outros países, o que favoreceu, ainda 

mais, o comércio intra-bloco econômico. 
1189 BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. Lisboa. Ed. 70, 2002.  
1190 CARDOSO. Ciro Flamarion. VAINFAS. Ronaldo.(org.).Domínios da História: Ensaios de 

Teoria de Metodologia. Rio de Janeiro: Elsevier, 1997 – 17ª reimpressão  
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Para realizar a análise do conteúdo dos textos, Bardin1191 nos alerta para dois 

fatores aqui valorizados. São eles: as condições de produção e o sistema lingüístico 

utilizado pelos autores. Segundo a autora, é necessário reconhecer que “o discurso 

está situado não só pelo referente como pela posição do emissor nas relações de 

força e também pela sua relação com o receptor.”1192.  Por sua vez, o sistema 

lingüístico diz respeito ao léxico utilizado e à forma como esse é empregado para 

compor o texto e dar-lhe as suas significações. Compreender estes fatores nos leva 

a encontrar a intencionalidade por trás do discurso.  

Considerando esses aportes, é importante saber, primeiramente, quem é o Receptor 

e quem é o Referente. O que nos leva às perguntas “Quem escreve?”, “Para quem 

escreve?” e “De onde escreve?”. Tais respostas podem ser ancoradas na análise do 

sistema lingüístico escolhido pelo referente que, ao escrever para um grupo 

específico, utiliza-se de um léxico em detrimento de outro. Cardoso e Vainfas1193, por 

sua vez, fazem apontamentos que, também, são aqui utilizados para decodificar as 

significações por trás das produções analisadas. Eles nos alertam para a escolha de 

palavras-tema que têm a função de auxiliar a desconstrução do discurso e pela 

importância do contexto em que o discurso foi produzido. 

Para o conceito representação, utilizo Chartier1194, que considera as representações 

como formadoras de entendimentos do social, pois, através das mesmas, é possível 

compreender como, dentro de uma sociedade, se constituem diferentes leituras do 

mundo e como essas representam e incorporam socialmente os diferentes grupos, 

legitimando a ordem social existente ou transformando-a. Para ele, os discursos, as 

imagens, os símbolos, os estereótipos são algumas das formas como se expressam 

as representações que, por sua vez, não estão desvinculadas das práticas sociais e 

do contexto em que vivem os sujeitos históricos.  

Por fim, entende-se Diplomacia não como um campo restrito a políticas de estado, 

mas, sim como: “A condução das relações internacionais através de negociações. O 

método através do qual as relações são reguladas e mantidas por embaixadores e 

                                            
1191 BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. Lisboa. Ed. 70, 2002. 
1192 BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. Lisboa. Ed. 70, 2002. p.214 
1193 CARDOSO. Ciro Flamarion. VAINFAS. Ronaldo.(org.).Domínios da História: Ensaios de Teoria de 
Metodologia. Rio de Janeiro: Elsevier, 1997 – 17ª reimpressão 

1194CHARTIER, Roger. A história cultural: entre práticas e representações.  

Lisboa: DIFEL, 1998. 
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encarregados; o ofício ou a arte do diplomata”1195 definição presente no Oxford 

English Dictionary, que está inserido no dicionário de Política de Norberto Bobbio1196. 

A diplomacia é conduzida por funcionários públicos concursados que trabalham para 

o estado, não estando vinculados a partidos políticos. Ainda assim, é possível 

encontrar políticos ou profissionais de outras áreas exercendo a função diplomática 

e diplomatas ocupando cargos de confiança.  

 

DIPLOMACIA E MERCOSUL (1991-1994) 

 

A diplomacia vivencia situações diferentes em cada um dos países que compõem o 

bloco econômico. No Brasil, entre os anos de 1991-1994, é possível notar uma 

grande circulação de diplomatas pelos cargos de confiança ligados ao governo. 

Exemplifico, com a situação apresentada pelo cargo de Ministro das Relações 

Exteriores.  

Em 1991, Francisco Rezek era o Ministro das Relações Exteriores. Em 1992 o cargo 

foi ocupado por Celso Lafer. No mesmo ano, por conta do impeachment do Pr. 

Fernando Collor de Mello, Celso Lafer abandonou o cargo.  

Fernando Henrique Cardoso assume como Ministério das Relações Exteriores do 

governo Itamar Franco ainda em 1992, mas deixou o cargo no ano seguinte para 

assumir o Ministério da Fazenda. O Itamaraty ficou sobre os cuidados de Luis Felipe 

Lampreia, que ficou no cargo apenas dois meses, sendo substituído por Celso 

Amorim. Esse foi Ministro das Relações Exteriores até o final do governo de Itamar 

Franco. 

Na Argentina, em contra partida, o cargo foi ocupado com maior estabilidade. O 

presidente Carlos Menem teve, como Ministro das Relações Exteriores, Guido di 

Tella, durante os quatro anos aqui analisados. 

No Paraguai, o presidente General Andrés Rodriguez contava, no cargo de Ministro 

das Relações Exteriores, com Alexis Frutos Vaesken. Com as eleições de 1994, o 

presidente paraguaio passou a ser Juan Carlos Maria Wasmosy e o Ministro das 

Relações Exteriores, Luis Maria Ramirez Broettner. 

                                            
1195 BOBBIO, Noberto (org.). Dicionário de Política. Universidade de Brasília. Brasília 2000. 5ed. P.324. 

1196 BOBBIO, Noberto (org.). Dicionário de Política. Universidade de Brasília. Brasília 2000. 

5ed. 
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No Uruguai, durante os anos de presidência de Luis Alberto Lacalle, atuaram, como 

Ministro das Relações Exteriores, Héctor Gros Espiell até 1993 e, em 1994, Sérgio 

Abreu Bonilla. 

O primeiro texto analisado se constitui de um livro de autoria de Paulo Roberto de 

Almeida, chamado “O MERCOSUL no Contexto Regional e Internacional”, publicado 

em 1993 pela editora Edições Aduaneiras. Diplomata de carreira desde 1977, o 

autor é responsável por redigir, enquanto criador e editor, o Boletim de Integração 

Latino-Americana do Itamaraty, e pelo primeiro banco de dados do MERCOSUL. 

Almeida é Doutor em Ciências Sociais pela Universidade de Bruxelas (1984) e 

mestre em Planejamento Econômico e Economia Internacional pelo Colégio dos 

Países em Desenvolvimento da Universidade de Estado de Antuérpia, título obtido 

em 1976. Apresenta, como seus principais campos de atuação, as relações 

econômicas internacionais, a política externa brasileira, a história diplomática, o 

desenvolvimento econômico brasileiro, a globalização e a segurança internacional.  

Almeida sempre esteve envolvido com a temática da integração, pois foi 

representante alterno do Brasil na ALADI1197 durante os anos de 1990 a 1992, 

participou nas negociações de temas institucionais do MERCOSUL e, no decorrer da 

fase de transição (1992-1993), ocupou o cargo de assistente executivo na 

Subsecretária-Geral de Assuntos Econômicos e de Integração do Ministério das 

Relações Exteriores. 

O livro é publicado pela editora Edições Aduaneiras, que tem como objeto central a 

publicação de livros sobre comércio exterior. Voltado exclusivamente para o 

Mercosul, foi escrito nos primeiros anos de funcionamento do bloco, com o objetivo 

de inseri-lo no contexto histórico dos projetos de integração mundial e regional e 

explicar acerca da sua situação atual das possibilidades futuras.  O livro possui 208 

páginas, dividas em duas partes. 

Na primeira parte, chamada “Comércio Internacional e Integração Regional”, Paulo 

Roberto de Almeida realiza um retrospecto dos fatores que levaram à criação de 

blocos econômicos. Começando pelo período que se seguiu a Segunda Grande 

Guerra, destaca a Conferência de Bretton Woods, na qual foi instituído o Banco 

Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD ou Banco Mundial), para a 

construção da ordem econômica mundial baseada no livre comércio. Podemos notar 

                                            
1197 Associação Latino-Americana de Integração. 
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que Almeida posiciona-se positivamente sobre a abertura econômica que ocorre a 

partir da Conferência de Bretton Woods, onde acredita que o sistema financeiro nele 

estabelecido era audaz e criativo.1198 

 Com o surgimento da Comunidade Econômica Européia (1957), criou-se uma 

tendência para a formação de blocos econômicos. É importante ressaltar que 

Almeida não analisa o processo de formação desse bloco econômico de forma 

distante. Tendo estudado na Bélgica à época do aprofundamento da Comunidade 

Européia, Almeida pode acompanhar esse processo, trazendo esta experiência, 

posteriormente, para suas análises sobre o MERCOSUL. 

 

O que não se pode negar, todavia, é que os blocos regionais de comércio tornaram-
se uma verdadeira moda – ou, talvez, uma epidemia econômica – nestes 
tormentosos tempos de reestruturação das regras multilaterais que devem presidir o 
sistema internacional de comércio.1199 
   

 Almeida é defensor do Livre-Comércio, chegando a citar Karl Marx que, em 

um artigo, defende o livre-comércio. A escolha do autor não é por acaso, pois 

procura representar o livre-comércio como sendo tão positivo que, mesmo autores 

socialistas, rendem-se às suas qualidades. 

 A segunda parte do livro versa sobre “O MERCOSUL: A Integração no Cone 

Sul”. Na primeira página, retrata a diplomacia brasileira como sendo historicamente 

aberta e com a intenção de negociar com todos os países. 

     
Com efeito, a diplomacia brasileira, sempre procurou defender teses geralmente 
universalistas, recusando-se a amarrar o País a algum agrupamento político 
exclusivo ou qualquer bloco econômico fechado, consciente – acertadamente – de 
que os interesses nacionais estariam melhor defendidos numa relação aberta com o 
mundo do que na busca ilusória de alguma relação especial ou na conformação de 
um perfil excludente na estrutura do relacionamento externo.1200 (grifos nossos) 
 
O primeiro tópico que aborda está relacionado com os projetos que antecederam o 

bloco econômico. Refere, ainda, que a tardia integração com a Argentina e com os 

                                            
1198 ALMEIDA, Paulo Roberto de. O MERCOSUL no contexto regional e internacional. São Paulo: Edições 
Aduaneiras, 1993. p.31 

1199 ALMEIDA, Paulo Roberto de. O MERCOSUL no contexto regional e internacional. São 

Paulo: Edições Aduaneiras, 1993. p.51 
1200 ALMEIDA, Paulo Roberto de. O MERCOSUL no contexto regional e internacional. São 

Paulo: Edições Aduaneiras, 1993. p.71 
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demais países da América Latina deu-se, em boa parte, devido ao fato desses 

países sofrerem, recentemente, com regimes autoritários e que, por isso, o diálogo 

com eles era dificultado.  

 
A ausência nesta época, de um relacionamento mais estreito com os parceiros 
regionais e vizinhos imediatos – mormente com o principal deles, a Argentina – 
poderia ser explicada mais por fatores políticos imediatamente perceptíveis do que 
pela falta de complementaridade relativa das economias. Com efeito, a América 
Latina dos anos 70 se encontrava, em sua maior parte, entregue a regimes 
autoritários de origem castrense e, com o vizinho país platino, não tinham sido 
enterrados de vez os fatores de uma histórica (mesmo se irracional) competição pelo 
registro e poder regionais.1201 
 
 Para Almeida, a aproximação do Brasil e Argentina, em integração é 
 
 
[...]Uma destas surpresas em que são pródigos os laboratórios da História, embora 
enfrentando descompassos temporais em suas respectivas políticas de ajuste 
macroeconômico, o Brasil e a Argentina atravessaram esse cenário de desafios com 
posturas surpreendentemente coincidentes quanto à forma de superá-los 
econômica e politicamente e, mais ainda, unidos num mesmo credo democrático e 
reformista.1202 (grifo nosso) 
   

 Podemos ver que o léxico (tendo suas partes mais determinantes grifadas no 

trecho) empregado pelo autor representa o caráter único que a integração alcançava 

em matéria de relação entre Brasil e Argentina. Ao escolher palavras como 

“surpreendentemente coincidentes”, já podemos reparar que há uma nova forma dos 

dois países se relacionarem, a qual se estende aos demais países membros, uma 

abordagem dita por ele unida, democrática e reformista.  

 Almeida acreditava que a integração surgida do ímpeto integracionista dos 

dois países seria muito diferente daquelas que já existiam no âmbito da América 

Latina até aquele momento. Comparando com as tentativas de integração tidas até 

então, escreve: 

 
Os projetos iniciados em diversas épocas da América Latina, por sua vez, quiçá pela 
inexistência de uma grande ameaça externa comum, ou pelos grandes 

                                            
1201 ALMEIDA, Paulo Roberto de. O MERCOSUL no contexto regional e internacional. São 

Paulo: Edições Aduaneiras, 1993. p.72 
1202 ALMEIDA, Paulo Roberto de. O MERCOSUL no contexto regional e internacional. São 

Paulo: Edições Aduaneiras, 1993. p.72 
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desequilíbrios econômicos existentes, mas, provavelmente, mais ainda pela 
heterogeneidade e a inserção extra-regional das economias, avançaram muito 
pouco, em todos estes anos de industrialização substitutiva e de crescimento para 
dentro. O continente está, não obstante, no limiar de uma nova época, em meio a 
processos de ajuste econômico em todos os países e desfrutando de uma 
unanimidade democrática pouco vista em várias décadas.1203 (grifo nosso) 
 

Almeida, porém, tem consciência de que há obstáculos na economia dos países 

membros que precisam ser sanados para o aprofundamento da integração.  

 

Há uma nítida consciência, hoje, de que para avançar na grande tarefa da 
integração regional é preciso prosseguir decididamente pelo caminho já iniciado da 
abertura internacional das economias latino-americanas, em busca de mercados 
dinâmicos e de novas tecnologias, paralelamente a um esforço bem administrado de 
busca de uma maior coordenação produtiva regional, a fim de alcançar patamares 
de especialização e de complementação intra-regional suscetíveis de impulsionar de 
forma dinâmica a próxima fase de crescimento na região.1204 
 
Outro desafio a vencer diz respeito à possibilidade de cumprir o cronograma 

previsto. Para o diplomata, esse foi um dos problemas que levaram ao fracasso as 

antigas tentativas de integração (ALALC, ALADI), sendo que, em relação ao 

MERCOSUL especificamente, a dificuldade dos países do bloco de estabelecerem 

órgãos supranacionais levantava dúvidas sobre o efetivo estabelecimento de uma 

união aduaneira até 1994.  

 A constituição de órgãos supranacionais foi identificada como medida prioritária 

para a integração por Almeida e, também, por intelectuais que escreveram na 

mesma época, como Ricardo Seitenfus1205. Ao permitir a intervenção externa em 

questões nacionais, ela surgia como desafio para países que têm sua história 

marcada por rivalidades políticas e econômicas. Por este motivo, Almeida manifesta 

a dificuldade de se dar um “salto” para políticas supranacionais quando diz: 
                                            
1203 ALMEIDA, Paulo Roberto de. O MERCOSUL no contexto regional e internacional. São 

Paulo: Edições Aduaneiras, 1993. p.105 
1204 ALMEIDA, Paulo Roberto de. O MERCOSUL no contexto regional e internacional. São 

Paulo: Edições Aduaneiras, 1993. p.106 
1205 Doutor em relações internacionais, fundador do Centro Brasileiro de Documentação e 

Estudos da Bacia do Prata (CEDEP), secretário do estado do governo do Rio Grande do Sul entre os 

anos de 1987 e 1988. ver: VERISSÍMO, Priscila Kuhn. O Pensamento de Ricardo Seintenfus acerca 

do Mercosul in: SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ESTADOS AMERICANOS, 5, 2010. Passo Fundo. 

Anais eletrônicos... Passo Fundo: UPF, 2010. 
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Um dos problemas dessa evolução política é o “salto” para a adoção integral de 
instituições comunitárias de tipo supranacional, transição que ocorrerá mais cedo 
ou mais tarde nos países do MERCOSUL. 1206 (grifo nosso) 
 
Analisando o léxico empregado pelo autor, reparamos que o emprego da expressão 

“mais cedo ou mais tarde”, utilizada no final do trecho manifesta uma transformação 

no sentido da frase. Sua construção frasal passa de uma crítica para uma 

representação otimista a respeito do progresso deste problema em específico. Em 

outro momento do texto, afirma: 

 

O MERCOSUL não é, por certo, uma varinha de condão que vai varrer, da noite 
para o dia, os problemas acumulados por décadas de crescimento introvertido ou de 
intervencionismo paternalista. O processo de integração não vai resolver, por si só, 
todos os dilemas do desenvolvimento. Ele é, isso sim, uma poderosa alavanca para 
o aperfeiçoamento das estruturas produtivas no âmbito do setor empresarial, das 
condições de concorrência no nível macroeconômico e do grau de bem-estar do 
consumidor final.1207 (grifos nosso) 
 

Por isso, acreditamos que, embora identifique as dificuldades de uma integração 

latino-americana marcada por países tão diferentes e competitivos, ele aprova sua 

constituição e o vê de maneira positiva. 

  
Pode-se dizer, sem exageros, que o MERCOSUL representa, para o Brasil, a mais 
importante opção de política externa de sua trajetória como nação independente. A 
decisão de se conformar o MERCOSUL é, ante de mais nada, uma confirmação 
prática de que o Cone Sul latino-americano representa, de fato, o tema singular de 
maior importância nas relações externas do Brasil contemporâneo, a área 
efetivamente prioritária no imenso leque de nossas prioridades externas.1208 
 

Sua atuação como diplomata envolvido diretamente na constituição do bloco lhe 

credencia para essa compreensão da importância do bloco no histórico das relações 

internacionais brasileiras. Por outro lado, porém, essa visão tão otimista, obtida 

                                            
1206 ALMEIDA, Paulo Roberto de. O MERCOSUL no contexto regional e internacional. São 

Paulo: Edições Aduaneiras, 1993. p.162 
1207 ALMEIDA, Paulo Roberto de. O MERCOSUL no contexto regional e internacional. São 

Paulo: Edições Aduaneiras, 1993. p.24 
1208 ALMEIDA, Paulo Roberto de. O MERCOSUL no contexto regional e internacional. São Paulo: Edições 
Aduaneiras, 1993. p.15 
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através das tratativas diplomáticas oficiais, talvez possa explicar a avaliação positiva 

e irreal que construiu acerca da adesão da sociedade brasileira ao MERCOSUL: 

       

Esse novo perfil das relações internacionais do Brasil coincide com o próprio 
significado político do MERCOSUL para a sociedade brasileira: o Tratado de 
Assunção foi acolhido unanimemente no Parlamento Brasileiro, assim como pelo 
conjunto da opinião pública, inclusive os sindicatos de trabalhadores. Registra-se 
aliás, de positivo, o maior envolvimento, nos quatro países, de uma classe 
empresarial mais dinâmica e aberta (o que permitiu, entre outras medidas, uma 
reforma significativa no setor tarifário), o apoio da sociedade em geral para um 
projeto ousado de reforma do setor público e de modernização do Estado, bem 
como uma atitude de franca simpatia e de clara sustentação ao projeto 
integracionista por parte dos meios de comunicação em massa, dos acadêmicos e 
intelectuais e da opinião pública como um todo. No setor produtivo, em particular, 
logrou-se o falso dilema que contrapunha a inserção competitiva de cada país no 
sistema econômico mundial aos progressos da integração na esfera regional.1209 
 
 

O segundo diplomata analisado é Celso Lafer. Dele, selecionamos o artigo “O 

desafio da integração hemisférica: a posição brasileira”, produto de uma palestra 

proferida no Rio de Janeiro, em 21 de agosto de 1992, durante o seminário “O 

Desafio da Integração Hemisférica”. 

 Celso Lafer tem uma vida pública dinâmica, tramitando por diferentes cargos, desde 

o de Membro do Programa Parceiros da Vitae de Apoio ao Ensino Técnico e 

Agrotécnico, até o de Membro de Conselho da Federação do Comércio do Estado 

de São Paulo. Possui graduação em Direito pela Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo (1964), mestrado e doutorado em Ciência Política pela 

Cornell University (1967 e 1970. Foi ministro das Relações Exteriores em 1993, um 

ano após ter proferido a palestra aqui focalizada. Tendo ocupado esse cargo nos 

anos iniciais de funcionamento do bloco, é possível afirmar que Lafer esteve 

profundamente envolvido com o MERCOSUL, assim como o diplomata anterior. 

 
Na abertura de seu texto, Lafer relaciona a criação do MERCOSUL ao novo contexto 

político que atravessavam os países latino-americanos nos inícios da década de 

1990: 

 

                                            
1209 ALMEIDA, Paulo Roberto de. O MERCOSUL no contexto regional e internacional. São Paulo: Edições 
Aduaneiras, 1993. p.25 



Anales del I Encuentro internacional del conocimiento : diálogos en nuestra América / I Encuentro de 
las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración en el Conosur, 5, 6, e 7 de mayo 2011, 
Pelotas, Brasil – Pelotas (RS) : Instituto Federal Sul-rio-grandense/IFSul, 2011 - ISSN 2238-0078 
_________________________________________________________________________________ 

 

 995 

A integração latino-americana, em especial o MERCOSUL, tem significado não 
apenas econômico – de eliminação de barreiras, liberação de forças de mercado e 
de vantagens comparativas, de atração de investimentos e de tecnologia – mas 
também político, de aproximação continental inspirada pelo fortalecimento dos 
valores democráticos e dos direitos humanos”.1210 (grifo nosso) 
 
Assim como Almeida, considera que a aproximação maior entre Brasil e Argentina 

favoreceu a integração e que essa deve, não só, auxiliar economicamente os países 

membros, mas afastá-los das rivalidades antigas, guiando-os em um bloco 

realmente democrático.  

Lafer, também, posiciona-se favorável ao bloco e crê que ele abre caminho para 

uma nova forma de relações entre os países. 

 
O Brasil vem buscando integração com seus vizinhos mais próximos no 
MERCOSUL. Deixando de lado retórica passada, de forma realista tem buscado 
inicialmente aprofundar esse processo na sub-região antes de estendê-lo a outros 
parceiros. 1211 (grifo nosso) 
 

Da mesma forma que o diplomata anterior, considera o MERCOSUL como uma 

proposta de integração mais realista do que as formas com as quais a política 

externa brasileira era realizada, ou mesmo que as tentativas de integração 

passadas. Para ele, ao optar por voltar-se aos países vizinhos antes de realizar 

negociações com outros países ou blocos, o Brasil nega a retórica passada, que foi 

usada nas demais tentativas de integração latino-americanas. Ainda, seguindo a 

mesma linha de raciocínio de Almeida, reconhece desafios à concretização do 

MERCOSUL, sem que eles, no entanto, impossibilitem alcançar “animadores 

resultados” em um futuro próximo. Nesse sentido, a palavra “oportunidade” é 

emblemática: 

 
Para o Brasil, a integração hemisférica é, de fato, uma questão de desafio, mas, ao 
mesmo tempo, uma questão de oportunidade. Ao desafio histórico que representa a 
materialização de nossos anseios comuns de desenvolvimento e bem-estar, temos 
sabido responder com realismo, imaginação e, sobretudo, vontade política. A 

                                            
1210 LAFER, Celso. O desafio da integração hemisférica: a posição brasileira in: BARBOSA, 

Rubens Antônio; LAFER, Celso; Os novos blocos econômicos: desafios e oportunidades. Rio de 

Janeiro: FGV, EPGE, Centro de Economia Mundial, 1993. p.17 
1211 LAFER, Celso. O desafio da integração hemisférica: a posição brasileira in: BARBOSA, 

Rubens Antônio; LAFER, Celso; Os novos blocos econômicos: desafios e oportunidades. Rio de 

Janeiro: FGV, EPGE, Centro de Economia Mundial, 1993. p.19 
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América Latina, atenta às transformações internacionais, a elas se adapta na busca 
de novos caminhos, mas continua a perseverar na trilha de oportunidades que tem 
percorrido com animadores resultados. 1212 (grifo nosso) 
 

 

Os dois últimos textos analisados são de autoria do diplomata Rubens Antonio 

Barbosa. O primeiro artigo selecionado foi ““Integração hemisférica: notas sobre os 

desafios e as oportunidades para o Brasil”, que reproduziu palestra proferida no 

mesmo evento em que Lafer discursou. rias. 

Barbosa, à época, já havia ocupado vários cargos no governo, tendo atuado como 

Secretário para Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda. Possui 

experiência acerca do funcionamento de blocos econômicos, tendo sido 

representante brasileiro na Associação de Integração Latino-Americana (Aladi), 

Subsecretário-Geral para a Integração, Assuntos Econômicos e de Comércio 

Exterior do Ministério das Relações Exteriores e Coordenador da Seção Brasileira do 

Mercado Comum do Sul (MERCOSUL). Tem o grau de Mestre em Economia e 

Ciência Política pela London School of Economics.  

 

 Assim como os demais diplomatas, identificamos que Barbosa também teve 

contato direto com o MERCOSUL desde os anos de formação do bloco. Assim como 

Lafer, vê a integração regional como caminho para a integração da América do Sul e 

inserção da região na economia mundial: 

   

A América do Sul, no contexto da integração regional, constitui um dos espaços 
econômicos mais relevantes para nossos interesses comerciais e econômicos 
externos. 1213 (grifo nosso) 
   

A integração, em nosso entorno imediato, aparece como um projeto de mudanças 
externas e internas, afigurando-se, a curto prazo, como o meio mais factível para a 

                                            
1212 LAFER, Celso. O desafio da integração hemisférica: a posição brasileira in: BARBOSA, 

Rubens Antônio; LAFER, Celso; Os novos blocos econômicos: desafios e oportunidades. Rio de 

Janeiro: FGV, EPGE, Centro de Economia Mundial, 1993. p.20 
1213 BARBOSA, Rubens Antônio. Integração hemisférica: notas sobre os desafios e as 

oportunidades para o Brasil in: BARBOSA, Rubens Antônio; LAFER, Celso; Os novos blocos 

econômicos: desafios e oportunidades. Rio de Janeiro: FGV, EPGE, Centro de Economia Mundial, 

1993. p.141 
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obtenção dos dois elementos que estarão na base da retomada do 
desenvolvimento e da inserção internacional da América do Sul: a competição pelo 
capital e o acesso a mercados externos”. 1214 (grifo nosso) 
 

Barbosa salienta que a forma com a qual o MERCOSUL vem sendo gerido é 

bastante adequada. Segundo ele: 

 

Não só consolidou-se a imagem externa e interna do MERCOSUL de forma 
positiva, como foram definidas regras claras e transparentes para os operadores 
econômicos nacionais do MERCOSUL e de terceiros países. 1215 (grifo nosso) 
 

O autor dá destaque ao MERCOSUL como um dos acréscimos vantajosos da 

política externa brasileira do período. Para ele, o bloco representa um novo campo 

importante para o fortalecimento da economia e abertura ainda maior do Brasil para 

o mercado internacional. Em seu pronunciamento, a integração é vista como uma 

ferramenta para o fortalecimento do Brasil. 

 

A integração sub-regional é um dos muitos aspectos da inserção externa brasileira. 
Os esforços para levar a bom termo o Mercosul complementam a ação para ampliar 
os contatos com os mercados desenvolvidos e reforçam os objetivos de modernizar 
a economia e melhorar a competitividade externa dos produtos brasileiros. 1216 
 
  
 Ao caracterizar o MERCOSUL  como um alento para o setor produtivo, notamos 

uma representação positiva, como a dos demais diplomatas analisados 

anteriormente: 

 

Por tudo isso, o Tratado de Assunção deve ser visto também como um instrumento 
que oferece ao setor produtivo uma perspectiva de alento diante da situação 
econômica interna e da crescente dificuldade exterior. 1217 (grifo nosso) 
 

                                            
1214 BARBOSA, Rubens Antônio. Integração hemisférica: notas sobre os desafios e as oportunidades para o 
Brasil in: BARBOSA, Rubens Antônio; LAFER, Celso; Os novos blocos econômicos: desafios e oportunidades. 
Rio de Janeiro: FGV, EPGE, Centro de Economia Mundial, 1993. p.142 
1215 BARBOSA, Rubens Antônio. Integração hemisférica: notas sobre os desafios e as oportunidades para o 
Brasil in: BARBOSA, Rubens Antônio; LAFER, Celso; Os novos blocos econômicos: desafios e oportunidades. 
Rio de Janeiro: FGV, EPGE, Centro de Economia Mundial, 1993. p.143 
1216 BARBOSA, Rubens Antônio. Integração hemisférica: notas sobre os desafios e as oportunidades para o 
Brasil in: BARBOSA, Rubens Antônio; LAFER, Celso; Os novos blocos econômicos: desafios e oportunidades. 
Rio de Janeiro: FGV, EPGE, Centro de Economia Mundial, 1993. p.143 
1217 BARBOSA, Rubens Antônio. Integração hemisférica: notas sobre os desafios e as oportunidades para o 
Brasil in: BARBOSA, Rubens Antônio; LAFER, Celso; Os novos blocos econômicos: desafios e oportunidades. 
Rio de Janeiro: FGV, EPGE, Centro de Economia Mundial, 1993. p.146 
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E o que melhor evidencia a visão positiva do bloco: 
   

O balanço que se poder fazer depois de mais de ano de vigência do Tratado de 
Assunção é positivo. 1218 (grifo nosso) 
 

 

O último texto de Rubens Antonio Barbosa analisado é “Liberalização do Comércio, 

integração regional e Mercado Comum do Sul: O papel do Brasil”, artigo publicado 

na Revista de Economia e Política. Publicado em 1993, surge ainda no impulso dos 

primeiros anos do bloco, onde há uma efervescência de trabalhos da diplomacia a 

respeito da integração, buscando analisar os primeiros anos e a evolução do 

MERCOSUL, assim como, divulgá-lo.  

Neste texto, Barbosa compara o MERCOSUL com as tentativas anteriores de 

integração, especialmente a Aladi. Para ele, durante a crise dos anos 80, a Aladi 

enfrentou seu ocaso, pois “a América Latina parecia mais uma vez envolvida em 

diversos tipos de dificuldades” 1219 

 
 
[...] em todos os lados, desenvolveu-se uma sutil, algumas vezes explicita, oposição 
ao aprofundamento dos mecanismos de natureza multilateral regional, com 
preferências não-declaradas, no nível bilateral, por parceiros mais desenvolvidos.  A 
necessidade de acumular divisas fortes passava por cima dos compromissos 
contraídos no começo da década: com poucas e honrosas exceções, o apoio 
governamental brindado à integração foi mais de caráter declaratório e retórico do 
que efetivo.1220 
 
 
Notamos que Barbosa representa negativamente a Aladi, expressões como 

“passava por cima” e palavras como “oposição” carregam conotações negativas ao 

texto, gerando uma visão de que a integração não servia para os países como 

                                            
1218 BARBOSA, Rubens Antônio. Integração hemisférica: notas sobre os desafios e as oportunidades para o 
Brasil in: BARBOSA, Rubens Antônio; LAFER, Celso; Os novos blocos econômicos: desafios e oportunidades. 
Rio de Janeiro: FGV, EPGE, Centro de Economia Mundial, 1993. p.143 
1219 BARBOSA, Rubens Antônio.  Liberalização do Comércio, integração regional e Mercado Comum do Sul: O 
papel do Brasil. Revista de Economia e Política, Vol. 13, nº1 (19), janeiro-março/1993. Disponível em: 
www.rep.org.br/pdf/49-5.pdf  Acessado em: 18 de Abril de 2011. p.64 
1220 Liberalização do Comércio, integração regional e Mercado Comum do Sul: O papel do Brasil. Revista de 
Economia e Política, Vol. 13, nº1 (19), janeiro-março/1993. Disponível em: www.rep.org.br/pdf/49-5.pdf  
Acessado em: 18 de Abril de 2011. p.65 
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haviam planejado. Um destes problemas, não planejados, para Barbosa, são as 

listas de exceções1221 que possuía a Aladi: 

 
Para dar uma idéia do impacto negativo do uso abusivo das listas de exceções, 
basta indicar que, de acordo com um levantamento recente, apenas 1.200 itens, na 
Aladi, sobre um total de cerca de 6.400, não estão incluídos em listas de exceções 
de um ou mais países. O “mercado regional” está, assim, limitado acerca de um 
sexto do universo de produtos negociados. 1222 
 
 
 É importante ressaltar a forma como Barbosa constrói seu texto, em diálogo 

com o leitor, sempre enaltecendo o MERCOSUL em detrimento da tentativa de 

integração anterior (Aladi). Sua representação acerca do bloco é marcada pela 

positividade que envolvia os primeiros anos da integração.  

  
Graças a estes diversos elementos, de caráter político, econômico e social, foi 
possível vencer, em cada um dos lados, a tradicional resistência a uma 
negociação bilateral, implicando claramente a diminuição relativa da margem de 
autonomia das políticas econômicas domésticas que acompanha, inevitavelmente, 
todo o processo de integração econômica. Não resta dúvida que muitas 
dificuldades – e não apenas na ordem administrativa ou burocrática – se antepõem 
ainda à completa harmonização das políticas macroeconômicas dos dois países 
(sobretudo nos campos monetário, cambial e fiscal, mas também nos setores 
agrícola e industrial), mas o elemento essencial de seu encaminhamento 
satisfatório continua presente: a vontade política. 1223(grifo nossos) 
 
 
Analisando aqui as palavras com as quais o autor compõem sua argumentação, 

“vencer” e “satisfatório” denotam a natureza positiva de sua representação do bloco, 

ainda assim pudemos identificar que Barbosa demonstra algumas suspeitas quanto 

à possibilidade de uma completa harmonização econômica. No final de seu texto, 

fala dos desafios que a integração deve enfrentar, a maior delas é a sua dúvida 

quanto à possibilidade de se adotar políticas macroeconômicas.  

 
Persistem, evidentemente, ceticismos de diversas matizes à possibilidade de 
concretizar o projeto de integração quadripartite, em especial de dúvidas quanto às 
reais possibilidades de coordenar políticas macroeconômicas entre países do Cone 

                                            
1221 Lista de produtos que não entravam na proposta de liberalização comercial da integração. 
1222 Liberalização do Comércio, integração regional e Mercado Comum do Sul: O papel do Brasil. Revista de 
Economia e Política, Vol. 13, nº1 (19), janeiro-março/1993. Disponível em: www.rep.org.br/pdf/49-5.pdf  
Acessado em: 18 de Abril de 2011. p.67 
1223 Liberalização do Comércio, integração regional e Mercado Comum do Sul: O papel do Brasil. Revista de 
Economia e Política, Vol. 13, nº1 (19), janeiro-março/1993. Disponível em: www.rep.org.br/pdf/49-5.pdf  
Acessado em: 18 de Abril de 2011. p.77 
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Sul, justamente por causa das restrições internas e externas impostas pelos 
obstáculos políticos e sociais, pelo alto grau de instabilidade econômica e pela 
carga latente de endividamento.1224 (grifo nosso) 
     

Barbosa também alerta para alguns setores da sociedade que manifestam 

resistência à integração. 

 
As resistências na sociedade, mesmo as residuais, ainda são importantes, 
observado em diversos sub-setores industriais ou agropecuários, em bolsões 
empresariais atrasados e nos sindicais, de uma forma geral, contaminando em 
conseqüência uma determinada fração da classe política e pequena parcela da 
intelligentsia.  Esses obstáculos são, de certo modo, “naturais”: também na Europa e 
em outras regiões, a integração enfrentou, nas etapas iniciais, uma notável falta de 
apoio por parte de grupos sociais armados de expectativas pessimistas: setores 
econômicos defasados, políticos provincianos, acadêmicos pseudo-nacionalistas 
etc.1225 
 
Podemos notar que Barbosa separa aqueles que, a seu ver, são pessimistas, 

daqueles, como ele, que trabalham efetivamente com o MERCOSUL. Delega a 

responsabilidade pelas dificuldades que o bloco enfrenta aos descontentes e não às 

suas políticas.  

 Barbosa reafirma sua crença no bloco econômico como modo de inserção do 

Brasil no mundo globalizado quando diz, na última frase do texto, “o desafio é 

grande, mas a velocidade das transformações no cenário internacional não permite 

hesitações ou atrasos nas decisões que devem ser tomadas.”1226 

 

RESULTADOS 

 

Neste texto notamos que todos os diplomatas trabalhados tiveram envolvimento 

direto com o MERCOSUL. 

                                            
1224 Liberalização do Comércio, integração regional e Mercado Comum do Sul: O papel do Brasil. Revista de 
Economia e Política, Vol. 13, nº1 (19), janeiro-março/1993. Disponível em: www.rep.org.br/pdf/49-5.pdf  
Acessado em: 18 de Abril de 2011. p.80 
1225 Liberalização do Comércio, integração regional e Mercado Comum do Sul: O papel do Brasil. Revista de 
Economia e Política, Vol. 13, nº1 (19), janeiro-março/1993. Disponível em: www.rep.org.br/pdf/49-5.pdf  
Acessado em: 18 de Abril de 2011. p.80 
1226 Liberalização do Comércio, integração regional e Mercado Comum do Sul: O papel do Brasil. Revista de 
Economia e Política, Vol. 13, nº1 (19), janeiro-março/1993. Disponível em: www.rep.org.br/pdf/49-5.pdf  
Acessado em: 18 de Abril de 2011. p.81 
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Tendo em vista que nossa pesquisa trabalha com a idéia de que a diplomacia é “a 

arte ou ofício do diplomata”1227, os textos publicados pelos mesmos não 

representam, necessariamente, em seu todo e em suas partes, posições oficiais do 

Governo e da diplomacia brasileiros. Os textos publicados pelos diplomatas reúnem 

análises e percepções pessoais dos autores, ainda assim, é possível se notar que, 

tendo participado dos processos de construção do MERCOSUL e/ou de cargos de 

confiança que estabeleciam relação com o bloco, os autores manifestam-se em 

defesa da integração.  

Reparamos também que, os diplomatas voltam seus olhos ao passado para tentar 

analisar o MERCOSUL. Tendo uma preocupação em citar os antecedentes do bloco 

econômico, percebem o MERCOSUL como um projeto de integração regional que 

vem no ensejo dos outros processos integracionistas e não separado deles.  

Ao longo da análise realizada, os autores realçam a importância estratégica e 

econômica da integração para os países membros e afirmam que, embora a 

integração possa vir a sofrer percalços (como a necessidade de órgãos 

supranacionais e a possibilidade de cumprir o cronograma), que o caminho será 

árduo e incerto, ela auxilia a economia dos países membros e principalmente a 

brasileira. Estes posicionamentos e representações estão amplamente ligados ao 

fato de, nos primeiros anos do MERCOSUL, dado a um significativo crescimento dos 

lucros provenientes do comércio exterior, um forte clima de otimismo ter se 

estabelecido em todos os campos a respeito da integração. Tendência que atingiu, 

também, a diplomacia brasileira. 

Por fim, realçamos palavras como: Oportunidade, Alavanca, Positivo, Alento, 

Inevitável, Democrática, Realista, que foram emblemáticas para analisar as 

representações positivas presentes nos textos dos três autores. 

 

Resumen: Esta ponencia analiza los textos producidos por los diplomáticos 
brasileños en el período entre los años de 1991-1994, buscando conocer las 
representaciones construydas por ellos acerca del Mercosur. Es posible identificar, 
en los discursos, una representación positiva del MERCOSUR  y las oportunidades 
que ofrece la integración al desarrollo de Brasil. 
 

Palabras clave: Diplomacia, integración, MERCOSUR. 
 

                                            
1227 BOBBIO, Noberto (org.). Dicionário de Política. Universidade de Brasília. Brasília 2000. 5ed. P.324 
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A HISTÓRIA DA AMÉRICA NOS CURRICULOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS  
DO RIO DE JANEIRO 

 
 

Marcelo Monteiro dos Santos1228 
 
 

Resumo 
 

Este trabalho pretende analisar como está colocada a discussão sobre o ensino de História da 
América no currículo da rede estadual de educação do Rio de Janeiro. Nossa discussão parte 
do estabelecimento de um currículo mínimo adotado pela rede estadual em 2011. 
Pretendemos evidenciar a disposição dos conteúdos sobre História da América, para 
prosseguir com o debate acerca da pertinência do tema e de como ele vem sendo proposto 
para as escolas. 

 

Palavras chave: História da América – Currículo – Educação. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1228 Mestrando em História Social pela Universidade Severino Sombra – Vassouras/RJ. Possui Graduação em 
História pela Universidade Veiga de Almeida, é atualmente professor no Ensino Fundamental e Médio da rede 
estadual de educação. Atua como professor-tutor da UNIRIO, no Centro de Educação a Distância do Estado do 
Rio de Janeiro, nos cursos de História e Pedagogia. Faz parte da rede da Internacional Del Conocimiento: 
Diálogos em nuestra América. 
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A HISTÓRIA DA AMÉRICA NOS CURRICULOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS  
DO RIO DE JANEIRO 

 
 

NOTAS INTRODUTÓRIAS 

 

Em oportunidade recente, apresentei um trabalho intitulado, “A representação da América 

Latina no livro didático brasileiro (2001-2010)”. Com essa comunicação objetivei uma análise 

que apresentasse o “estado da arte”1229, do peso dado aos conteúdos referentes à história da 

América Latina nos livros didáticos utilizados nas escolas brasileiras, especialmente no ensino 

médio. Em conclusão preliminar, podemos afirmar que essa ferramenta, disponível a quase 

totalidade dos alunos e professores no Brasil, apresenta muitas vezes uma visão européia da 

história e da realidade latino americana. 

Os trabalhos sobre o livro didático e questões curriculares, no tocante ao ensino da história, 

vêem se tornando cada vez mais abundantes nos últimos anos. Esse aumento quantitativo 

revela uma preocupação em relação à equalização daquilo que é produzido e discutido na 

Universidade, com o conhecimento trabalhado pelos milhares de professores de história nas 

salas de aula da educação básica das escolas brasileiras. Ernesta Zamboni traz uma dimensão 

das discussões nas últimas décadas: 

 
Os trabalhos e pesquisas sobre o ensino de História desse período [década de 70] têm um caráter de 
relato de experiência com pouca ou nenhuma reflexão teórica. Nos anos 80, o discurso educacional 
dominado pela dimensão sócio-política e ideológica da prática pedagógica. A produção da pesquisa 
incide sobre o livro didático e começam os primeiros trabalhos sobre currículo, e alguns muito 
timidamente refletem sobre uma análise teórica. Foram muito freqüentes trabalhos sobre diferentes 
linguagens, principalmente sobre a história em quadrinhos. A década de 90 foi marcada pela busca de 
novos enfoques e paradigmas para a compreensão da prática docente e dos saberes dos professores, 
embora tais temáticas ainda sejam pouco valorizadas nas investigações e programas de formação de 
professores. [...] Atualmente, é necessário aprofundarmos essa temática devido às discussões e a 
política do MEC, que está relacionada a mudanças de currículo e a uma nova concepção de 
licenciatura.1230 
  
 Embora a autora esteja se referindo ao currículo das Universidades que formam 

professores, a discussão está posta de uma maneira ampla, sobre quais conteúdos são 

necessários a formação do professor, e a meu ver, a formação do aluno da educação básica. 
                                            

1229 Tomamos aqui emprestado uma expressão de POCOCK, J.G.A.. Linguagens do ideário político. São Paulo: 
Edusp, 2003, p.23 (nota). 

1230  ZAMBONI, Ernesta. “Panorama das pesquisas no ensino de História”. Saeculum - Revista de 
História, João Pessoa, Departamento de História da Universidade Federal da Paraíba, n. 6/ 7, jan.- dez. 2000/ 
2001, p. 106. Disponível em:< http://www.cchla.ufpb.br/saeculum/saeculum06- 07_art09_zamboni.pdf>, acesso 
em 03/03/11.  
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Meu objetivo, a partir desta comunicação, é mostrar que o currículo da educação básica 

merece especial atenção como documento norteador das práticas em sala de aula. Como 

estudo de caso, analiso o Currículo Mínimo de história da rede estadual de educação do Rio 

de Janeiro.1231 O trabalho reforça a assertiva de que “a produção brasileira sobre ensino de 

História é ampla e diversificada”.1232 Em um artigo que propõe um balanço das pesquisas 

sobre o ensino de história nas últimas décadas as autoras, Aryana Costa e Margarida de 

Oliveira, argumentam que “influenciadas, principalmente, pelos estudos de André Chervel, as 

novas pesquisas pautam corretamente a discussão sobre o que constitui o conhecimento 

histórico escolar, expõem posições variadas sobre como se constitui esse saber e, também, 

defendem a necessária articulação dele com a conjuntura atual, sua complexidade e os novos 

saberes necessários aos cidadãos e ao profissional do futuro.1233 Minha análise terá como 

objetivo principal identificar como os conteúdos de história da América no Currículo Mínimo 

se articulam com essa conjuntura atual que nos falam as autoras, além do peso dado as 

mesmas nesse Currículo. 

 

 LEGISLAÇÃO E CURRÍCULO 
 

 Antes de entrar na discussão sobre nosso objeto, passo a uma breve apresentação da 

nossa legislação que versa sobre a questão do currículo da educação básica. A partir da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDBEN 9394/96), foi traçado um plano de educação comum 

para todo o Brasil. A lei orienta a organização da educação nacional em todos os níveis, desde 

a Educação Infantil até o Ensino Superior. 

 Em relação ao currículo, a LDB dispõe que este não deve levar os alunos à 

passividade frente os conteúdos estudados. Tanto no Ensino Fundamental quanto no Ensino 

Médio, os alunos devem ser levados a pensar de forma crítica e criativa. Estimulando-os a 

divergir, pesquisar, relacionar e concluir.1234  

 No ano de 1997, em resolução da Câmara Brasileira de Educação Básica, é instituída 

a as Diretrizes Nacionais para o Ensino Fundamental. Fetzner argumenta que “é possível 

indicar nesses documentos, a afirmação do ensino ativo e de metodologias e processos 

                                            
1231 Currículo Mínimo. História. Secretária de Estado de Educação: Rio de Janeiro, 2011. 
1232  COSTA, A. L. & OLIVEIRA, M. D. “O ensino de História como objeto de pesquisa no Brasil: No 
aniversário de 50 anos de uma área de pesquisa, noticias do que virá”. Saeculum – Revista de História. João 
Pessoa, Departamento de História da Universidade Federal da Paraíba, vol.16, 2007, p.150. 
1233  Idem, p. 151. 
1234  FETZNER, Andréa Rosana. Currículo. Vol.1. Rio de Janeiro: Fundação Cecierj, 2010, p.121. 
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avaliativos que contribuem para formação da cidadania, para qual é necessária uma 

consistente formação escolar.1235 

 Em 1997 são criados os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), que visam 

orientar as práticas curriculares nas escolas brasileiras. O documento é apresentado como 

“[...] um referencial para a educação no Ensino Fundamental [e Médio] em todo país”. Os 

PCNs expressam e, 

 

[...] configuram uma proposta flexível, a ser concretizada nas decisões regionais e locais sobre 
currículos e sobre programas de transformação da realidade educacional empreendidos pelas 
autoridades governamentais, pelas escolas e pelos professores. Não configuram, portanto, um 
modelo curricular homogêneo e impositivo, que se sobreporia a competência político-
executiva dos Estados e Municípios, à diversidade sociocultural das diferentes regiões do 
País ou a autonomia de professores e equipes pedagógicas. (grifo nosso)1236 
  

 Podemos afirmar, a partir das orientações contidas nos PCNs, que existe uma 

liberdade quanto à organização dos currículos da educação básica em níveis estaduais e 

municipais. Os parâmetros curriculares trazem orientações gerais sem pretender engessar 

aquilo que será trabalhado nas diversas escolas e realidades de país. Nessa perspectiva, a 

Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro objetiva a construção de uma matriz 

curricular que esteja adaptada a realidade do seu alunado1237. Resta-nos saber até que ponto 

essa adaptação não gerou um empobrecimento curricular, especialmente nos conteúdos de 

história da América. Esta será nossa hipótese a partir daqui. 

 

A PROPOSTA DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 

 O Currículo da rede estadual de educação é recente. Foi lançado em 2011 e recebeu 

como já dito anteriormente, a denominação de Currículo Mínimo. Por que isso? Segundo a 

proposta, o “documento serve como referência a todas as nossas escolas, apresentando as 

competências, habilidades e conteúdos básicos que devem estar nos planos de curso e nas 

aulas”.1238 É importante salientar que, segundo a organização da educação do estado do Rio 

de Janeiro, a disciplina História se encontra presente desde o primeiro segmento do Ensino 

                                            
1235 Idem, p.126. 
1236 BRASIL. MEC. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: História, 
Brasília, 1997. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro05.pdf>, acesso em 03/03/11, 
p.13. 
1237  Currículo Mínimo. História. Secretária de Estado de Educação: Rio de Janeiro, 2011, p.03. 
1238  Idem, p.03.   
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Fundamental. A partir do sexto ano do segundo segmento, as aulas se dividem em dois 

tempos por semana, tendo cada um, grosso modo, a duração de cinqüenta minutos cada. A 

proposta curricular que ora analiso está direcionada para os alunos do segundo segmento do 

Fundamental e Ensino Médio Regular, períodos que correspondem a uma vida escolar de sete 

anos. 

 A proposta desse Currículo Mínimo tem “a finalidade de orientar de forma clara e 

objetiva, os itens que não podem faltar no processo de ensino aprendizagem, em cada 

disciplina, ano de escolaridade e bimestre”. Com isso, “acredita-se poder garantir uma 

essência básica comum a todos e que esteja alinhada com as atuais necessidades de ensino, 

identificadas não apenas nas legislações vigentes, Diretrizes e Parâmetros Curriculares 

Nacionais, mas também nas matrizes dos principais exames nacionais e estaduais”. (grifo 

nosso).1239 Chamamos atenção para a preocupação da Secretaria em relação aos exames que 

medem a qualidade da educação brasileira. Ponto este que não aparece nos documentos que 

orientam a educação nacional, por não serem considerados relevantes no tocante a aquilo que 

é indispensável à formação cidadã do aluno. Entendo aqui o papel dos exames como 

ferramentas avaliativas e não como norteadores de políticas e práticas em educação. 

 O que foi destacado acima choca-se com a própria concepção da proposta que está 

expressa no Currículo: 

   

O Trabalho fundamentou-se na compreensão de que a Educação Básica tem algumas 
finalidades distintas que devem ser atendidas pelas escolas da rede estadual, muitas vezes 
através da elaboração do currículo. Isto é, o Currículo Mínimo apresentado busca fornecer ao 
educando os meios para progressão no trabalho, bem como em estudos posteriores e, 
fundamentalmente, visa assegurar-lhe a formação comum indispensável ao exercício da 
cidadania. (grifo nosso)1240   
  
  
 Conhecimento indispensável ao exercício da cidadania, ou formação a partir das 

matrizes dos exames nacionais e estaduais? Provisoriamente podemos responder, não sem 

dúvidas, que sejam as duas coisas. 

 Para a elaboração dessa proposta curricular o documento nos informa que foram 

feitos debates e consulta pública, a qual foi possível através do sítio eletrônico da Secretária 

Estadual de Educação durante os últimos meses de 2010. Segundo o documento,  

 

                                            
1239  Ibidem, p.03. 
1240  Ibidem, p.03. 
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A concepção, redação, revisão e consolidação deste documento foram conduzidas por equipes 
disciplinares de professores da rede estadual, coordenadas por professores doutores de diversas 
Universidades do Rio de Janeiro [...] a fim de promover um documento que atendesse às diversas 
necessidades do ensino da rede. Ao longo do período de consolidação, dezenas de comentários e 
sugestões foram recebidas e consideradas por essas equipes.1241   
 

 Fica claro na apresentação do documento o caráter democrático que teria norteado a 

confecção do mesmo. Entretanto, saliento que o processo tenha ocorrido de forma obscura, 

pois em nenhum momento os professores da rede estadual teriam sido informados de como se 

procederia a escolha dos profissionais que participariam da elaboração do projeto.1242 A 

apresentação do documento se encerra salientando que as discussões continuam abertas a 

sugestões e que esse documento tem caráter provisório. Entretanto frisa que, “contamos com a 

utilização deste Currículo Mínimo por todos os professores da rede estadual de ensino”.1243 

 

A PROPOSTA DO CURRÍCULO MÍNIMO DE HISTÓRIA 
 

O texto introdutório desse documento, diferente de sua apresentação, é produto de 

professores-historiadores. Docentes que vivenciam o cotidiano das salas de aula do Rio de 

Janeiro. Existe nessa parte uma preocupação em deixar claro que o Currículo é uma 

ferramenta basilar para as aulas de História e deve ser utilizado juntamente com outras 

ferramentas como o livro didático e ampliado mediante as realidades locais.  

 
O professor não encontrará nesse currículo todos os conteúdos que podem ser ensinados em História. 
Isto porque acreditamos que não existe uma turma, uma escola e nem um professor. O que temos na 
realidade é um Estado, com todas as diversidades aí circunscritas, por isso, o que pretendemos é 
oferecer uma seleção de competências e habilidades essenciais para o ensino de História nesses níveis 
de ensino, de forma a estabelecer uma base mínima comum e da construção desta realidade, caberá ao 
professor em cada uma de suas turmas ir enriquecendo, acrescentando e promovendo a construção do 
conhecimento que refletirá a realidade e as necessidades da região em que a escola está inserida, de 
forma a permitir que nosso educando, ao final do processo escolar, participe ativamente da sociedade 
como cidadão, seja a partir de sua imersão no mundo do trabalho, seja na continuidade dos seus 
estudos ou em quaisquer outras experiências.1244 
 
A orientação do discurso que temos acima é perfeitamente cabível dentro das propostas 

norteadoras dos documentos nacionais para a Educação. Existe uma clara preocupação em 

garantir a todo alunado o acesso a um conteúdo comum, ao mesmo tempo em que cabe ao 

                                            
1241  Ibidem, p.03. 
1242  Essa discussão deu o tom dos debates no Fórum de lançamento do Currículo Mínimo que aconteceu na 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro em 01 de fevereiro de 2011. 
1243  Ibidem, p.04. 
1244  Ibidem, p.05. 
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professor identificar as indiossicrasias de cada escola, cidade e região, adaptando-o a sua 

realidade. É identificada ainda a problemática colocada anteriormente com relação ao tempo 

disponibilizado para as aulas de História na rede estadual, bem como a importância do livro 

didático no processo de aprendizagem dos alunos. Segundo o Currículo, “[...] a realidade é 

que o professor tem a consciência de que os conteúdos da sua disciplina não ‘cabem’ no 

número de tempos semanais a ela dedicados. Nesse sentido o livro didático pode facilitar o 

processo ensino-aprendizagem [...]”.1245 

Desta feita, passo então a questão central desta comunicação: como é apresentada a história da 

América no Currículo Mínimo? Visto que na condição de documento norteador e de 

utilização obrigatória pelos professores, acreditamos ser importante que uma ampla gama de 

conteúdos deva ser contemplada pela proposta de maneira equacionada e sem perder de vista 

a realidade cotidiana. 

Na introdução, deixa-se claro que: “Na concepção deste currículo mínimo fizemos a opção de 

seguir uma ordem cronológica a partir dos grandes marcos reconhecidos [...]. Dentro destes 

conteúdos procurou-se integrar África, América, Ásia, Brasil e Europa”.1246 Aparece também 

a preocupação em “inserir nas diversas séries o ensino de África, as questões indígenas e da 

América Latina [...]”.1247 

 Partindo para a análise dos conteúdos, habilidades e competências propostos para cada 

série, encontramos os conteúdos divididos para os quatro bimestres do ano letivo. No sexto 

ano do Ensino Fundamental, o enfoque encontra-se na história antiga, desde o surgimento do 

homem até a queda de Roma, marcando o final da antiguidade clássica. Para o sétimo ano, a 

partir do segundo bimestre, existe a ênfase na diversidade cultural, propondo a análise de 

América e África pré-coloniais. Parte-se também para o estudo da colonização européia na 

América, destacando América portuguesa, espanhola e inglesa. 

 O Currículo do oitavo ano inicia-se com a proposta de estudo do desenvolvimento das 

ideias iluministas na Europa. Após passar pela Revolução francesa, Império napoleônico e 

Revolução industrial chega-se a América para analisar os processos de independência desde a 

Treze Colônias inglesas até o Brasil. No quarto bimestre existe uma interessante proposta de 

analisar comparativamente Europa, América e África. Identificando o processo neo-

colonialista no continente africano. Sobre as habilidades e competências é proposto o 

seguinte: 

                                            
1245  Ibidem, p.05. 
1246  Ibidem, p.06. 
1247  Ibidem, p.06. 
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   - Compreender a expansão colonialista européia no século XIX; 
- Correlacionar mudanças geopolíticas no continente africano à expansão imperialista; 
   - Entender os movimentos revolucionários do século XIX; 
   - Entender o conceito de nação.1248 
 

No último ano do Ensino Fundamental (9º ano), o conteúdo proposto é vertiginoso. A História 

do Brasil deve ser apresentada desde a “República Velha”1249 até a Constituição de 1988, 

passando pelo estudo das duas guerras mundiais, o surgimento do nazi-facismo, as revoluções 

socialistas, a descolonização da África e da Ásia e os conflitos no Oriente Médio.  

Ao fazer um balanço dos conteúdos apresentados para o segundo segmento do Ensino 

Fundamental, podemos afirmar que os aspectos mais gerais da história da América estão 

contemplados na proposta. Entretanto, saliento a impossibilidade de tais conteúdos serem 

trabalhados em sala de aula de maneira satisfatória. Isso devido ao problema já apresentado 

por nós, e identificado pela equipe responsável pela elaboração do Currículo Mínimo no 

tocante ao tempo dado ao ensino de História na rede estadual de educação. Além disso, a 

história da América continua a ser estudada como desdobramentos da história da Europa, 

numa perspectiva ainda eurocentrista. 

Quanto a América Pré-colonial (utilizando uma expressão que acredito não ser a mais 

adequada), sua referência aparece apenas no terceiro bimestre do sétimo ano, dividindo 

espaço com os conteúdos sobre expansão marítima, colonização portuguesa, espanhola e 

inglesa. 

 Passo então a última parte de nossa análise: o Currículo Mínimo proposto para o 

Ensino Médio. Para o primeiro ano, os conteúdos iniciam-se, como em todos os anos do 

Fundamental, com fatos relativos a uma história européia, neste caso, o Renascimento. No 

terceiro e quarto bimestres entra em cena a história Pré-colonial e colonial, em uma 

perspectiva comparativa, assim dividida: 

 
 - Analisar as principais organizações sociopolíticas na América Pré-colonial; 
 - Comparar os conflitos culturais, sociais, políticos e econômicos pré-coloniais e 
contemporâneos; 
  - Comparar a colonização espanhola, inglesa e portuguesa; 
 - Caracterizar as relações de trabalho na América, enfatizando a formação e 
consolidação do sistema escravista; 
 - Identificar os grupos sociais no Brasil Colônia e as suas relações de poder; 

                                            
1248  Ibidem, p.12. 
1249  Compreendemos a problemática e discussão historiográfica atual que evita o termo pejorativo “República 
Velha”, apenas mantemos a designação que é utilizada no documento que analisamos. 
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 - Analisar as diferentes atividades econômicas no Brasil Colonial.1250 
 
 Equacionando conteúdos e tempo disponível, em todo o currículo essa é a proposta 

mais realizável. No segundo ano aparece a crise do sistema colonial português, destacando a 

importância para o Brasil da vinda da família real em 1808. Os dois últimos bimestres são 

reservados para o estudo dos processos de independência, em perspectivas comparativas, e 

para a formação do Estado nacional brasileiro. 

  Para o terceiro e último ano do ensino Médio – e também último ano da vida escolar 

na Educação Básica, que tanto assusta os alunos que se preparam para o Exame Nacional do 

Ensino Médio, vestibulares e para o mercado de trabalho (sem descartar a realidade que 

muitos já estão inseridos nele) – fica reservado o estudo do século XX. A história latino 

americana aparece apenas no tocante a história do Brasil, deixando de lado, por exemplo, as 

ditaduras que grassam a América Latina ao longo do século. 

 

NOTAS CONCLUSIVAS 

 

 Percorremos os conteúdos que são propostos para os sete anos de vida escolar na rede 

estadual de educação do Rio de Janeiro e concluímos que, enquanto proposta norteadora, 

existe um esforço em distribuir diversos fatos da história da humanidade de uma maneira 

homogênea. A história da América é lembrada, mas em quase todo documento aparece pelos 

pináculos, traindo os verbos que elencam as competências e habilidades propostas: discutir, 

analisar, comparar, debater, contextualizar, identificar, entender, relacionar, reconhecer, 

associar entre outros; caros a compreensão histórica e tão necessários a orientação e formação 

de cidadãos críticos, como proposto inicialmente pelo documento.  

 Ao analisar o Currículo Mínimo de História enxergamos vozes dissonantes. De um 

lado uma proposta que envolveu professores-historiadores que trabalham e conhecem a 

realidade das salas de aula do Estado do Rio de Janeiro. Entretanto, a orientação para 

execução do trabalho segue uma concepção de política de governo, expressa pela referência 

aos exames que aferem o quanto os alunos “sabem” e pelo excesso de conteúdismo que 

esvazia a proposta de uma orientação mínima que deveria ser adaptada pelos professores as 

realidades de cada escola.  A partir do documento, a realidade histórica latino-americana 

                                            
1250  Ibidem, p.16-7. 
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continua carecendo de mais atenção e discussão em nossas salas de aula, para que nossos 

alunos de fato tornem-se leitores do mundo1251 em que vivem. 

*** 

 

 

Resumo 
 

Este trabalho pretende analisar como está colocada a discussão sobre o ensino de História da 
América no currículo da rede estadual de educação do Rio de Janeiro. Nossa discussão parte 
do estabelecimento de um currículo mínimo adotado pela rede estadual em 2011. 
Pretendemos evidenciar a disposição dos conteúdos sobre História da América, para 
prosseguir com o debate acerca da pertinência do tema e de como ele vem sendo proposto 
para as escolas. 

Palavras chave: História da América – Currículo – Educação. 

Abstract 
 
the debate about the relevance of the topic and how it is being proposed for schools. This 
study aims to examine how the discussion is placed on the teaching of American History in 
the curriculum of the state of education in Rio de Janeiro. Our discussion is the establishment 
of a minimum curriculum adopted by the state system in 2011. We intend to highlight the 
provision of content on the History of America, to continue 
 
Keywords: American History - Curriculum - Education. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1251  É uma expressão pedagógica utilizada por Paulo Freire. Ao fornecer instrumental teórico básico capaz de 
auxiliar o aluno a refletir e aprender a pensar, ao construir um aprendizado significativo, estamos permitindo que 
ele se torne um cidadão autônomo, capaz de gerir sua própria vida, de interpretar o mundo, de ler o mundo, de 
dar-lhe sentido e significado crítico. Ver: FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. Rio de Janeiro: Editora Paz 
e Terra, 2010. 
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RESUMO  

A História nos revela que desde tempos imemorais, o homem luta pela terra. Essa luta nas 
regiões Sul e Sudeste do estado do Pará e em várias outras regiões do Brasil, recebe um enorme 
apoio da igreja Católica baseada nos princípios da Teologia da Libertação e encontra justificativa 
na Bíblia, principalmente no livro do Êxodo e nos Evangelhos. A terra é assim, na visão do 
cristão, herança dada por Deus àquele que dela precisa para sua sobrevivência. Por essa razão é 
abençoada. Nesse trabalho propomos uma breve discussão acerca do trabalho desenvolvido pela 
Igreja Católica em apoio ao homem do campo em sua luta pela conquista da terra na segunda 
metade do século XX principalmente na Amazônia.  

Palavras-chave: Teologia da Libertação, Questões Agrárias, Campesinato. 

 

 

RESUMEN 

La Historia nos muestra que a partir de imemorais tiempo, la lucha del hombre por la tierra. 
Esta lucha en el Sur y Sudeste del Estado de Pará y en varias otras regiones de Brasil, recibe 
un enorme apoyo de la iglesia católica sobre la base de los principios de la teología de la 
liberación y encuentra justificación en la Biblia, especialmente el libro de Éxodo y los 
Evangelios. La tierra es así, en vista de la herencia cristiana dado por Dios al que necesita 
para su supervivencia. Por lo tanto, es bendito. En este artículo se propone una breve 
discusión sobre la labor de la Iglesia católica en apoyo de los campesinos en su lucha por la 
tierra en la segunda mitad del siglo XX principalmente en la Amazonía principalmente na 
Amazônia. 

Palabras clave: Teología de la Liberación, las cuestiones agrícolas, los campesinos.  	  
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INTRODUÇÃO 
 
 

 

A tua presença  
Se espalha no campo derrubando as cercas. 

A tua presença  
É tudo que se come, tudo que se reza 

A tua presença 
Coagula o jorro da noite sangrenta  

A tua presença  
É a coisa mais bonita em toda a natureza.  

(Caetano Veloso) 

 

 

É fato histórico que desde há muito séculos o homem luta pela terra. Essa luta na região Sul e 

Sudeste do estado do Pará, em várias outras regiões da Amazônia e em tantas outras do Brasil, 

recebe um forte apoio de uma ala da Igreja Católica que atua sob os princípios da Teologia da 

Libertação e que encontra justificativa para suas ações na Bíblia, principalmente nos Evangelhos.  

Essa teologia surgiu na segunda metade da década de 60 do século passado e sua elaboração 

teológica está embasada na dura vida do povo latino-americano e é fruto de vários anos de 

experiências, de vivências, de engajamento social e político no meio do povo.  

No que se refere à Amazônia, Marin e Araújo (2010: 2-3) afirmam que nos discursos que se 

fazem sobre essa área como fronteira de recursos naturais, povos, comunidades e seus territórios 

são normalmente ignorados. Na corrida do neocampesinato formado por grandes fluxos 

migratórios o outro não é levado em conta, apenas os recursos naturais são considerados 

importantes pelos que governam e pelos grupos investidores.  

Corroborando, Araújo e Belo (2009: 266) afirmam que as comunidades tradicionais da 

Amazônia tiveram sua história marcada pelo que se projetou para a região, grandes planos 

engendrados fora dela, por pessoas que não levaram em conta as diversas realidades existentes 

na região e que favoreciam os agentes econômicos que viviam distantes e também desconheciam 

essas realidades, um planejamento de cima para baixo, com enorme déficit para as sociedades 

locais.  
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Ainda de acordo com Marin e Araújo (2010: 3), o lugar ocupado pela Amazônia dentro do 

processo de articulação econômica global vem sendo traçado desde o início da colonização com 

a retirada das drogas do sertão, continuando com a extração da borracha no período da bèlle 

époque, com o esforço nacional de produção para atender aos países Aliados na 2ª Guerra 

Mundial. Na atualidade os recursos florestais e minerais explorados em larga escala, bem como a 

biodiversidade, são as principais ocorrências que demarcam seu lugar no mundo.   

Este artigo visa discutir a atuação da Igreja Católica durante a segunda metade do século XX na 

mediação dos conflitos gerados pela disputa de terra principalmente nas novas fronteiras 

agrícolas na Amazônia. A partir de que instrumentos essa atuação foi efetivada e que ideias 

foram sendo construídas pelas comunidades vítimas de violência nesses muitos conflitos.  

 

 

TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO: A RECUSA DO SISTEMA  

Durante muito tempo a teologia cristã configurou-se de forma anacrônica por causa dos ideais 

filosóficos nos quais se baseava para falar sobre Deus que desconsiderava o homem enquanto ser 

histórico que se constrói historicamente no tempo. Assim, por muito tempo (e hoje ainda para 

muitas ideologias) Deus esteve compreendido no Reino dos Céus como realidade fora dos 

processos históricos da humanidade. Com o advento da modernidade esse discurso não mais 

convencia e foi submetido à critica e a partir daí o encontro do homem com Deus passou a ser 

pensado como realidade histórica. Então o discurso sobre Deus passou a valorizar a 

multiplicidade de formas de Deus se apresentar ao homem, suplantando o anacronismo clássico 

que orientava o pensamento teológico na compreensão da relação homem/Deus. A Teologia da 

Libertação está inserida na fase da valorização da história, da cultura e da diversidade de formas 

de manifestação do encontro do homem com Deus. Com esse evento a igreja se renova e faz sua 

opção preferencial pelos pobres baseada nos evangelhos que prega o combate às injustiças e a 

igualdade entre os homens.  

Leonardo Boff (1980:102) infere, que com o surgimento da Teologia da Libertação na América 

Latina, “a religião passa a ser um fator de mobilização e não do freio”. Isto é, a religião não 

mais se presta ao papel de “ópio do povo”.  Nesse sentido, ela se torna fonte de libertação e de 

esperança para muitos homens, não se reduzindo a uma ideologia que mantém o status quo 

social e político, não sendo mais fonte de discursos sublimes. A Teologia da Libertação 

demonstra que Deus está em uma esfera histórica, que suscita a libertação, a vida e a esperança 
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para um povo humilhado. Assim, Deus não é mais um conjunto de doutrinas e reflexões, mas 

fonte de toda a luta pela justiça e igualdade. “Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do 

Egito, da casa da servidão”. (Ex. 20,2). Esse é o Deus que a Teologia da Libertação proclama.  

Para B. Mondin (1980: 25), “A teologia da libertação é um movimento teológico que quer 

mostrar aos cristãos que a fé deve ser vivida numa práxis libertadora e que ela pode contribuir 

para tornar esta práxis mais autenticamente libertadora”. Portanto, as práticas da Teologia da 

Libertação no auxilio ao homem do campo tanto na Amazônia quanto fora dela estão 

perpassadas por ideais que recusam desigualdades e injustiças contra os menos favorecidos e 

percebe a terra como instrumento de crescimento dessa categoria de trabalhadores.  

Leonardo Boff, em entrevista à Revista Caros Amigos, (junho/97: 33) afirma que: "A terra é 

paisagem, a terra fala, a terra é a mensagem que nós podemos escutar e a terra também somos 

nós mesmos o ser humano". A terra é assim, uma parte mesma do ser humano que deve ser 

utilizada para melhorar sua vida. Quando, porém, é usada com a finalidade de produção de 

capital sem levar em conta as diversidades de sociedades humanas, a diversidade de animais e 

plantas, cuja extinção pode colocar em risco a vida no planeta, perde seu fim primeiro e se torna 

objeto de conflito. Para os camponeses, “terra é mistério. Libertar a terra é criar um espaço 

para Deus agir nesse mundo”.1252  

Esta visão da terra como algo sagrado e profanado que precisa ser libertado, é dada pela Igreja ou 

mais precisamente pela ala da Igreja chamada de progressista e que situa-se como força política 

que propõe mudanças profundas na sociedade. Tem como praxis a defesa dos marginalizados e 

juntamente com outras forças políticas da sociedade brasileira, opera no sentido de organização e 

conscientização do povo, através de suas pastorais e das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), 

que procuram desenvolver nos trabalhadores, segundo Rodrigo Peixoto (1990) "uma consciência 

de grupo social que deve lutar, coesa e organizadamente, para conquistar seus direitos de 

cidadania na sociedade nacional".  

 

 

COMUNIDADES ECLESIAIS DE BASE – Instrumento de Transformação 

As comunidades eclesiais de base é um dos instrumentos de atuação utilizados pela igreja 

católica para estar junto do povo. Conforme Silva, (1999: 41), as CEBs nascem entre os 

                                            
1252 Ver Cadernos de Conflitos no campo, Brasil, 1992: 69. 
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praticantes do catolicismo popular e têm como lema um jeito diferenciado de viver a fé. 

Nasceram da necessidade que muitos cristãos tinham de aproximar o evangelho de suas 

vivências e também porque havia na América Latina uma grande carência de padres para realizar 

os trabalhos nas comunidades. Então, por volta de 1960, ano em que surgiu a Teologia da 

Libertação com um novo jeito de viver a fé católica, rompendo com uma teologia tradicional, 

tem início o processo de formação das CEBs, que de certo modo preencheriam as lacunas 

deixadas pela falta de sacerdotes1253. "As CEBs situam-se no seio do catolicismo popular. Elas 

são espaços onde antigas vivências se renovam, e, de velhas raízes, brotam novos ramos com 

flores vistosas e frutos nutritivos e gostosos para nossos tempos".1254  

As CEBs são formadas por pessoas leigas, que preparadas pelos religiosos e religiosas, podem 

realizar celebrações, leituras bíblicas, batismos. São pessoas que se reúnem para discutir e tentar 

resolver seus problemas de moradia, saúde, desemprego, direito à terra, etc. e através dos 

encontros realizados com os religiosos e religiosas se conscientizam e passam a veicular política 

e religião, sendo sua principal característica fazer a leitura da Bíblia pela visão da luta contra a 

opressão, relacionando as leituras dos evangelhos com a realidade dos que são mais necessitados. 

Por essa razão, as CEBs são consideradas pelos Bispos brasileiros “como uma excelente 

proposta pastoral”.1255  

Com as Comunidades Eclesiais de Base, a Igreja ganha um rosto novo, um rosto mais terreno e 

acessível, o que significa dizer que as CEBs atualizam a Igreja e o seu jeito “antiquado” de viver 

a fé, trazendo a Bíblia para a realidade vivida no cotidiano, inovando as características e o 

dinamismo das primeiras comunidades, adaptando-as aos tempos atuais e buscando em sua luta 

livrar-se da opressão dos que governam mal. Libertação que está estreitamente vinculada à luta 

do povo contra o sistema vigente, no sentido de reorganizá-lo, modificando seu caráter e 

natureza em busca de cidadania.  

Apesar de todas as lutas e de muitas vitórias, o povo brasileiro, ainda não conquistou sua 

verdadeira cidadania, mas pelo menos está se falando muito sobre isso. No entanto, mudanças de 

costumes ocorrem de maneira muito lenta em qualquer lugar do mundo. A eficácia da luta por 

essas mudanças depende muito da capacidade do povo de ousar cada vez mais, de ser persistente. 

Eduardo Geleano (1990: 41), afirma que: "Não existe experiência de mudança social e política 

que não se desenvolva a partir de um aprofundamento da consciência da realidade".  

                                            
1253 Ver Encarte do encontro das CEB’s, “um jeito novo de ser Igreja”.  Goiânia, 1895: 03. 
1254 Ver documento da Conjuntura Social e Documentação Eclesial – Encarte do Boletim da CNBB – 24.07.97. 
1255 Idem.  
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As disputas de terra pelos menos favorecidos, é frequentemente mais acirrada, onde a política 

desenvolvimentista não é favorável àqueles que estão em desvantagem nas relações capitalistas. 

Por essa razão, a terra se transformou em palco de muitas “pequenas guerras” pela sua posse. 

Antony Hall (1991: 94), confirma essa concepção dizendo que: 

Essa estratégia desequilibrada de desenvolvimento trouxe consigo uma sublevação social e ambiental em escala sem 

precedentes na história brasileira. Essa "crise agrária" tornou cada vez mais difícil aos pequenos agricultores obter 

sustento estável na Amazônia, gerando um clima geral de insegurança e instabilidade que a ação oficial fez pouco 

para aliviar e muito para estimular.  

A lista de mortos nessa "crise agrária" é quase interminável. Os casos de violência no campo 

preenchem as manchetes dos jornais todos os dias, e todos os dias viúvas e órfãos choram seus 

mortos - e morrem também - na luta pela terra.  

Nos Cadernos de Conflito no Campo dos últimos cinco anos da década de 1980 os dados do 

levantamento da violência no campo no estado do Pará demonstram que a luta pela terra é muito 

acirrada e violenta nessa área, como pode ser observado na tabela que se segue:   

Fonte: 

Caderno

s de 

Conflito

s – 

Comissã

o 

Pastoral 

da Terra 

– 1985 a 

1989. 

 

 Diante 

desse 

quadro de conflitos violentos a Teologia da Libertação, vem atuando no sentido de agregar aos 

seus serviços de pastoral a luta por uma sociedade mais justa com uma justa distribuição da terra 

para aqueles que nela trabalham. Para Pires (1978: 26):  

O Evangelho que pregamos ou é anúncio de libertação ou não é Evangelho. Temos a alegria de verificar e 

testemunhar que esse anúncio de libertação vai se fazendo, por palavras e gestos concretos, através das muitas 

comunidades cristãs.  

ANO Nº de conflitos Mortos/assassinados Feridos Ameaçados de 

morte 

1985 636 125 117 08 

1986 634 105 26 09 

1987 582 109 37 143 

1988 621 93 68 153 

1989 500 56 100 134 

TOTAL 2 673 388 368 447 
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Para anunciar um Evangelho que prega a libertação, a Igreja precisa participar da vida política 

para transformar a vida social. Rodrigo Peixoto (1990) infere que pela ótica da Teologia da 

Libertação, a sociedade aparece como se fosse uma pirâmide que abriga em seu topo os mais 

poderosos, e na base o povo oprimido, esmagado, o povo que trabalha, e é esse povo que deve 

lutar para derrubar o poder que oprime através da união, da organização e da conscientização. 

Assim, entre as prioridades de ações para transformar essa realidade opressora e violenta, está a 

formação de leigos para atuar como agentes de pastoral, bem como o desenvolvimento de 

Comunidades Cristãs de Base. Conforme Brandão (1985: 132):  

De acordo com esse modo militante de pensar o trabalho religioso, a própria Igreja vive em seu compromisso com o 

povo brasileiro um ativo momento de sua própria reconversão. "Aqui", dizem com freqüência, "nasce uma Igreja 

nova". Aquela em que uma "pastoral popular" prolonga e torna radical uma pastoral pós-conciliar de "promoção 

humana". Uma Igreja que pretende ser o começo do limite da prática política popular através do trabalho religioso".  

É de dentro desse "modo militante de pensar" o fazer religioso que nasce as lideranças leigas das 
comunidades e pastorais, dando um novo reordenamento à prática católica. 
  

 

COMISSÃO PASTORAL DA TERRA – Por uma Teologia da Terra 

Foi a preocupação com a situação de abandono das populações do campo e das condições 

políticas violentas e brutais a que o homem do campo estava sujeito, que em 1975, a Igreja criou 

a CPT (Comissão Pastoral da Terra). Ligado a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil), esse órgão jurídico é outro instrumento (além da Pastoral da Juventude e das CEBs) 

utilizado pela igreja da Teologia da Libertação que veio como resposta aos problemas da 

violência no campo e em defesa desses trabalhadores.  

Entendemos que a violência no campo passa necessariamente pelo combate à impunidade e pela realização de uma 

justa Reforma Agrária e não apenas pela "obediência à lei e à ordem" como prega o Governo. Além de ser um 

direito, o acesso à terra servirá para gerar empregos e por fim à fome que penaliza a vida de tantas famílias no 

campo e na cidade1256.  

                                            
1256  Ver Relatório da Diocese de Marabá, Violência no Campo: 1996. 
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Baseado nos princípios acima relatados a Igreja fundamenta seu trabalho a partir de uma 

"Teologia da Terra". E sob esse direcionamento, organizam as Romarias da Terra1257, realizadas 

todos os anos em diversos lugares do Brasil, desde 1977.  

A CPT tem em seus arquivos, dados dramáticos sobre as questões pela terra, numa imensa lista 

de mortos, mostrando que a cada ano milhares de pessoas: homens, mulheres e crianças, perdem 

suas vidas numa batalha que parece não ter nexo nem eco. As estruturas do Estado, do governo, 

não ouvem - ou pelo menos assim parece - os chamados dessa gente. Não demonstram escutar as 

denúncias feitas pelas Igrejas e sindicatos contra os desmandos no campo.  

Todavia, a luta segue. A igreja através dos seus instrumentos de atuação, principalmente a CPT, 

vem denunciando constantemente as ações violentas no campo praticadas por fazendeiros através 

de seus pistoleiros, e lutando junto aos órgãos governamentais no sentido de combater esse 

estado de coisas. Porém, essas denúncias em apoio ao homem do campo, têm incomodado muita 

gente: fazendeiros, madeireiros, grileiros, que com a ajuda dos já citados pistoleiros vêm 

vitimando sistematicamente agentes de pastorais, sindicalistas, religiosas e religiosos. Entre estes 

últimos podemos citar o Pe. Josimo, morto em Imperatriz/MA e o Pe. João Bosco morto em São 

Félix do Xingu/MT; as freiras Adelaide Molinari, morta em Eldorado de Carajás/PA, e Dorothy 

Stang, vitimada em Anapu, também no estado do Pará, só para citar alguns. São todos vítimas da 

luta pela terra. Todas essas mortes vão formando um enorme rol de mártires da terra, muitos 

deles santificados pelo imaginário popular que lhes dedicam promessas e votos e lhes 

homenageiam com romarias anuais.  

Esse quadro de conflitos violentos ocorre muitas vezes por conta da omissão ou mesmo 

incompetência dos governantes que muitas vezes preferem deixar que os conflitos organizem a 

fronteira, sem intervir no processo. Conforme Mondin, (1980:25-26):  
O ambiente político é geralmente caracterizado pela presença de governos que administram o poder arbitrariamente 

em vantagem dos ricos e dos poderosos, fazendo amplo uso da força e da violência. (...) O ambiente econômico e 

social está marcado pela miséria e pela marginalização da maior parte da população. Os recursos econômicos são 

controlados por um pequeno grupo de privilegiados. (...) No ambiente cultural se verifica ainda uma notável 

dependência da Europa e dos Estados Unidos. Na ciência como na filosofia, na arte como na literatura, quase nada é 

concedido à originalidade das populações latino-americanas.  

  

                                            
1257 As Romarias de Terra são eventos que a Comissão Pastoral da Terra - CPT promove no Brasil inteiro para 
animar a caminha de fé e de luta das comunidades cristãs. Tematiza questões sociais e ecológicas vividas pelos 
participantes, à luz da Palavra de Deus e da prática das pessoas envolvidas na caminhada.  
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            Esse quadro de violência apresentado no campo é o que fundamenta e gera o desejo de 

libertação. Conforme Leonardo Boff (1980: 87), a libertação é toda “ação que visa criar espaço 

para a liberdade”. Ser livre é, portanto, poder construir-se de forma autônoma. Sob esse ponto 

de vista, a Teologia da Libertação tomou para si a tarefa de discorrer sobre Deus a partir da visão 

de um processo de exclusão muito forte no campo e em vários âmbitos da sociedade e a partir da 

realidade concreta dos excluídos, tecendo um olhar para o fenômeno da exclusão compreendido 

através de uma mediação sócio-analítica, “Libertação é libertação do oprimido. Por isso, a 

teologia da libertação deve começar por se debruçar sobre as condições reais em que se 

encontra o oprimido de qualquer ordem que ele seja.” (BOFF, 1996:40). Isto é, promover o 

encontro entre a realidade sócio-política e a Bíblia Sagrada. Esta última é quem provê o sentido 

teológico da práxis libertadora proposta pela Teologia da Libertação.  

Silva (2010:79) afirma que a condição de exclusão  
propiciou o aparecimento de lideranças e sujeitos coletivos, que agiram como orientadores para a formação de 

grupos sociais politicamente orientados, imbuídos das expectativas de mudanças sociais no campo. Tais mudanças 

situaram a Igreja Católica numa ação concreta no campo, organizando os trabalhadores rurais para a percepção de 

um contexto de exclusão e, consequentemente, da concretização de uma justiça agrária.  

Para Rossi (2002) A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) é o forte sinal da 

perseverante presença da Igreja Católica na luta pela justiça social. A promoção das 

Campanhas da Fraternidade, das Semanas Sociais Brasileiras, a divulgação de documentos 

sobre as eleições, pela erradicação da miséria e da fome, etc. são resultados dessa permanente 

luta.   

Bem, a luta pela terra no Brasil veio à tona desde a chegada dos europeus, mas este é todavia 

um outro capítulo, da mesma história, que está incluído na longa tradição de lutas por sua 

justa distribuição. 

 

 

**** 
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RESUMO  

A História nos revela que desde tempos imemorais, o homem luta pela terra. Essa luta nas 
regiões Sul e Sudeste do estado do Pará e em várias outras regiões do Brasil, recebe um enorme 
apoio da igreja Católica baseada nos princípios da Teologia da Libertação e encontra justificativa 
na Bíblia, principalmente no livro do Êxodo e nos Evangelhos. A terra é assim, na visão do 
cristão, herança dada por Deus àquele que dela precisa para sua sobrevivência. Por essa razão é 
abençoada. Nesse trabalho propomos uma breve discussão acerca do trabalho desenvolvido pela 
Igreja Católica em apoio ao homem do campo em sua luta pela conquista da terra na segunda 
metade do século XX principalmente na Amazônia.  

Palavras-chave: Teologia da Libertação, Questões Agrárias, Campesinato. 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

La Historia nos muestra que a partir de imemorais tiempo, la lucha del hombre por la tierra. 
Esta lucha en el Sur y Sudeste del Estado de Pará y en varias otras regiones de Brasil, recibe 
un enorme apoyo de la iglesia católica sobre la base de los principios de la teología de la 
liberación y encuentra justificación en la Biblia, especialmente el libro de Éxodo y los 
Evangelios. La tierra es así, en vista de la herencia cristiana dado por Dios al que necesita 
para su supervivencia. Por lo tanto, es bendito. En este artículo se propone una breve 
discusión sobre la labor de la Iglesia católica en apoyo de los campesinos en su lucha por la 
tierra en la segunda mitad del siglo XX principalmente en la Amazonía principalmente na 
Amazônia. 

Palabras clave: Teología de la Liberación, las cuestiones agrícolas, los campesinos.  	  
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AS REPRESENTAÇÕES DOS JORNAIS ZERO HORA E FOLHA DE SÃO PAULO 

ACERCA DO MERCOSUL E DA RELAÇÃO ENTRE BRASIL E ARGENTINA 

ENTRE 1991-1994 

Priscila Kuhn Veríssimo1258 

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo analisar as representações contruídas pelos 
jornais Zero Hora e Folha de São Paulo, entre os anos de 1991-1994, acerca do Mercado 
Comum do Sul e seu desenvolvimento, bem como, sobre a dolarização da economia argentina 
que se deu concomitante a instauração do bloco citado acima. 
 

Palavras-chave: Imprensa; Representações; Mercosul; Dolarização.  

  

 De acordo com o cronograma estabelecido no Tratado de Assunção, assinado em 26 

de março de 1991, o objetivo central dos anos iniciais do Mercosul seria a organização das 

economias dos países membros para a efetivação de uma Zona de Livre Comércio1259. Ao 

completar-se esse período, foi assinado o Protocolo de Ouro Preto, em 17 de dezembro de 

1994, que estabeleceu o início da fase do bloco como uma União Aduaneira1260. 

 Esses dois Tratados foram permeados de avanços e dificuldades para alcançar os 

objetivos propostos. Ao mesmo tempo, acontecimentos relacionados a questões internas de 

cada país membro também afetaram o desenvolvimento do Mercosul. O mais marcante foi a 

dolarização da economia argentina, implementada a partir de 1º de abril de 1991, projeto 

elaborado pelo então ministro da Economia Domingo Cavallo, que equiparava a moeda 

nacional argentina ao dólar americano. 

 Nosso objetivo, nesta comunicação, é analisar como este período foi representado nos 

periódicos Zero Hora (ZH) e Folha de São Paulo (FSP), buscando identificar a posição e  

contribuição da imprensa brasileira acerca do processo de integração que se formava. 

Selecionamos dois assuntos, relacionado a esse tema, que estiveram muito presentes nas 

matérias jornalísticas do período delimitado. O primeiro diz respeito à formação e 

desenvolvimento do Mercosul e o outro, à equiparação da moeda argentina ao dólar. Cabe 

                                            
1258 Aluna do curso de Graduação em História da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), Bolsista 
de Iniciação Científica FAPERGS do projeto de pesquisa Intelectuais e integração regional na América do Sul, 
orientado pela Profa. Dra. Heloísa Jochims Reichel. 
1259 A Zona de Livre Comércio prevê a eliminação das barreiras tarifárias entre os países membros. Ver: 
FLORÊNCIO, Sérgio Abreu Lima; ARAÚJO, Ernesto Henrique Fraga. MERCOSUL hoje. São Paulo: Ed. Alfa 
Omega, 1996. 
1260 A União Aduaneira complementa a Zona de Livre Comércio ao adotar, também, uma Tarifa Externa Comum 
(TEC). Ela estabelece a adoção de uma tarifa única de importação de produtos provenientes de países não 
pertencentes ao bloco. Ver: FLORÊNCIO, Sérgio Abreu Lima; ARAÚJO, Ernesto Henrique Fraga. MERCOSUL 
hoje. São Paulo: Ed. Alfa Omega, 1996. 
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esclarecer que essa medida será focalizada porque, sendo a Argentina um dos principais 

parceiros do Mercosul, acaba por afetar o desempenho e funcionamento do bloco. 

Valemos-nos das palavras de Roger Chartier para definir o conceito representação nesta 

análise. 

 
Pode pensar-se em uma história cultural do social que torne por objecto a compreensão das formas e dos motivos 
– ou, por outras palavras, das representações do mundo social – que, à revelia dos actores sociais, traduzem as 
suas posições e interesses objectivamente confrontados e que, paralelamente, descrevem a sociedade tal como 
pensam que ela é, ou como gostariam que fosse1261. 
 
 
O uso da imprensa como fonte histórica tem ganhado cada vez mais espaço na produção do 

conhecimento, principalmente devido ao poder que ela possui como formadora de opinião. Ao 

contrário do que afirma, não informa os fatos como aconteceram, pois isso é impossível e, 

sim, os apresenta através de uma narrativa carregada de subjetividade. Em vista dessa 

compreensão no que diz respeito à imprensa como fonte histórica, Capelato afirma: 
 

A imprensa, ao invés de espelho da realidade passou a ser concebida como espaço de representação do real, ou 
melhor, de momentos particulares da realidade. A produção desse documento pressupõe um ato de poder no qual 
estão implícitas relações a serem desvendadas. A imprensa age no presente e também no futuro, pois seus 
produtores engendram imagens da sociedade que serão reproduzidas em outras épocas.1262 
Ou ainda: 
 
Até a primeira metade deste século, os historiadores brasileiros assumiam duas posturas distintas com relação ao 
documento-jornal: o desprezo por considerá-lo fonte suspeita, ou o enaltecimento por encará-lo como repositório 
da verdade. Neste último caso, a notícia era considerada como relato fidedigno do fato. As duas posturas são 
contestáveis. O jornal não é um transmissor imparcial e neutro dos acontecimentos e tampouco uma fonte 
desprezível porque permeada pela subjetividade1263. 
 
 
Para o uso dessa fonte histórica, foram desenvolvidas metodologias que auxiliam o 

pesquisador na construção de suas análises. Sabemos que cada jornal aqui trabalhado possui 

características próprias que se vinculam com seu público leitor, com a região do país em que é 

editado etc. Por isso, as matérias publicadas, “embora aspirem à universalidade de um 

diagnóstico fundado na razão, são sempre determinadas pelos interesses de grupos que as 

forjam. Daí, [...] as percepções do social não são de forma alguma discursos neutros”1264. 

 Considerando esses fundamentos teóricos, caracterizaremos os periódicos com que 

trabalhamos: 

                                            
1261 CHARTIER, Roger. A história cultural entre práticas e representações. Lisboa: Difel, 1990. p. 19. 
1262 CAPELATO, Maria Helena Rolim. Imprensa e história do Brasil. São Paulo: Contexto, 1988. p. 25. 
1263 CAPELATO, Maria Helena Rolim. Imprensa e história do Brasil. São Paulo: Contexto, 1988. p. 21. 
1264 CHARTIER, Roger. A história cultural entre práticas e representações. Lisboa: Difel, 1990. p. 17. 
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 ZERO HORA (ZH) 

Foi fundado em 1964 por Ary de Carvalho, passando, em 1965, a ser presidido por Maurício 

Sirotsky Sobrinho que, neste mesmo ano, adquiriu a TV Gaúcha e, em 1967, afiliou-se à Rede 

Globo. 

 Em 1970, a família Sirotsky assumiu o controle total do periódico e formou o 

complexo de comunicação Rede Brasil Sul – RBS. Nesta mesma década, ZH tornou-se o 

jornal mais vendido no Rio Grande Sul, ultrapassando seu principal concorrente, o Correio do 

Povo. Já na década de 1980, o periódico alcançou a 5ª posição entre os jornais mais vendidos 

em âmbito nacional. Gozando de um grande número de leitores, 
 
Zero Hora é um jornal de referência dominante no Rio Grande do Sul onde seu efeito é mais representativo que 
referencial, pois, ao não reconhecer concorrentes (e eles realmente pouco o são), o jornal atua como ante-sala do 
poder, publicizando os que nele escrevem e os elevando a representantes formais de opinião. Ao mesmo tempo, 
exclui da realidade os que não figuram em suas páginas, tanto jornalistas como políticos e intelectuais1265. (grifo 
nosso). 
 
 
  Ainda sobre esse jornal, Christa Berger (grifo nosso) afirma: “Não possui uma 

narrativa objetiva, nem intimista, constrói um monólogo, pois não disputa a atenção das 

pessoas como leitores, mas sim como consumidores.”1266 Também relacionado com esse 

quase monopólio da imprensa escrita no Rio Grande do Sul, o periódico gaúcho busca 

abranger todas as classes sociais e, para facilitar sua leitura, é impresso em tamanho 

tablóide1267, raramente apresentando reportagens de fundo.  

 

 FOLHA DE SÃO PAULO (FSP) 

 Em 1921, foi fundado o jornal Folha da Noite, por Olival Costa e Pedro Cunha, 

surgindo mais tarde os jornais Folha da Manhã e Folha da Tarde, esses três periódicos se 

fundiram em 1960, formando a Folha de São Paulo. 

 Na década de 1980, o periódico assumiu a liderança em circulação no país. 

  De acordo com Mota e Capelato1268, em estudo realizado sobre o periódico, Folha de 

São Paulo é “um jornal de ‘classe média’, bastante típico”. 

 

                                            
1265 BERGER, Christa. Campos em confronto: a terra e o texto. Porto Alegre: UFRGS, 1998. p. 56-58. 
1266 BERGER, Christa. Campos em confronto: a terra e o texto. Porto Alegre: UFRGS, 1998. p. 58. 
1267 O jornal em formato tablóide mede cerca de 38 cm X 30 cm. 
1268 MOTA, Carlos Guilherme; CAPELATO, Maria Helena Rolim. História da Folha de São Paulo: 1921-1981. 
São Paulo: Impres, 1980. p. 4. 
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 MERCOSUL 

Ao fazermos uma comparação entre as publicações dos jornais Zero Hora e Folha de São 

Paulo, percebemos que ambos os jornais analisados passaram a publicar matérias sobre o 

tema Mercosul muito próximo à data da assinatura do Tratado de Assunção, não preparando o 

público leitor para entender o significado do fato e do projeto em si. Percebemos, também, 

que as primeiras notícias relacionadas ao Mercosul possuiam um teor meramente informativo 

sobre os preparativos oficiais e decisões tomadas entee os governos envolvidos. 

Quando comparamos o envolvimento dos dois jornais com o tema entre os anos de 1991-

1994, constatamos que Zero Hora (ZH) foi o que publicou maior quantidade de matérias, 

tendo apresentado um total de 1.066 matérias, enquanto a Folha de São Paulo (FSP) publicou 

656,  no mesmo período.  

 
O jornal ZH dedicou maior espaço do que o jornal FSP ao assunto, tanto que a partir 26 de 

março de 1991, data da assinatura do Tratado de Assunção, as matérias referentes ao bloco em 

ZH vinham acompanhadas da seguinte imagem:  

 
que foi susbtituída em 1992, pelo símbolo da integração, o que demonstra o empenho do 

jornal na publicação de matérias sobre o Mercosul. 
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Quanto ao volume de publicações por ano, notamos que o periódico paulista apresentou maior 

número de matérias em 1991, somando um total de 417. Neste ano, ocorreu a dolarização da 

economia argentina, tema que interessou o jornal por razões que explicaremos mais tarde. Na 

Zero Hora, 1992 foi o ano mais expressivo de publicações sobre o Mercosul, compreendendo 

409 matérias. Os anos que apresentam menor publicação sobre o assunto foram 1992, para a 

Folha de São Paulo, que publicou apenas 48 notícias, e 1991, para a Zero Hora, que publicou 

169 reportagens.  

 

 
 As matérias publicadas sobre o Mercosul, em ambos os jornais, são de naturezas1269 

distintas. Algumas traziam um caráter mais informativo sobre o Mercado Comum do Sul, 

como, por exemplo, a matéria publicada na FSP em 06 de março de 1991, intitulada: Brasil e 

                                            
1269 Os tipos de textos jornalísticos publicados em periódicos variam de acordo com o espaço no qual são 
publicados, por quem são escritos e quais os objetivos que querem alcançar. Notícia, matéria, opinião ou 
editorial, artigo, crônica, nota, chamada e texto-legenda são tipos de textos jornalísticos.  
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Argentina vão discutir mercado comum1270, de Marco Chiarettti. Nela, era dada a informação 

de que os “Ministros das Relações exteriores da Argentina e Brasil fazem preparativos para a 

Reunião de Assunção, quando será assinado o Tratado do Mercado Comum do Cone sul”, em 

reportagem que não mereceu muito destaque no jornal, uma vez que a publicação foi feita no 

caderno mundo, na página 2, página que fica atrás da capa do caderno, localizando-se à 

esquerda do leitor, em posição de menor destaque do que as impressas nas páginas à direita do 

leitor. 

No entanto, outras matérias publicadas sobre o tema evidenciavam mais claramente o 

posicionamento do periódico em relação ao bloco. Em junho do mesmo ano, uma matéria 

sobre o bloco mereceu destaque na capa da FSP com a seguinte chamada de reportagem: Sai 

acordo do Mercosul com os EUA1271. No texto explicativo, escrito por Fernando Rodrigues,é 

reproduzida a seguinte declaração do ministro das Relações Exteriores do Brasil: "É um 

acordo importante porque é a primeira vez que o Mercosul firma alguma coisa no front 

externo". Observamos que esta é uma característica do periódico FSP. Quando fala do 

Mercosul em tom positivo, utiliza a fala de terceiros, o que faz com que o jornal não perca a 

coerência de suas publicações, já que tende a apresentar uma visão mais receosa do bloco, 

como veremos a seguir. 

Um dia após o anúncio do acordo entre Estados Unidos e Mercosul, o editorial Ampliando 

mercados1272 foi publicado, mostrando que, apesar do entusiasmo do governo com o recém 

formado bloco econômico, alguns obstáculos deveriam ser vencidos para que se efetivasse a 

integração dos países membros. 

O texto refere que o Mercosul respondia a uma tendência favorável à formação de blocos de 

integração, mas que isso não significava que ele teria sucesso, pois era preciso encarar os 

obstáculos e não subestimá-los. O editorial cita os desequilíbrios das economias dos países 

membros, mostrando que era necessário pensar em uma forma de equilibrá-las ou seria 

inconcebível alcançar funcionalidade no Mercosul. 

Essa matéria mostra com objetividade o posicionamento do jornal paulista em relação ao 

Mercado Comum do Sul, pois, como sabemos, os editoriais dos jornais expressam a opinião 

do grupo que representam. 

 

                                            
1270 CHIARETTI, Marco. Brasil e Argentina vão discutir mercado comum. FSP, caderno mundo, 06 de março 
1991, p. 02. 
1271 RODRIGUES, Fernando. Sai acordo do Mercosul com os EUA. FSP, 11 de junho de 1991, capa.  
1272 EDITORIAL. Ampliando mercados. FSP, 12 de junho de 1991, p. 2. 
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A iniciativa reflete uma tendência mundial de formação de blocos econômicos que podem, em tese, propiciar 
importantes ganhos de produtividade e ampliação de mercados. É preciso, contudo, não exagerar o significado 
do acordo; muito menos subestimar os obstáculos para sua real concretização. [...] a efetiva integração dessas 
economias há de requerer sobretudo a eliminação dos fortes desequilíbrios macroeconômicos dos países do 
Mercosul. É inconcebível pensar em fluxos comerciais regulares sem a estabilidade das variáveis estratégicas 
como preços, câmbio e moeda. [...] Resta saber se haverá determinação por parte de todos os signatários para 
realizarem os imprescindíveis e inadiáveis ajustes internos (grifo nosso). 
 
  

Passado um ano da assinatura do Tratado de Assunção, a FSP manteve-se preocupada com o 

futuro do bloco e publicou, na seção Opinião, a seguinte matéria: Dificuldades no 

Mercosu1273l. No texto, encontramos um discurso não muito otimista sobre o bloco. 

 
Não surpreende que, em meio a tantos problemas de estabilização nos países do Cone Sul, persistam dúvidas 
quanto à possibilidade de implantar o cronograma original – previsto pelo Tratado de Assunção – de 
Constituição do Mercosul. (grifo nosso). 
 
 
 Nota-se que a fala, ao apontar os problemas do Mercosul, não apresenta o tom da 

surpresa, como se, desde o início, o emissor soubesse que o cronograma do bloco estivesse 

fadado ao fracasso. Novamente, a visão negativa da FSP em relação à integração é 

apresentada em um espaço que marca a opinião do jornal sobre o assunto em pauta, pois a 

seção Opinião, como o próprio nome já diz, apresenta a imagem construída pelo jornal sobre 

determinado assunto. 

  Outro exemplo desse posicionamento receoso sobre o bloco, encontramos na 

reportagem de 02 de agosto de 1992, Problemas no Mercosul1274. Novamente na seção 

Opinião, o jornal se posicionou de maneira negativa sobre o tema, dizendo: “Não chegam a 

causar surpresa as incertezas que o desenvolvimento macroeconômico recente dos principais 

países-membros do Mercosul colocam acerca da viabilidade de se concretizar o cronograma 

de integração previsto pelo Tratado de Assunção”. 

 Durante o ano de 1993, a visão pessimista da FSP deu lugar a matérias de caráter mais 

informativo, abrandando o tom de desaprovação em relação ao MERCOSUL. Entretanto, ele 

ainda se fazia presente, como, por exemplo, na publicação do dia 05 de setembro de 1993, 

intitulada: Países estudam benefícios para pequenos no Mercosul1275, 

 

                                            
1273 OPINIÃO. Dificuldades no Mercosul. FSP, 11 de maio de 1992, p. 2. 
1274 OPINIÃO. Problemas no Mercosul. FSP, 02 de agosto de 1992, p. 2. 
1275 REPORTAGEM LOCAL. Países estudam benefícios para pequenos no Mercosul. FSP, 05 de setembro de 
1993, p. 2. 
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Para viabilizar a participação dos micro e pequenos (MPES) empresários no Mercosul (mercado comum entre 
Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, que entra em operação em janeiro de 95)1276, os quatro países estão 
estudando mecanismos comuns que reduzam custos e facilitem contatos comerciais entre os empresários de 
pequeno porte. 
 
  

Em1994, a FSP seguiu a mesma linha de 1993. Em 09 de janeiro, na matéria Sentido 

estratégico do Mercosul1277, o jornal trouxe um artigo  do diplomata Celso Lafer, no qual ele 

explicava para os leitores o que era o Mercosul: “O Mercosul é, na verdade, uma plataforma 

de inserção competitiva numa economia mundial que simultaneamente globaliza e se 

regionaliza em blocos”. O interessante desta reportagem é que o periódico adotou um tom 

explicativo e até mesmo didático, trazendo em suas páginas uma publicação que explicava o 

que era o Mercosul quase quatro anos depois de se darem os primeiros passos para a 

construção do mercado comum. 

Diferentemente da FSP, o jornal ZH, desde o início da instituição do bloco, apresentou 

entusiasmo em relação ao Mercosul. Exemplo disto é a reportagem Derrubando barreiras na 

América Latina1278, publicada no dia 24 de março de 1991, dois dias antes da assinatura do 

Tratado de Assunção. Nesta matéria, encontramos o seguinte trecho: “Concretizando o sonho 

do precursor da Integração das Américas, Simon Bolívar, será assinado nesta terça-feira em 

Assunção o Tratado que dará início ao Mercado Comum do Cone Sul" (grifo nosso). Nela, 

vemos que o jornal relaciona o Mercosul com o projeto de integração pensado por Simom 

Bolívar por ocasião dos movimentos de independência.  

Um dia após a assinatura do Tratado de Assunção, ZH publicou a matéria Um mercado de 

vocação continental1279 no caderno de opinião, na qual elogia o Tratado, depositando 

confiança no futuro no recém formado bloco econômico:  

 
Diversamente de anteriores tentativas de aproximação e entendimento, alicerçadas não mais que na retórica de 
boas intenções, o mercado comum emergente tem como sua principal característica um saudável pragmatismo, 
com objetivos claramente fixados e o estabelecimento de mecanismos práticos para atingi-los (grifo nosso). 
 
 

                                            
1276 O cronograma estabelecido pelo Tratado de Assunção previa a instituição do mercado comum para o ano de 
1995, no entanto, em 1994, este prazo foi adiado e o Mercosul evolui, naquele ano, para uma união aduaneira. 
Para que um bloco de integração seja considerado completo, ele necessita vencer etapas de consolidação. Estas 
etapas consistem em: Zona Periférica de Comércio, Zona de Livre Comércio, União Aduaneira, Mercado 
Comum, União Econômica e Monetária. O Mercado Comum do Sul permanece, desde 1994, na condição de 
União Aduaneira. Para maiores informações sobre as etapas de consolidação ver: KATZ, Frederico Jayme ... et 
al. Mercosul: mudanças necessárias. Recife: FASA, 2002. p. 35-37.  
1277 LAFER, Celso. Sentido estratégico do Mercosul. FSP, caderno opinião, 09 de janeiro de 1994, p. 3. 
1278 ZORZO, Rosângela. Derrubando barreiras na América Latina. ZH, caderno de economia, 24 de março de 
1991, p. 8. 
1279 OPINIÃO. Um mercado de vocação continental. ZH, 27 de março de 1991, p. 2. 
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 Ainda em 1992, percebemos que o periódico gaúcho se apresenta bastante confiante 

em relação ao Mercosul, publicando informações sobre os avanços na integração, 

principalmente no que interessa ao Rio Grande do Sul. Nesse sentido, temos excertos da 

reportagem de 16 de junho de 1992, Por um Rio Grande do Mercosul1280 (grifo nosso), em 

que destaca "a oficialização de Porto Alegre como sede do Parlamento do Mercosul [...] a 

duplicação da BR-386 e o gasoduto Brasil - Argentina são boas oportunidades para o 

Mercosul”. No primeiro excerto, percebemos que o jornal ZH parecia endossar a pretensão do 

governo do Rio Grande do Sul de instalar em Porto Alegre a sede do parlamento do Mercosul. 

 No mês de outubro de 1992, o jornal ZH demonstrou seu entusiasmo com o Mercosul, 

dando destaque à posição do então ministro Fernando Henrique Cardoso em relação ao bloco: 

"O novo Chanceler, Fernando Henrique Cardoso, é um entusiasta do Mercosul"1281. 

Se, em 1993, a FSP mudou a forma como vinha noticiando o Mercosul, ZH se manteve na 

mesma linha de antes, publicando matérias com um tom positivo em relação ao bloco e 

apresentando os resultados alcançados por ele. Como na reportagem de 31 de março de 1993, 

Secos e Molhados1282, na qual a jornalista de ZH afirmou: “Mercosul obtém sucesso em seu 

período inicial”. Outra vez percebemos a utilização da seção Opinião para a publicação de 

matérias sobre o Mercosul, mas, se a FSP o utilizou para construir uma imagem negativa do 

bloco, o jornal gaúcho o fez de forma contrária, mostrando os avanços da integração. 

 Em 1994, o otimismo do jornal teve continuidade, como podemos perceber na 

publicação de 17 de janeiro de 1994, A Cúpula do Mercosul1283, na qual abordou os avanços 

alcançados pelo bloco e, ao referir as dificuldades pelos quais ele vinha passando, diz que são 

inevitáveis, devido ao tamanho da região e das economias nele envolvidas. 

 
De lá pra cá, os objetivos do Mercosul tem sido alcançados com regularidade, apesar dos atritos inevitáveis 
quando se trata de formar um bloco regional de quase 200 milhões de pessoas, com uma área de abrangência 
superior à da Europa e um PIB que ultrapassa um trilhão de dólares (grifo nosso). 
 
  

RELAÇÃO BRASIL-ARGENTINA: A DOLARIZAÇÃO DA ECONOMIA 

ARGENTINA  

  A Argentina passava, concomitante ao período de formação do Mercosul, por uma 

reorganização de sua economia interna, que há muito estava debilitada. Ocorreram casos de 

                                            
1280 ZERO HORA. Por um Rio Grande do Mercosul. Caderno de economia, 16 de junho de 1992, p. 24. 
1281 LEMOS, Ana Amélia. Mercosul. ZH, caderno de opinião, 05 de outubro de 1992, p. 20. 
1282 LEMOS, Ana Amélia. Secos e Molhados. ZH, caderno de opinião, 31 de março de 1993, p. 4. 
1283 ZERO HORA. A Cúpula do Mercosul. Caderno de opinião, 17 de janeiro de 1994, p. 2. 
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hiperinflação, tanto no governo de Raúl Alfonsín1284 como, também, no início do governo de 

Carlos Saúl Menem1285. Uma proposta grandiosa do Ministro da Economia Domingo Cavallo 

foi colocada em pauta e aceita pelo governo de Menem: a dolarização, aprovada em 1º de 

abril de 1991. Basicamente, a moeda oficial passou a ser tanto o peso argentino quanto o dólar 

americano, moedas que se tornaram equivalentes. Inicialmente, o plano foi um sucesso, 

ganhando projeção internacional e aumentando as exportações argentinas.  

 Após a dolarização argentina, os economistas brasileiros passaram a se perguntar se o 

“efeito Orloff”1286 poderia voltar e este assunto entrou em discussão nos veículos de 

comunicação do país, principalmente os jornais.  

 A sombra que a dolarização da economia argentina lançava sobre o Brasil foi 

registrada tanto em Zero Hora quanto em Folha de São Paulo. Porém, com objetivos distintos 

e públicos alvo distintos, os jornais trabalharam o tema não apenas de forma, mas com com 

títulos diferentes. 

 Em 21 de março de 1991, a FSP publicou três reportagens de capa sobre a dolarização da 

economia argentina, sendo que uma delas se referia à adoção da mesma medida pelo Brasil. 

 Na matéria de Armando Ourique, Brasil discute adoção da mesma medida1287, o 

jornalista do periódico paulista afirmava: “Meio acadêmico brasileiro discute adoção de 

medida idêntica à argentina”.  

                                            
1284 Assumiu a presidência do governo argentino em dezembro de 1983, governando até julho de 1989. 
1285 Governou de julho de 1989 até dezembro de 1999. 

1286 Brasil e Argentina possuem uma história bastante conexa. Tanto que, no final da década de 1980, 

os passos da Argentina pareciam ser seguidos pelo Brasil. Durante o governo de Alfonsín, foi lançado um plano 

econômico, o Plano Austral. Logo em seguida, durante o governo de Sarney, no Brasil, foi implantado o Plano 

Cruzado, seguindo os moldes argentinos. Ambos os planos fracassaram. As coincidências nas medidas político-

econômicas de Brasil e Argentina chamaram a atenção na época e ganharam até um nome: o “efeito Orloff”. 

“Nos anos 80 fez muito sucesso, aqui no Brasil, um comercial de TV no qual aparecia um homem de ressaca 

porque não havia bebido a vodka Orloff e paralelamente aparecia o mesmo personagem sem nenhum problema. 

A mensagem do comercial era "Eu sou você amanhã". Esta frase fez surgir o que se chamou naquela década de 

‘Efeito Orloff’, em razão dos planos econômicos implantados na Argentina e que depois eram reproduzidos no 

Brasil”.  Devido à implantação do plano Real, que já se iniciava no final de 1993, e o aprofundamento dos 

problemas econômicos argentinos, gerados após a implantação do Plano Cavallo, o receio do “efeito Orloff” foi 

abandonado. Pizzato, Décio. Sem efeito orloff. Conselho Federal de Economia, 2008. Disponível em: 

<http://www.cofecon.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=1486&Itemid=105>. Acesso em: 

17 de março de 2010. 
1287 OURIQUE, Armando. Brasil discute adoção da mesma medida. FSP, caderno mundo, 21 de março de 1991, 
p. 5.  
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A Folha de São Paulo, desde o início, apresentou suas preocupações com a dolarização da 

moeda brasileira. Em 02 de abril de 1991, na matéria Desta vez o ‘efeito Orloff’ fica difícil1288 

o correspondente da Folha em Buenos Aires explicava o que era o Efeito Orloff: "[...] o Brasil 

sempre à reboque, o que resultou no 'efeito Orloff'. Confisco de ativas, forte aperto de 

liquidez, 'tarifaços', tirania de economistas e fracasso dos objetivos são algumas semelhanças" 

e afirmava: "A completa dolarização da economia argentina pode ser um processo bem mais 

complicado de ser copiado no Brasil".           

Já no ano de 1992, em matéria publicada no dia 09 de agosto de 1992, Plano Cavallo começa 

a dar sinais de fracasso1289 (grifo nosso), permanece a visão bastante apreensiva por parte do 

periódico paulista em relação à dolarização: 

 
O caso argentino é novamente esclarecedor. Há poucos dias, entre CPIs e medalhas olímpicas, passou pelo Brasil 
o ministro Domingo Cavallo, condutor do célebre plano que levou a Argentina da hiperinflação a uma inflação 
civilizada de menos de 2% ao mês. [...] Mas, depois de 15 meses, a mágica assume ares de puro truque. 
 

Em 01 de novembro de 1992, percebemos que a FSP acentua o tom de críticas ao modelo 

econômico argentino, sob o título A reação argentina1290 (grifo nosso), lia-se o seguinte: 

 
O pacote argentino reforça a tradição latino-americana de tentar corrigir desequilíbrios macroeconômicos por 
meio de medidas que distorcem o funcionamento dos mercados e conseqüentemente implicam ônus para a 
sociedade, e, o que é mais preocupante, não são suficientes, por si mesmas, para resolver os problemas que as 
motivaram. 
 
 
No ano de 1993, observamos uma queda na publicação de reportagens sobre a dolarização 

argentina, mas, assim mesmo, as notícias publicadas continuaram a apresentar um caráter 

negativo em relação à medida. 

No dia 12 de março de 1993, a FSP publicou: Dilema Argentino1291, o texto trazia a seguinte 

informação: “A Argentina registrou em 1992 um déficit em sua balança comercial de US$ 

2,87 bilhões. O desequilíbrio que não acontecia desde 1980 é uma manifestação das 

dificuldades do Plano Cavallo”. 

                                            
1288 CORONA, José. Desta vez o ‘efeito Orloff’ fica difícil. FSP, caderno mundo, 02 de abril de 1991, p. 4. 
1289 SCHWARTZ, Gilson. Plano Cavallo começa a dar sinais de fracasso. FSP, caderno mundo, 09 de agosto de 
1992, p. 2. 
1290 OPINIÃO. A reação argentina. FSP, 01 de novembro de 1992, p. 2.  
1291 OPINIÃO. Dilema argentino. FSP, 12 de março de 1993, p. 2.   
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Por sua vez, Zero Hora, nas primeiras publicações sobre a dolarização da economia argentina, 

apresentou matéria em tom positivo, como a publicada no dia 7 de abril1292, na qual o 

jornalista de ZH fala de Domingo Cavallo em tom enaltecedor, mostrando que o plano 

econômico tinha tudo para dar certo. 

 
Quase que num estalar de dedos, o mago-economista Domingo Cavallo mostrou que sabia a fórmula de 
transformar sonhos em realidade (grifo nosso). 
 
 

No entanto, com o passar dos meses e o aparecimento das deficiências do pacote econômico 

argentino, o jornal mudou o tom de suas matérias, apresentando em 06 de outubro de 1991 a 

seguinte notícia: Plano Cavallo enfrenta sua primeira grande prova1293 (grifo nosso), na qual 

o jornal mostra os primeiros sinais de fraqueza do pacote, dizendo que: “A dependência dos 

recursos das privatizações é o ponto fraco do plano”. 

Em 05 julho de 1992, a possibilidade de dolarização da economia brasileira foi referida pela 

ZH em matéria sob o título: Dolarização: O Brasil corteja o modelo argentino1294: “[...] 

dolarização na Argentina obtém êxito e é aclamada”. Porém, o tom positivo desta matéria não 

é visto em outra reportagem publicada no mesmo dia: Dolarização: A maioria vê a idéia com 

desconfiança1295. Nela, são reproduzidas as palavras do então ministro da Fazenda Marcílio 

Dias: “[...] não há disposição do governo em seguir o exemplo da Argentina”. Ressaltamos 

aqui que a primeira matéria é de autoria de um funcionário do Zero Hora, enquanto que a 

segunda expressa a fala de um representante do governo federal, mostrando assim a 

divergência de opiniões entre o periódico e os governantes. 

Com o passar do tempo, o clima de euforia foi sendo deixado de lado pelo jornal gaúcho, que 

passou a analisar a dolarização levando em consideração alguns aspectos negativos, como a 

necessidade de privatizações e a ausência de estabilidade no preço de mercadorias. Em 

setembro de 1993, o jornal ZH publicou: Argentina: a dolarização expõe seu lado 

perverso1296, afirmando: "Enquanto os brasileiros cortejam com deslumbramento o modelo 

                                            
1292 ALMEIDA, Hamilton. Dolarização dá Novo Ânimo a Argentina. ZH, caderno de economia, 07 de abril de 
1991, capa. 
1293 ALMEIDA, Hamilton. Plano Cavallo enfrenta sua primeira grande prova. ZH, caderno de economia, 06 de 
outubro de 1991, p. 8. 
1294 ALMEIDA, Hamilton. Dolarização: O Brasil corteja o modelo argentino. ZH, caderno de economia, 05 de 
julho de 1992, capa. 
1295 ALMEIDA, Hamilton. Dolarização: A maioria vê a idéia com desconfiança.  ZH, caderno de economia, 05 
de julho de 1992, p. 8. 
1296 ERTEL, Lurdete. Argentina: a dolarização expõe seu lado perverso. ZH, caderno de economia, 12 de 
setembro de 1993, p. 7. 
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econômico de Cavallo, os argentinos protagonizam um momento de crise conjugal com a 

economia dolarizada" (grifo nosso). 

Vemos aqui uma mudança significativa no discurso do jornal gaúcho, uma vez que, no início 

de 1991, falava em tom positivo da medida adotada na Argentina e até via com bons olhos a 

adoção da mesma pelo Brasil. No entanto, no excerto acima vimos o deslocamento de posição 

do periódico em relação ao assunto, tratado na matéria com um relacionamento entre a 

população e o plano, já que os “brasileiros cortejam” e os argentinos têm um “momento de 

crise conjugal” com a medida econômica adotada. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Como podemos perceber ao longo da análise, ambos os jornais publicaram matérias a 

respeito do Mercosul e sobre as relações Brasil-Argentina. No entanto, notamos que cada 

periódico abordou os temas de maneira distinta. A FSP, por exemplo, deu maior notoriedade 

às relações entre Brasil e Argentina, focando na dolarização da economia do país vizinho, 

enquanto que ZH deu maior destaque ao Mercosul. 

 Sobre a dolarização da moeda argentina, ambos os jornais abriram espaço para noticiar 

os acontecimentos referentes à economia da Argentina, apresentando, no início, entusiasmo 

com os resultados positivos apresentados pela dolarização. Porém, com o passar do tempo e o 

surgimento de percalços na consolidação da medida adotada, os jornais se mostraram receosos 

em relação à adoção do mesmo modelo econômico pelo Brasil. O jornal ZH tenha publicou 

matérias deste tipo a partir da metade de 1992, enquanto a FSP já apresentava essas 

preocupações no início do referido ano. 

Apesar de ZH ter noticiado maior número de reportagens sobre o bloco, o periódico paulista 

apresentou reportagens mais extensas, trazendo pesquisas e opinião de especialistas nos 

assuntos em pauta. Lembramos que isso se dá , em parte, pelo fato do jornal FSP ser impresso 

em tamanho padrão, enquanto que a ZH é produzida em tamanho tablóide o que diminui o 

espaço para publicação de informações extras sobre os assuntos abordados. 

No entanto, o jornal gaúcho foi o que construiu mais representações positivas acerca do 

Mercosul, buscando associar o crescimento do bloco a vantagens estratégicas ao Rio Grande 

do Sul e mantendo a visão otimista em relação ao futuro do bloco durante todo o período 

abordado.  
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A FSP, ao contrário de ZH, não demonstrou muito entusiasmo em relação ao futuro do 

Mercosul, apresentando textos bastante críticos sobre as decisões tomadas no âmbito regional 

e descrente na integração. 

Como possíveis justificativas, as disparidades nas publicações dos dois periódicos, podemos 

citar que o fato de Zero Hora ter publicado o maior número de reportagens em relação ao 

Mercosul pode se dar devido ao jornal ser bastante ligado ao âmbito regional e a história do 

Rio Grande do Sul ser bastante conexa a da Região Platina, esses espaços fronteiriços há 

muito são utilizados para a integração dessa região, facilitando assim a aceitação da proposta 

de integração do Mercosul. Outro fator relacionado ao jornal ZH é o de que ele, no momento 

de institucionalização do Mercado Comum do Sul, atuava como porta-voz do governo 

gaúcho, que se mostrava interessado na aproximação do Estado com os demais parceiros do 

bloco. 

O jornal Folha de São Paulo, desde sempre, foi voltado aos interesses do empresariado 

nacional, localizado predominantemente no estado de origem do periódico e direcionado a um 

público mais específico do que o ZH. Cultivando a imagem da Argentina como uma 

concorrente em potencial para o mercado o brasileiro e mantendo sua postura de crítica ao 

governo federal, o jornal via a integração de uma forma muito mais prejudicial à economia 

brasileira do que como uma possiblidade de ampliação de mercados.  

O fator citado acima ajuda a esclarecer, também, o motivo pelo qual o periódico FSP se 

deteve muito mais nas publicações sobre a dolarização da economia argentina do que no 

Mercosul, uma vez que sua visão de antagonismo da Argentina em relação ao Brasil 

facilitavam as críticas feitas ao pacote econômico lançado no país vizinho. 

 
Resumen: Este estudio plantea examinar las representaciones 
construiydas, acerca del Mercado Comum del Sur (Mercosur), en los 
diarios Zero Hora y Folha de São Paulo entre los años 1991- 1994. 
Destaca la primera etapa de existencia del bloco regional y la 
dolarización de la economía argentin como temas centrales. 
 

Palabras clave: Prensa; Representación; Mercosur; Dolarización. 
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Simposio 7 Sistema Político Partidos, Eleições e Relações Institucionais 

 
Sem material. 
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Simposio 8 – Leitura e Produção Textual-Discursiva: Estratégias e Processos 
de Construção de Sentidos 
 

O DISCURSO ENQUANTO PRÁTICA: UMA ANÁLISE DO 
COMPORTAMENTO DISCURSIVO DE PARLAMENTARES EVANGÉLICOS NA 
CÂMARA FEDERAL 

 

 

 

Rafael Bruno Gonçalves  

 

 

Resumo 

Ao abordar questões relacionadas à conexão entre política e religião no poder 

legislativo brasileiro, à luz da teoria do discurso de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe, 

este trabalho pretende oferecer subsídios principalmente sobre o comportamento 

discursivo dos deputados evangélicos na 52ª Legislatura, analisando o conteúdo dos 

pronunciamentos advindos de parlamentares pertencentes às diversas 

denominações evangélicas. 

  

Palavras-chave: Teoria do discurso, evangélicos, Câmara Federal, religião.  

 

 

 

1 Introdução 

 

Tema de pesquisas importantes já realizadas, o envolvimento dos 

evangélicos na política ainda é um campo pouco explorado no que diz respeito à 

questão dos discursos empregados por este segmento dentro da arena política, 

assim como os efeitos decorrentes da inserção deste tipo de discurso, por vezes de 

caráter confessional em um espaço caracteristicamente laico. 
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 Mudam as legislaturas e, consequentemente, muda, em alguns 

aspectos, o comportamento do segmento evangélico, transformações essas que são 

perceptíveis principalmente no âmbito da Câmara Federal. O ano de 2002 pôde ser 

considerado o ponto culminante no que diz respeito à participação dos evangélicos 

na política brasileira e muito se deve ao fato identificado na mudança do discurso 

empregado durante a campanha eleitoral. Foram eleitos, naquele período, cerca de 

setenta parlamentares, número nunca antes atingido por este segmento em 

legislaturas anteriores desde o processo de redemocratização no Brasil pós 1985.  

O extensivo uso da mídia por parte do setor evangélico, o crescimento do 

quadro de fiéis brasileiros destas denominações em um curto período, o discurso 

empregado por determinadas lideranças eclesiásticas, assim como as alianças 

eleitorais identificadas neste período foram fatores determinantes para o bom êxito 

evangélico na empreitada pela via política. A tabela a seguir apresenta o 

crescimento evangélico nas últimas legislaturas:  

 

 

Tabela 1 - A representação evangélica na Câmara Federal nas últimas quatro 

legislaturas (1998 - 2010) 

 

Legislatura  Total de parlamentares 

  

Eleitos para a 51ª Legislatura (1999-2003) 44 

Eleitos para a 52ª Legislatura (2003-2007) 68 

Eleitos para a 53ª Legislatura (2007-2011) 32 

Eleitos para a 54ª Legislatura (2011-2015) 63 

Total   207 

Fonte: CAMPOS (2006); DIAP. Disponível em: 

http://www.diap.org.br/index.php/noticias/agencia- diap/14637 

 

 

 

Ao representar partidos de diferentes orientações ideológicas, porém, 

majoritariamente concentrados nos partidos tradicionais de direita e centro direita, 
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estes deputados evangélicos ocuparam importantes posições desde o início da 

Legislatura investigada neste trabalho. Marcaram presença a partir da participação 

em Comissões, e também através da criação da Frente Parlamentar Evangélica 

(FPE), organismo que acabou envolvendo deputados de diferentes filiações 

partidárias pertencentes a diversas denominações religiosas evangélicas. 

O objetivo geral deste artigo é compreender o comportamento discursivo dos 

parlamentares evangélicos (pentecostais, neopentecostais, batistas, presbiterianos e 

metodistas) durante a 52ª Legislatura da Câmara Federal, através da análise dos 

seus discursos nas sessões do Grande Expediente da Câmara.  

Para identificar o comportamento deste segmento neste espaço político 

institucional, os passos metodológicos serão os seguintes: levantamento dos temas 

que ganham maior relevância nos discursos evangélicos captados durante as 

sessões do Grande Expediente; identificação do momento em que é estabelecida a 

articulação discursiva e como são mobilizados estes discursos previamente 

articulados; verificação da existência ou não de regularidade nestes discursos que 

apresentam características religiosas e como eles garantem sustentação no campo 

político.  

Este artigo também será destinado à apresentação da teoria do discurso 

norteadora desta investigação. Trata-se da teoria de Ernesto Laclau e Chantal 

Mouffe (1987). A estratégia teórica utilizada por estes autores acaba atribuindo um 

novo sentido a categoria discurso, tornando-se um importante referencial teórico-

metodológico na proposta desta pesquisa. Algumas das categorias desenvolvidas 

por estes autores como: antagonismo, prática articulatória e o ponto nodal, serão 

abordadas na seção seguinte, assim como o impacto da teoria do discurso e a 

tentativa de aplicação deste referencial na análise do comportamento de um 

determinado segmento religioso.  

 

2 A teoria do discurso de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe 

 

 Esta seção será destinada a uma exposição das contribuições teóricas 

sobre a análise do discurso de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe. O quadro teórico e 

metodológico apresentado por estes autores servirá de guia para o presente artigo, 
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isto é, na compreensão deste espaço discursivo que é a Câmara Federal, focalizado 

principalmente nos discursos de deputados federais evangélicos.  

Sobre a importância da teoria do discurso de Ernesto Laclau, Joanildo Burity 

adverte que em um cenário no qual surgem diversos movimentos sociais, com novas 

reivindicações, e através disto, estabelecendo outras experiências articulatórias na 

disputa ideológica pela hegemonia de diferentes significantes, as categorias de 

análise desenvolvidas por Laclau e Mouffe contribuem muito para compreender o 

caminho destas identidades coletivas e as lutas que são travadas na tentativa de 

recomposição (BURITY, 1997). 

 A teoria do discurso de Laclau e Mouffe, também chamada teoria da 

hegemonia, teoria pós-marxista entre tantas outras denominações, pode ser 

considerada uma nova forma de pensamento sobre o tratamento de algumas 

questões clássicas como a caracterização do social e do político. O livro de Laclau e 

Mouffe Hegemonia y Estrategia Socialista: hacia uma radicalización de la 

democracia publicado em 1985, serviu como ponto de partida para a estruturação 

desta teoria, já que na sua obra anterior, Política e ideologia na tradição marxista 

(1978), Laclau ainda estava preso a alguns conceitos provenientes da tradição 

marxista. Partindo para uma abordagem desconstrutivista, Laclau rompe com o 

determinismo econômico e orienta a sua obra a partir de uma dimensão ontológica 

da política, na materialidade do discurso. 

   Antes de ingressar nas categorias desenvolvidas por Laclau, é 

importante compreender o significado do termo desconstrução. Trata-se de uma 

prática de análise herdada de Jacques Derrida, ou seja, desconstruir aquilo que se 

apresenta como a base fundamental na elaboração de uma teoria, questionando e 

apresentando outras possibilidades de explicação, e não tomando uma tradição 

intelectual como intocável e não sujeita a críticas. A atitude da teoria 

desconstrutivista é aquela que: 

 

Joga com as brechas e incompletudes do que é, do que se apresenta como 

clausura, como fait accompli, e ora reativa as questões originais, ora se abre 

resolutamente ao chamado do outro, ainda que sob a forma do que sempre já 

apontou, na própria tradição, para outras possibilidades de ser. (BURITY, 1997, 

p.29) 
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O desconstrutivismo, assim, pretende dar novas interpretações baseadas 

nestas lacunas identificadas nas tradições teóricas tidas como incontestáveis. Atento 

aos acontecimentos da atualidade, o pós-marxismo de Laclau dialoga com a 

tradição desconstrutivista, ao mesmo tempo em que traz a cena novas contribuições 

alicerçadas também na psicanálise de Jacques-Marie Lacan e nos debates teóricos 

de Michel Foucault. Laclau e Mouffe constituem a base teórica da teoria pós-

estruturalista, centrando o discurso como elemento fundamental na constituição das 

identidades sociais.  

 

2.1 O antagonismo 

 

Importantes conceitos desenvolvidos por Laclau já aparecem em Hegemonia 

y Estrategia Socialista. No entanto, um conceito desta obra que merece destaque 

para os fins desta análise é a definição de antagonismo. Vale lembrar que este é um 

conceito derivado não apenas do antagonismo de classe, mas das diferentes 

relações antagônicas que se estabelecem em diferentes planos do social. A 

realidade do social é repleta de diferenças discursivas e, neste aspecto, o 

antagonismo serve para dar um caráter de negatividade ao que é considerado como 

o “outro”. Porém, nem sempre os antagonismos surgem das contradições, ou até 

mesmo das oposições.  

O autor também dedica sua obra a um trabalho de reinterpretação do social. 

Segundo Laclau, o social deve ser percebido como uma articulação. Para ele, a 

sociedade interpretada como uma totalidade já acabada é impossível. Laclau 

defende a ideia de impossibilidade da sociedade para romper com os enfoques 

sobre uma suposta totalidade fundante do social, contrapondo-se à visão 

essencialista: 

 

  

Estritamente falando, os antagonismos não são interiores, mas sim exteriores 

a sociedade; ou, melhor dito, eles estabelecem os limites da sociedade, a 

impossibilidade de esta última constituir-se plenamente. (...) O antagonismo como 

negação de uma certa ordem é, simplesmente, o limite da dita ordem e não o 
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momento de uma totalidade mais ampla do qual os dois polos do antagonismo 

constituiriam instâncias diferenciais -  ou seja, objetivas – parciais. (LACLAU & 

MOUFFE, p. 216-217, 1987, grifo do autor) 

 

Laclau e Mouffe argumentam que o antagonismo vem sendo estudado na 

literatura histórica e sociológica. Partindo do marxismo até as diferentes 

interpretações das diversas formas de “teoria do conflito”, tentando explicar as 

razões que levam a surgir os antagonismos na sociedade (LACLAU & MOUFFE, 

1987). No pensamento destes autores, o antagonismo, longe de ser uma relação 

objetiva, é uma relação que mostra os limites de toda a objetividade (LACLAU & 

MOUFFE, 1987). Laclau e Mouffe defendem que não existem identidades totais que 

possam estar localizadas permanentemente em polos antagônicos, elas se tornam 

antagônicas em uma determinada circunstância discursiva, mas que podem mudar 

de posição.   

 

2.2 A prática articulatória. 

 

               A prática articulatória faz com que os diferentes elementos, o que 

pode ser perfeitamente exemplificado como diferentes grupos, com diversas 

“bandeiras” de lutas, mas que são vítimas de um mesmo governo autoritário, 

passem a agir de forma conjunta, assim tornando-se momentos. A prática 

articulatória representa aquilo que pretende estabelecer uma ordem diante de uma 

situação de desordem no universo discursivo.  

               A dispersão, ou melhor, a desorganização das diversas identidades 

dentro deste universo, é o que favorece o surgimento dos diferentes elementos que 

se transformam em momentos diferenciais no exato instante da articulação, 

garantindo assim um novo status diferente daquele identificado quando situado no 

disseminado campo da discursividade. O discurso é o que articula os diferentes 

elementos, emergindo assim, um novo sentido.  

 Antes da articulação, estes diferentes elementos encontravam-se 

dispersos em uma lógica complexa, contudo, estes não podem ser caracterizados 

como “não discursivos”, já que estes elementos podem estar articulados dentro de 

outras cadeias discursivas que se encontram dispostos no campo da discursividade 
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(MENDONÇA, 2008). A alteração da identidade é consequência dessa articulação, o 

resultado desta prática, que altera as características mais peculiares de um grupo 

que ingressa na prática articulatória, é o que Laclau chama de discurso. 

 

2.3 O ponto nodal 

 

Outra categoria importante desenvolvida por Laclau para compreender o 

estímulo da prática discursiva é o ponto nodal, em outras palavras, o discurso capaz 

de articular as mais diversas demandas diante de uma fronteira antagônica instável. 

O ponto nodal, ou aquele momento do discurso que é capaz de aglutinar, é 

proveniente da psicanálise lacaniana. Laclau parte desta referência e chama de 

pontos nodais aqueles pontos discursivos privilegiados dentro de uma fixação parcial 

de sentido, mesmo que estes apresentem ainda todo um caráter de contingência e 

precariedade. (LACLAU & MOUFFE, 1987). Estes pontos discursivos resultam de 

um momento de oposição a algo que é percebido como inimigo, ou seja, aquilo que 

de fato representa uma ameaça, situação na qual surge uma relação antagônica. 

Com relação ao ponto nodal, segundo Joanildo Burity, em uma formação 

social podem existir diversos centros hegemônicos que ele denomina pontos nodais 

que necessariamente não se relacionam entre si dentro de uma ordem hierárquica, 

sendo assim, “claramente alguns desses pontos nodais são altamente 

sobredeterminados, constituindo-se em pontos de condensação de diversas 

relações sociais, numa espécie de polo gravitacional” (BURITY, 1997). 

Para que seja estabelecida a prática articulatória entre os diferentes 

momentos, o ponto nodal é um elemento fundamental dentro da lógica discursiva, 

pois somente ele apresenta esta capacidade de estabilizar a articulação e 

consequentemente fixar o nome do seu adversário em uma determinada relação 

antagônica.  

 

 

 

 

3 O discurso político evangélico no Congresso Nacional 
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Através do trabalho de leitura dos pronunciamentos de parlamentares 

evangélicos na Câmara Federal entre 2003 e 2006, dois grandes temas abordados 

por este segmento destacavam-se: o estabelecimento do novo Código Civil e a Lei 

de Biossegurança. A análise esteve concentrada apenas naqueles temas mais 

recorrentes identificados ao longo das sessões do Grande Expediente. Temas que 

identificam o comportamento discursivo, o posicionamento ideológico destes 

parlamentares e, por fim, o recurso da retórica religiosa na arena política em 

determinadas circunstâncias. 

Sobre a “bancada evangélica” na Câmara Federal, é importante realçar que 

pesquisas notórias já chegaram a importantes conclusões sobre a inexistência de 

uma bancada coesa, salvo naqueles raros momentos em que são discutidos temas 

que afetam diretamente os preceitos religiosos defendidos pelas igrejas evangélicas 

ou quando se tratam de assuntos de natureza corporativa para os representantes 

destas instituições religiosas. Todavia, restam dúvidas sobre esta suposta unidade 

até mesmo nestas raras circunstâncias. A análise discursiva empreendida neste 

artigo pretende examinar exatamente essas escassas situações em que é possível 

identificar certo grau de aproximação entre estes parlamentares para corroborar, a 

partir disto, a existência ou não de uma bancada evangélica.  

 

3.1 O novo Código Civil 

 

O novo Código Civil que passou a vigorar em janeiro de 2003, 

correspondendo ao início dos trabalhos na Câmara, foi alvo de críticas de deputados 

federais e senadores evangélicos. Os artigos 44 e 2.031 deste Código Civil 

classificavam as igrejas como associações compostas pela união de pessoas sem 

fins econômicos, sendo que estas mesmas instituições deveriam alterar os seus 

estatutos para estar em conformidade com as novas regras jurídicas. Este fato 

incomodou não apenas os evangélicos, mas também outras denominações 

religiosas, que, a partir dos seus representantes no Congresso Nacional, resolveram 

mobilizar um discurso contrário aos pontos específicos deste novo Código Civil no 

tratamento dado às igrejas.  
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Um exemplo de ponto nodal pode ser identificado no discurso evangélico 

sobre o novo Código Civil, mais precisamente os artigos 44 e 2.031. A nova lei 

colocaria as igrejas sobre o caráter de associações que se organizam para fins não 

econômicos. Na caracterização evangélica isso representaria uma forma de controle 

do Estado sobre a Igreja, através deste novo regramento jurídico. Naquele 

momento, a “liberdade religiosa” constituiria o ponto nodal, pela sua capacidade de 

articular os diferentes sentidos gerados através dos posicionamentos de 

parlamentares religiosos na Câmara Federal contrários ao novo Código Civil 

estabelecido em 2003, conforme é verificado nos seguintes pronunciamentos: 

 

As igrejas, com o advento do novo Código Civil, ficaram praticamente tolhidas 

da sua plena atividade em todo o território nacional. O inciso IV volta a considerar a 

organização religiosa como entidade pública de direito público. O Estado, pela 

Constituição Federal, não pode embaraçar (...) as atividades de culto, e o inciso IV 

do art.5º da Constituição Federal nos assegura a plena liberdade de consciência e 

de crença. Dep. Costa Ferreira, PSC – MA (Diário da Câmara dos Deputados, 

23/12/2003, p. 70475). 

 

Registro a aprovação do PL nº 634, de 2003, cujo Relator é o Deputado João 

Alfredo. A essa proposição foi apensado o Projeto de Lei nº 1.904 de 2003 de minha 

autoria, alterando o Código Civil, para dar liberdade, tranqüilidade e paz às 

instituições religiosas, associações partidos políticos, a fim de continuarem 

realizando o ótimo trabalho que desenvolvem no país. Dep. Silas Câmara, PTB – 

AM (Diário da Câmara dos Deputados, 05/11/2003, p. 59302). 

 

Houve uma mobilização articulada em torno do Projeto de Lei nº 634/2003, 

que trazia em seu conteúdo, a proposta de alteração dos artigos 44 e 2.031. O 

Projeto foi aprovado na Câmara e no Senado, sendo que neste último não sofreu 

nenhuma alteração. Em dezembro de 2003, este Projeto de Lei foi sancionado pelo 

Presidente Lula, garantindo assim o alívio destas instituições religiosas. O debate 

em torno do novo Código Civil representou um momento de unidade entre os 

parlamentares evangélicos, já que existia entre eles o sentido de defesa da 
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“liberdade religiosa” que estava sendo ameaçada diante das novas regras do Código 

Civil.  

 

3.2 A Lei de Biossegurança 

 

Outro importante tema pautado pelos parlamentares evangélicos na Câmara 

foi a Lei de Biossegurança. O Projeto de Lei nº 2.401/2003 que tratava deste tema 

começou a tramitar no Congresso Nacional em outubro de 2003. Em seu conteúdo, 

o Projeto estabelecia, além de outros pontos, normas para a utilização de 

organismos geneticamente modificados e células-tronco embrionárias e novas 

atribuições para a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio). 

 O discurso parlamentar evangélico sobre os estudos com células-

tronco embrionárias, inserido no Projeto de Lei de Biossegurança em 2004 

representa um bom exemplo de relação antagônica. Naquele momento, era possível 

identificar a demarcação de uma fronteira entre o lobby pró-pesquisa e os 

parlamentares contrários, ou seja, evangélicos, católicos e alguns que não 

representavam nenhuma denominação religiosa. Existia o reconhecimento de um 

“nós” de um lado e um “eles” do outro lado da fronteira. Este polo exterior 

caracterizado como “eles”, em outras palavras, os defensores das pesquisas com 

células-tronco, representavam o exterior negativo, mais precisamente o adversário  

constituído, segundo o discurso evangélico. Esta luta que ocorre no campo mental e 

material, ou seja, o estabelecimento da relação antagônica acontece no plano da 

sobredeterminação (simbólico – discursivo), e serve como polo de identificação 

daquelas particularidades que entram na disputa discursiva. Os seguintes excertos 

evidenciam este conflito: 

 

Há tecnologias aprovadas que com o passar do tempo, comprovaram seus 

efeitos maléficos (...). Preocupação da FPE com relação ao inciso X  do art. 6º. O 

tema que envolve a vida não pode ser tratado por um grupo qualquer nem de 

qualquer forma. Trata-se de processo que merece precaução e detalhamento. Dep. 

Walter Pinheiro, PT – BA (Diário da Câmara dos Deputados, 30/01/2004, p. 2789). 
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Quero deixar claro que a Frente Parlamentar quer debater e discutir esse 

artigo especificamente. O projeto em si é bom, mas neste artigo há implicações 

inclusive de ordem cristã, de ordem bíblica, e não nos podemos curvar ao seu texto. 

É importante que o Brasil saiba que somos contra a produção de embriões para 

estudos científicos e produção de clones. Dep. Neuton Lima, PTB-SP (Diário da 

Câmara dos Deputados, 05/02/2004, p. 04005). 

 

Sr. Presidente, o projeto, que tem como couraça os "transgênicos", encobre 

aspectos éticos e morais de nossa sociedade. Estou me referindo primeiramente aos 

ataques à vida através do aborto e da eutanásia, que o projeto apresenta, através da 

alteração proposta pelo Relator em seu substitutivo, ao retirar disposição que veda a 

produção, o armazenamento ou a manipulação de embriões humanos destinados a 

servir como material biológico disponível. (...) Sr. Presidente, tema tão importante, 

que envolve a vida, extrapola em muito o universo de competências e diretivas 

estritamente técnico-científicas.(...) Para concluir, clamo a este Parlamento que 

legisle adequadamente sobre a matéria, levando em conta a complexidade, as 

dimensões do risco, os efeitos futuros e as implicações éticas da tecnologia 

genética. A fé nos manda combater o que estiver errado segundo a razão ética, bem 

como a reconhecer o que for bom e correto. Dep. Vieira Reis, PMDB – RJ (Diário da 

Câmara dos Deputados, 05/02/2004, p. 4022). 

 

Na caracterização dos defensores das pesquisas com células-tronco 

embrionárias, a aprovação do projeto representaria um grande avanço na área 

científica, principalmente no tratamento de diversas doenças degenerativas. No 

entanto, para os evangélicos e católicos, estas mesmas pesquisas representavam 

um atentado à vida visto que a manipulação de embriões humanos seria 

caracterizada como crime, trazendo diversas implicações. 

Estavam dadas as condições para o estabelecimento da fronteira antagônica. 

De um lado o lobby pró-pesquisa, do outro lado, os parlamentares contrários: 

católicos, a Frente Parlamentar Evangélica e alguns parlamentares sem vínculo 

religioso.  A “defesa da vida” constituiu-se no ponto nodal comum no discurso oposto 

às pesquisas com CTEs, aglutinando os diversos sentidos contrários que estavam 

surgindo no ambiente político. A tramitação do Projeto de Lei de Biossegurança 
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revela o exato momento em que foi possível diagnosticar o recurso da retórica 

religiosa neste espaço, uma vez que não foram poucas as argumentações apoiadas 

em preceitos bíblicos. Isso indica como o discurso de caráter proselitista ainda 

compõe a índole evangélica na sustentação de suas teses políticas. 

 

4 Considerações finais  

 

A aprovação da Lei nº 10.825, alterando o Código Civil, manifesta a 

capacidade de influência evangélica na política, ou melhor, a transformação do 

discurso dos evangélicos nestes espaços ao longo das últimas legislaturas. Se antes 

era observado um comportamento mais arredio e tímido, nesta legislatura, os 

evangélicos demonstraram toda a sua capacidade de defesa dos seus interesses e 

de elaboração de propostas para resolver os seus problemas.  

Evidentemente o número de parlamentares evangélicos eleitos contribuiu 

para esse fato, no entanto, outros fatores auxiliaram esta transformação, entre os 

quais cabe destacar primeiramente a capacidade e a eficácia do discurso religioso 

em contaminar o político, e vice-versa. Em segundo lugar o amplo leque de alianças 

partidárias e a associação de outros segmentos não necessariamente religiosos. 

Nesse sentido, vale a pena destacar a aproximação dos evangélicos com o 

Presidente Lula para, a partir disto, garantir diversos recursos públicos e benefícios 

para as igrejas, no caso aqui investigado, a modificação do novo Código Civil.  

Ao tomar como exemplo o discurso evangélico sobre o novo Código Civil, 

pode-se identificar, além das características acima citadas, outros importantes 

elementos que compõem esta participação. Através de uma leitura que caracteriza o 

espaço político como o espaço dos antagonismos, é possível perceber o quanto o 

discurso evangélico está imerso dentro desta lógica e, como a partir desta imersão, 

ele assume uma feição política.  

O posicionamento contrário ao novo Código Civil, a convocação de outros 

segmentos, dentre eles os católicos e os partidos políticos, para tomarem posição 

sobre o assunto, evidencia uma das principais características deste discurso, ou 

seja, a capacidade de antagonizar contra algo e construir um discurso oposto diante 

deste polo negativo. Além desta produção de um novo sentido, o discurso 
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evangélico sobre o Código Civil torna-se ambicioso, pretende se hegemonizar, e o 

resultado disso, é a aprovação das mudanças sugeridas para o novo Código.  

Sob a bandeira da autonomia religiosa no país, que seria prejudicada pela 

intromissão do Estado nas práticas religiosas, os parlamentares evangélicos acabam 

trazendo uma nova forma de compreensão das matérias em pauta na Câmara. Essa 

nova maneira deve ser compreendida como a politização da inserção evangélica, ou 

seja, um discurso mais atento às disputas que são empregadas dentro destes 

espaços legislativos, dando novos contornos para os temas que surgem, como por 

exemplo, a constante referência ao papel da igreja para a sociedade e, 

consequentemente, a necessária independência do Estado eclesiástico diante do 

Estado laico. Já ao tomar como exemplo o posicionamento sobre o Projeto de Lei de 

Biossegurança, os evangélicos provaram que, apesar desta recente inserção na 

política institucional, já estão completamente adaptados ao jogo político, isso se 

torna evidente pela habilidade observada nestes parlamentares em momentos de 

negociação, intimidação e barganha na Câmara Federal. Os parlamentares 

evangélicos, literalmente entraram no jogo e demonstram compreender com muita 

propriedade as regras.  

Através da aplicação deste tipo de análise, fixada em um longo recorte 

espaço-temporal, é possível chegar a importantes conclusões. A ideia de que existe 

uma “bancada evangélica” permanentemente unida, onde as discussões no interior 

desta bancada sempre apresentariam uma forma harmoniosa de decisão, não 

corresponde com o conteúdo de boa parte dos pronunciamentos coletados.  

O comportamento dos evangélicos na Câmara Federal é heterogêneo, existe 

uma pluralidade de posicionamentos diante dos mais diversos temas que vão 

surgindo em pauta, inclusive daqueles parlamentares que pertencem a FPE. Autores 

de alguns trabalhos científicos, parlamentares e a própria mídia em geral, insistem 

em afirmar que existe um grupo evangélico coeso, que vota sempre em bloco. O 

tema da Lei de Biossegurança revela o contrário, já que na segunda passagem do 

Projeto de Lei nº 2.401/2003 na Câmara, alguns parlamentares evangélicos 

manifestaram o voto favorável, enquanto que a maioria dos deputados federais 

pertencentes à FPE estava contra o Projeto de Lei de Biossegurança, mais 

precisamente sobre o Art. 5º .  
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Na legislatura investigada neste artigo, em virtude do crescimento da 

participação dos evangélicos, torna-se pouco provável que exista uma bancada que 

vota sempre em bloco. Porém, existem algumas exceções encontradas nestes 

discursos, trata-se daqueles temas de caráter corporativo, ou de questões 

vinculadas aos valores morais transmitidos pela tradição cristã.  

O debate gerado em torno do tema da Lei de Biossegurança enquadra-se 

exatamente nesta ultima questão, ou seja, em um tema polêmico diante da 

argumentação religiosa de defesa da vida, daquilo que foi caracterizado pela FPE 

como uma violação dos princípios cristãos. É exclusivamente neste tipo de debate 

que é possível identificar alguma unidade situada além das fronteiras partidárias, 

confessionais ou apenas ideológicas, contudo, é importante destacar que esta 

unidade é momentânea, contingente, nunca é fixa. O segundo momento de 

tramitação do projeto na Câmara evidencia isso. 

Em linhas gerais, procurou-se argumentar que o espaço discursivo é um 

terreno muito extenso, em que as particularidades com suas diferentes demandas e 

posicionamentos circulam isoladas, mas que em determinado momento de ameaça, 

neste caso quando surge o artigo polêmico da Lei de Biossegurança, assumem um 

caráter mais homogêneo.  

              Conforme a teoria de Ernesto Laclau, estes elementos passam a ser 

caracterizados como momentos, ou seja, as posições diferenciais articuladas que 

atingem a posição de discurso. Este discurso é o que vai gerar esta capacidade de 

exercer uma função hegemônica, transmitindo a ideia de unidade, evidentemente, 

lembrando que é a unidade entre aquilo que no primeiro instante aparece isolado, 

neste, já mencionado grande terreno das diferenças. 

 O modelo teórico desenvolvido por Laclau contribui muito neste 

aspecto da análise porque é exatamente nestas circunstâncias que é possível 

verificar a relação antagônica estabelecida entre discursos que se situam em polos 

opostos. O conceito de antagonismo elaborado por Laclau torna-se aplicável 

naquelas situações em que é corroborada a existência de uma linha fronteiriça entre 

um “nós” contrário ao “outro”, dentro deste vasto terreno de emergência discursiva. 

Estes discursos encontram-se em um processo de competição permanente dentro 

desta lógica, obedecendo a uma dinâmica de conflito.    
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Resumen 

 

Al abordar las cuestiones relacionadas con la conexión entre política y religión 

en lo poder legislativo brasileño, a la luz de la teoría del discurso de Ernesto Laclau y 

Chantal Mouffe, este trabajo tiene como objetivo proporcionar subsidios 
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principalmente en el comportamiento discursivo de los diputados evangélicos en la 

52ª Legislatura, analizando el contenido de las declaraciones procedentes de los 

legisladores pertenecientes a diferentes denominaciones evangélicas. 

 

Palabras-clave: Teoría del discurso, evangélicos, Cámara Federal, religión.  
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RESUMO:  

Tendo por base as concepções de Walter Benjamin, a Teoria do Discurso e 

os Gêneros Textuais, este trabalho surge de uma experiência na área de produção 
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textual nas graduações da UNEB, Santo Antônio de Jesus, que objetiva 

desencadear mudanças de posturas diante do ensino de Língua Portuguesa, e 

investigar o papel atual das narrativas dos indivíduos do Recôncavo da Bahia, as 

suas práticas narrativas e as variáveis traçadas nos textos produzidos.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Produção Textual; Narrativas; Diferentes Linguagens. 

 

 

1-REFLEXÕES INICIAIS 

Os meios audiovisuais e a internet se propagaram nas últimas décadas numa 

velocidade fulminante fazendo a escrita e o discurso verbal engendrarem novos 

rumos. Surgindo assim um hibridismo discursivo nascido da aliança do texto-palavra 

com o texto-imagem, em que notadamente se encontra o domínio do imagético 

sobre os outros códigos – o sonoro e o verbal. Tais concepções podem também nos 

levar a uma reflexão do potencial exercido pela mídia e, por conseguinte da internet 

mediando as relações sociais e as construções narrativas na contemporaneidade. 

Mesmo diante das mudanças acima apontadas, o ensino no Brasil, em 

especial, de línguas, não acompanhou o ritmo da sociedade atual e ainda carece do 

contexto situacional onde se operam a prática real do aprendizado e a integração 

com as novas formas de se comunicar do indivíduo contemporâneo. Níveis baixos 

de aprendizagem no ensino fundamental e médio apontam para falhas nas práticas 

comuns na escola básica, onde a concepção de ensino da língua é distante de seu 

maior interlocutor: o sujeito narrador. Tais falhas do sistema de ensino, dentre vários 

fatores, estão vinculadas à extrema importância dada à metalinguagem gramatical, 

ou seja, à racionalidade técnica, pois esta distancia o sujeito de sua própria língua e 

afasta-se de todo aspecto sócio-histório-cultural peculiar à língua de cada falante, 

pois não leva em consideração a realidade gerada a partir da linguagem, e, a 

depender do contexto situacional, a história vivenciada e as múltiplas possibilidades 

interpretativas e discursivas que são criadas. 

As escolas deveriam ter por missão proporcionar reflexões mais aguçadas 

aos participantes, concebendo-lhes um fortalecimento de uma cultura poética-

política-filosófica-formativa. Á despeito disto, fundamental seria a disseminação do 

conhecimento tanto das discussões a respeito dos atuais discursos sobre os 
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processos comunicativos bem como dos novos recursos midiáticos. Portanto, cabe à 

universidade servir como referência e auxiliar na formação de professores munidos 

de uma visão crítica do papel da comunicação, de uma noção da realidade que os 

cerca (e onde vivem) e torná-los agentes de transformação capazes de atuar com 

competência técnica e filosófica criando alternativas de expressão para a 

comunidade em que atuam. Neste sentido, deveria fortalecer os seus 

conhecimentos e a sua prática através de uma sólida compreensão da realidade 

social, política e econômica de sua região, fazendo deste indivíduo um conhecedor 

da comunicação e da linguagem como elementos estruturadores da sociedade, da 

filosofia, da arte e das diferentes técnicas, que são a base deste conhecimento. 

  

Seguindo os preceitos acima apontados e com o propósito de desencadear 

mudanças de posturas de professores do Recôncavo da Bahia diante do ensino da 

Língua Portuguesa elegemos uma tipologia específica de expressão da linguagem, 

do campo dos gêneros discursivos, e uma das responsáveis pela ação interativa - 

“inter-ação” (KOCH, 2000)  entre os falantes (sujeitos capazes de se constituírem no 

espaço social e histórico), ou seja, a Narrativa, como objeto de estudo. Deste modo, 

relatamos aqui uma experiência, ancorada na proposta dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) , que estimula alunos a criarem, sob inspiração de obras dos 

gêneros literários ou não-literários, textos em diferentes subgêneros narrativos, 

linguagens, mídias e suportes.  

A proposição deste estudo nasceu de observações empíricas em sala de aula 

sobre repercussões causadas pelo emprego das narrativas como um dos diferentes 

gêneros aplicados nas graduações do Campus V da Universidade do Estado da 

Bahia (UNEB), local onde atuo profissionalmente. Os resultados preliminares vêm 

servindo como amostragem de uma análise sobre o processo de construção das 

narrativas contemporâneas da região, que identifica o sujeito narrador e seus 

suportes narrativos e, busca-se com isso fomentar o conhecimento técnico-científico 

empregado nas narrativas atuais dos indivíduos da região, e de sua rica e densa 

contextualização histórica e cultural. 

Como nosso corpus objeto de análise é o resultado das produções criadas, ou 

seja, as releituras das temáticas escolhidas pelos alunos matriculados nos 

componentes das graduações e das oficinas, ministradas na área de Produção 
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Textual na UNEB/Campus V, nosso sujeito de estudo são estes discentes, que 

provêm eminentemente do ensino fundamental, médio e universitário e que fazem 

parte principalmente do universo de comunidades da região do Recôncavo Sul da 

Bahia, sendo assim os denominamos: Narradores do Recôncavo da Bahia. 

A área de abrangência dos Cursos do Campus V ultrapassa o número de 17 

diferentes municípios. Embora possua um grande número de instituições de ensino 

básico, fundamental, médio e universitário, a região possui um alto grau de 

analfabetos e ressente-se de uma política econômica ativa e culturalmente atuante, 

em campos identificados com a modernização e em campos impregnados das 

formas tradicionais. Merece ressaltar ainda a importância dos grupos religiosos 

católicos e protestantes e a forte presença dos afros descendentes, cujas marcas 

estão em toda parte, seja na religiosidade, ritmos musicais, folclore, alimentação e 

principalmente no uso de variantes linguísticas regionais, históricas e culturais. 

Apesar do distanciamento com os grandes pólos urbanos, verifica-se que 

estes indivíduos possuem acesso aos bens de consumo e bens simbólicos 

globalizados com o auxílio das novas tecnologias de comunicação, permitindo assim 

que novos processos comunicacionais estejam presentes em seu cotidiano. Para 

diagnosticar os impactos causados pelas novas formas expressão, precisamos 

identificar este sujeito e quais as narrativas que fazem parte de seu cotidiano, como 

ele as utiliza, as transforma e interage com as múltiplas possibilidades de 

linguagens, que irão dar vida às suas narrativas e destes meios que permitem maior 

conhecimento do universo narrativo e de produção cultural. 

Ao conceber a existência de um diálogo entre as diferentes formas de 

linguagens é preciso se atentar, ainda, para a existência de um estudo 

interdisciplinar, ou seja, para a construção de sentidos vão ser demandados pelo 

narrador e o ouvinte conhecimentos que extrapolem as especificidades de cada 

linguagem. A compreensão sobre intertextualidade também é imprescindível, pois o 

pensamento humano é diverso e os textos ou linguagens dialogam entre si e fazem 

referências a outros, existindo aí uma relação de efeitos de sentido. 

Tal pesquisa se ancora na Teoria da Narração elaborada por Walter 

Benjamin, nas compreensões sobre Gêneros Textuais apontados por Luiz Antonio 

Marcushi, com recurso a as Teorias do Discurso, cujas bases são sustentadas por 

teóricos como Mikhail Bakhtin, além de outras concepções que abordam a questão 
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da produção de narrativas. A proposta de ensino da língua através das narrativas se 

espelha na Metodologia Triangular das Artes e na Pedagogia Libertadora de Paulo 

Freire, estas influenciarão o processo de criação dos textos dos alunos.  

Como resultado preliminar identificamos que de um total de dez turmas 

trabalhadas, em oito ocorreram escolhas por parte dos grupos em produzirem 

cordéis e repentes, um gênero que pensávamos ser pouco trabalhado em sala de 

aula e que seria vagamente explorado nos livros didáticos. A explicação destas 

predileções suscita o levantamento de diferentes hipóteses, das quais poderíamos 

elencar que: a) o cordel é um subgênero narrativo comum presente nas 

comunidades do Recôncavo da Bahia; b) escolas ou professores do ensino 

fundamental e médio vêm utilizando com freqüência estes recursos em sala de aula. 

As respostas para tais indagações serão esclarecidas em investigações posteriores 

sobre o levantamento das narrativas e seus suportes na região. Neste artigo nos 

restringimos a analisar parcialmente uma pequena amostra de resultados, tomando 

por base as contextualizações sobre gêneros, narrativas, método de ensino de 

língua portuguesa e sua transversalidade com o método que é fruto de uma 

experiência em sala de aula. 

 

2-BASES REFERENCIAIS 

A ação da indústria da cultura, a mediação dos veículos de comunicação, o 

encolhimento do globo terrestre às proporções de uma tela de televisão, têm feito 

emergir com vigor as peculiaridades de um novo indivíduo, que vem se distanciando 

de velhas práticas passadas de geração em geração, transformando em abismos as 

relações entre os grupos humanos. Walter Benjamin preocupado com a aceleração 

destes processos alertou, de uma forma nostálgica, sobre a importância da 

manutenção de laços com as formas antigas de relacionamentos comunicacionais 

interpessoais “contar histórias é a arte de contá-las de novo, e esta arte se perde 

quando as histórias não são mais conservadas, ela se perde porque ninguém mais 

fia ou tece enquanto ouve a história (BENJAMIN, 1994).   

Este novo indivíduo passou a ter contato com as informações e com a cultura 

de sua sociedade por meios artificiais, porque a rápida alteração no uso e valor do 

tempo não permitiu o encontro do Novo e do Velho, apagaram-se as memórias e 

assim extinguiram as velhas formas de expressão. Em conseqüência disso 



Anales del I Encuentro internacional del conocimiento : diálogos en nuestra América / I Encuentro de 
las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración en el Conosur, 5, 6, e 7 de mayo 2011, 
Pelotas, Brasil – Pelotas (RS) : Instituto Federal Sul-rio-grandense/IFSul, 2011 - ISSN 2238-0078 
_________________________________________________________________________________ 

 

 1059 

ocorreram: o declínio das trocas de experiências interpessoais; o desaparecimento 

de antigos laços com lugares e com práticas; o desaparecimento de manifestações 

populares localizadas; o abismo entre gerações, fazendo com que os anciões, 

depositários das vivências do grupo, tornem-se inúteis (GAGNEBIN, in BENJAMIN, 

1994)  . 

Numa análise mais profunda, as preocupações de Benjamin, sob um 

determinado ponto de vista são coerentes com a sociedade atual, mas sob outra 

ótica ficaram localizadas em um determinado tempo e contexto, pois o que se pode 

verificar ao longo de toda a história da comunicação humana é que a forma de se 

expressar se altera com o passar dos tempos, gradativamente, de acordo com a 

história da civilização e seus modos de produção, coincidindo com o 

desenvolvimento e o surgimento dos meios. Mais recentemente os jovens, 

encontraram espaço nas redes de relacionamentos, como e-mails, blogs, fotologs, 

Orkut, MSN, twitter, facebooks, youtube, que funcionam como meios de sua 

expressão e local para suas narrativas. Estas tecnologias de comunicação têm 

permitido o surgimento de novos gêneros, a 'transmutação', ou a aglutinação com 

outros gêneros textuais, tal qual passam e vêm passando os seus suportes. 

O que percebemos atualmente é um movimento inverso de relações com e 

através da mídia. Antes os meios de comunicação de massa se dirigiam a um 

número bastante elevado de indivíduos, onde se exigiam aglomerações de público, 

hoje se busca a especificidade e a individualidade. Assim, a mídia interfere na 

maneira como as pessoas se relacionam com as outras e consigo mesmas, o que só 

reforça seu caráter de instrumento cultural de expressão. E assim, podemos 

averiguar que o modo pelo qual nos comunicamos e construímos nossas narrativas 

está mudando, onde sujeitos, história, situação e sociedade fazem parte de um 

conjunto de práticas sociais que se manifestam por meio do discurso e de diferentes 

gêneros textuais, em especial, de narrativas.  

O caráter sócio-comunicativo da língua e seu ensino tem sido o foco principal 

dos estudos linguísticos, pois retrata os contextos reais da vida cotidiana e as 

experiências da vida do sujeito narrador. Os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs), principalmente de Língua Portuguesa (LP), sugerem um trabalho com o 

texto na perspectiva dos gêneros textuais orais, visuais e escritos. Com isso, o 

ensino da língua ultrapassa o domínio dos recursos gramaticais, estas devem ser 
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associadas às necessidades expressivas e de interação de cada texto e contexto 

que contribuam para a existência de um diálogo com todos os seus falantes, e 

enxerguem as variantes lingüísticas de diversas comunidades. Tal prática passa a 

ser estimuladora de novas concepções de ensino-aprendizagem e acima de tudo de 

expressão do indivíduo participante atuante-reflexivo do meio em que vive. 

Mesmo diante dos preceitos contidos nos PCNs, Luiz Fiorin (2007)  aponta 

que o ensino da língua em muitas escolas não está fundamentado nas teorias sobre 

texto, discurso, gêneros textuais, nem a aplicação de diferentes tipos de textos em 

sala de aula. Em consonância com este diagnóstico, Luiz Antonio Marcuschi anuncia 

que muitos modelos ainda existentes focam na análise das metalinguagens e na 

estrutura da língua, ou apenas como instrumento usado no processo de leitura.  

Contudo, uma observação mais atenta e qualificada revela que a essa 

variedade não corresponde uma realidade analítica. Pois os gêneros que aparecem 

nas seções centrais e básicas, analisados de maneira aprofundada são sempre os 

mesmos. Os demais gêneros figuram apenas para “enfeite" e até para distração dos 

alunos. São poucos os casos de tratamento dos gêneros de maneira sistemática. 

Lentamente, surgem novas perspectivas e novas abor¬dagens que incluem até 

mesmo aspectos da oralidade. Mas ainda não se tratam de modo sistemático os 

gêneros orais em geral. Apenas alguns, de modo parti¬cular os mais formais, são 

lembrados em suas características básicas. (MARCUSCHI, 2003)   

Os textos diversificados como jornal, músicas, histórias em quadrinhos, 

poesias, são utilizados em sala de aula pelos professores, porém não são 

explorados de maneira produtiva, e que muitas vezes representam ao professor 

mais um acúmulo de atividades por corrigir. Inclusive, os professores não são 

instruídos a trabalhar com os gêneros, não dominam suas distintas tipologias e 

características, nem ao menos os têm como leitura cotidiana. Tais dificuldades talvez 

sejam oriundas da própria particularidade destes, que não possuem natureza 

estanque, sofrem alterações no decorrer do tempo ou mesmo desaparecem, porque 

são elaborados pelas mais diversas esferas da atividade humana em seus mais 

diversos usos no dia-a-dia, e apresentam características sócio-comunicativas 

definidas pelos conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composição 

característica. Embora vários textos possam ser classificados como sendo 

narrativos, por exemplo, eles se concretizam em formas diferentes – gêneros 
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textuais– que possuem diferenças específicas, e a depender de cada autor, são 

categorizados de distintas formas. Um cordel, ora pode ser classificado como 

narrativo, ora como um relato, ora como gênero lírico (poesia, poema).  

Os gêneros não são entidades naturais como as borboletas, as pedras, os 

rios e as estrelas, mas são artefatos culturais construídos historicamente pelo ser 

humano. Não podemos defini-los mediante certas propriedades que lhe devam ser 

necessárias e suficientes. Assim, um gênero pode não ter uma deter¬minada 

propriedade e ainda continuar sendo aquele gênero. (MARCUSCHI, 2006).  

Neste contexto Marcushi (2006)  pontua que não existe um gênero ideal para 

o ensino da língua, principalmente porque cada falante estrutura seus pensamentos 

e os expressam de diferentes formas com eleição de um ou outro gênero a 

depender da circunstância. Portanto, o que os PCNs sugerem é um maior 

conhecimento do funcionamento dos Gêneros Textuais para a produção e 

compreensão de textos. Além disso, há que se considerar a existência de uma 

enorme lacuna entre a variação falada e a variação escrita, portanto, nenhum 

método de ensino da língua pode ser eficiente se desprender-se de seu interlocutor 

e não levar em consideração que o ato de produção de um texto narrativo obedece a 

princípios similares ao processo de criação de toda e qualquer arte. Para que exista 

criação, deve existir leitura (oral ou escrita) prévia, reflexão, inspiração (baseada em 

emoções), e tornar-se assim um ato poético-filosófico.  

Esclarecemos que quando falamos em textos, não nos restringimos à 

expressão escrita e sim a todo um contexto que leva ao significado das coisas e 

pensamentos humanos, pois as imagens estabelecem narratividade entre os 

indivíduos e a sociedade, que irá conduzir a uma integração histórico-social. 

Incluímos aí a fotografia, o vídeo, e outras expressões que, por meio da 

especificidade de suas linguagens, permitem narrar histórias do sujeito narrador e do 

objeto narrado. 

  Ao escolher a narrativa como parte do processo de ensino de produção 

textual em sala de aula, nos associamos à idéia básica de que esta é uma peça 

fundamental do ato comunicativo, é um gênero que faz parte das vidas das pessoas 

e acolhe uma maior quantidade de tipos de textos e linguagens. Neste teor, 

entendemos narrativa como um relato de acontecimentos ou ações reais ou 

ficcionais que tem como conteúdo histórias que se reportam a acontecimentos 
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passados e partilhados entre os indivíduos. Portanto, é a ação do homem no mundo, 

ou a legitimação de estar no mundo e também a experiência de pertencimento, que 

é a base da identidade coletiva. As narrativas fazem parte de uma prática social 

expressa através da linguagem, reconhecida no discurso, local onde são 

constituídas as elaborações significantes do saber e da formação do indivíduo. Os 

discursos sobre o mundo estão presentes nas narrativas, nelas, segundo Bakhtin 

(2000) , a vivência é a primeira etapa da atividade estética e a palavra é possuidora 

de um caráter social que busca atingir objetivos comunicacionais. 

Ela é determinada tanto pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato 

de que se dirige para alguém. Ela constitui justamente o produto da interação do 

locutor e do ouvinte. Toda palavra serve de expressão de um em relação ao outro. 

Através da palavra, defino-me em relação ao outro, isto é, em última análise, à 

coletividade. (BAKHTIN, 1986).  

Walter Benjamin (1994)  entende a narrativa como troca de experiências, 

como relação, como prática social que pressupõe interlocução. Estas trocas 

acontecem muitas vezes a partir de manifestações em espaços públicos ou 

midiáticos e evidenciam a estética e o lúdico de um grupo social, como as festas 

populares, que têm origem em um evento sagrado, social, econômico ou mesmo 

político do passado e que são constantemente recriadas e reatualizadas (Castro, 

2009) . Estas manifestações são ligadas por redes de significados que dão sentido 

ao mundo e englobam um conjunto de diversos aspectos, como crenças, valores, 

costumes, leis, moral, línguas. Neste sentido tais manifestações nos levam a 

entender o conceito de cultura como “herança transmitida, pode ter sua origem em 

um passado longínquo, porém não se constitui em um sistema fechado, imutável de 

técnicas e comportamentos” (Paul Claval 1999, apud CASTRO, 2009).  As diferentes 

narrativas, portanto, são elementos presentes na ponte entre o passado, onde os 

contatos são importantes para as mudanças, transformações e reinvenções das 

práticas culturais, em que as formas de informação e comunicação nas últimas 

décadas foram fundamentais. 

A definição de cultura popular não é tarefa simples; depende da escolha de 

um ponto de vista e, em geral, implica tomada de posição. Antonio Gramsci formula 

a questão em termos de estruturas ideológicas da sociedade: ao lado da cultura 

erudita, transmitida na escola e sancionada pelas instituições, existe a cultura criada 
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pelo povo, que articula uma concepção do mundo e da vida em contra-posição aos 

esquemas oficiais. Há nesta última, é verdade, estratos fossilizados, conservadores, 

e até mesmo retrógrados, que refletem condições de vida passadas, mas também 

há formas criadoras, progressivas, que contradizem a moral dos estratos dirigentes. 

(BOSI, 1986)  

Dentro dessa perspectiva exemplificamos a literatura de cordel que consiste 

num recurso de comunicação popular, uma vez que aborda fatos do dia-a-dia das 

pessoas e, sobretudo, retrata aspectos culturais de determinada região e propaga os 

aspectos folclóricos, na medida em que expõe diversos costumes, personagens 

(sejam eles imaginários ou reais), crenças, fábulas, histórias e tradições. E, para 

tanto, se utiliza de uma linguagem variada, em alguns casos, utilizando-se do humor 

e da sátira, para expor seus objetivos. O Cordel tem origens na Idade Média, e 

desde estes tempos é prática comum ao cordelista usar do recurso da 

intertextualidade ou do entrecruzamento de textos, adaptando várias obras 

populares, clássicas ou contemporâneas. Adota um brincar com os temas e as rimas 

poéticas, às vezes jocosas e pornográficas, mas com certeza imprime uma postura 

poética-ideológica-filosófica. Talvez tais características justifiquem as escolhas no 

desenvolvimento por produções textuais em formato de cordel de grande parte dos 

grupos que vêm participando da proposta metodógica a qual explicaremos a seguir. 

 

3-UMA EXPERIÊNCIA NARRATIVA 

O método de ensino a partir das narrativas se assemelha ao método de 

ensino da Arte conhecida por Metodologia Triangular, sistematizada pela arte-

educadora Ana Mae Barbosa na década de 1980. Nesta o ser humano conhece um 

pouco da sua história, dos processos criativos de cada uma das linguagens 

artísticas, o surgimento de novas formas de realizá-la, sempre se aprimorando no 

decorrer dos tempos, e que envolve, como o próprio nome sugere, o trabalho em 

três vertentes: o fazer artístico, a leitura da obra de arte e a contextualização da arte 

(BARBOSA, 1998).  Levando para a linguagem, a pessoa que aprende a escrever 

deve saber, não apenas fazer algo, mas também saber como foi feito, de onde veio, 

o que levou o artista a fazer a obra, para assim, fazer a sua leitura, podendo 

perceber a mensagem e o que o autor quis passar através da sua obra.  
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O método narrativo conta ainda com a influência filosófica da Pedagogia 

Libertadora de Paulo Freire que promove a articulação e a mediação da construção, 

apropriação e socialização do saber com a perspectiva de consciência crítica da 

sociedade em que é dada ênfase a um saber construir com o conhecimento da 

linguagem artística. Tal método permite a existência de um processo participativo de 

investigação/intervenção e leva à produção de mudanças no sentido de tornar os 

indivíduos sujeitos livres e capazes de tomar decisões e implementarem ações, após 

análise e reflexão da realidade (FREIRE, 1996) .  

Bakhtin propõe um Método Sociológico aplicado à Ciência da Linguagem em 

que as interações sociais são geradoras de formas de interação verbais específicas 

e envolvem concepções de ideologia e de linguagem. Nele os procedimentos são 

adotados de maneira conjunta: identificação e análise de “formas e tipos de 

interação verbal”, das “condições concretas”, das “formas das distintas enunciações” 

e dos “atos de fala isolados”, para posteriormente ser realizado um “exame das 

formas da língua na sua interpretação linguística habitual” (BAKHTIN,1986).   

No Método Narrativo aqui proposto o ato criativo toma como base a emoção 

do indivíduo, que ao criar suas obras pode interferir no seu modelo de inspiração, o 

que possibilitará a ele desprender-se de amarras técnicas, estilísticas e, de 

categorizações por meio de escolas artísticas, e assim, criar algo que transmita uma 

mensagem e que dê sentido à Arte, mais especificamente ao texto. É importante que 

o aprendiz conheça a técnica para aprimorar cada dia mais o seu trabalho, 

entendendo que, ela sozinha, não dá sentido à obra.  Os alunos devem 

experimentar novas situações, como o contato com as obras de arte, ou seja, com 

os diferentes tipos e gêneros textuais, para compreender e assimilar mais facilmente 

o mundo cultural e estético. Neste caso, é exigida do professor uma maior atenção 

aos processos de assimilação, elaboração e expressão de sua prática pedagógica 

em que a avaliação esteja presente em todo o processo de ensino-aprendizagem. 

O trabalho com narrativas atende aos princípios básicos das metodologias 

acima elencadas e adota alguns passos que propõem ao aluno ir além de criar ou 

analisar textos, nele o ensino da Língua Portuguesa, mais especificamente da 

produção textual, é feito a partir de construções narrativas usando diferentes 

linguagens e permite que este indivíduo se relacione com a língua tendo em vista 

sua realidade social, cultural e lingüística, e se apóia em etapas que objetivam 
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atender fins específicos: a) identificação da leitura prévia (busca-se elencar a 

realidade linguística e a leitura prévia de mundo do aluno); b) criação- ato criativo, 

fazer poético; c) disseminação-produção do texto em diferentes linguagens e 

suportes para sua publicização, buscando a recepção da obra junto ao 

espectador/público; d) reflexão e análise (impactos causados pelo texto, análise das 

linguagens e subgêneros utilizados, mudanças de postura diante da LP e de seu 

ensino, verificação da análise lingüística).  

Como primeira atividade o aluno desenvolve um relato escrito individual e em 

estilo livre sobre um fato marcante de sua vida, aqui teremos elementos para fazer o 

aluno criar algo que é de sua experiência e vivência carregada de emoções. Este 

primeiro texto servirá como elemento de verificação, para se proceder na 

intervenção pormenorizada e análise lingüística e de progressão do aluno. Logo em 

seguida são apresentadas as classificações e as características dos diversos 

gêneros textuais e discursivos, dando ênfase ao gênero narrativo.  

No próximo passo a turma escolhe a temática a ser trabalhada, que pode ser 

oriunda dos gêneros literários tradicionais ou não, de algum tema comum a todos, 

história da cidade ou de alguém importante, uma música, uma foto, um filme, uma 

peça de teatro. São repassados para eles, além do texto base, outros intertextos, 

resenhas, filmes, imagens, audiovisuais, músicas. Após identificarem os elementos 

básicos da narrativa escolhida, os grupos escolhem o gênero e subgênero a ser 

desenvolvido, obedecendo-se as características: epopéia, lírica, dramática, cômica, 

poesia, conto, e em que linguagem (suporte). Posteriormente cada aluno descreve 

um dos personagens da narrativa, com base nas discussões apresentadas pelos 

grupos. Após a escritura do texto narrativo é realizada uma apresentação sob a 

forma de um produto audiovisual ou de uma peça teatral, ou de fantoches, uma 

performance, um musical, ou repente, um cordel, entre outros.  

Os resultados da experiência em sala de aula estão sendo catalogados e 

organizados. Ao término desta etapa, que se iniciou em 2009, será desenvolvida 

uma investigação descritiva dos materiais registrados. Para dar suporte à 

metodologia adotaremos também a observação participante, com recurso a 

entrevistas e questionários semi-estruturados aplicados aos alunos envolvidos nos 

componentes da área de produção textual. Esta etapa tem o intuito de constatar as 

interpretações dos indivíduos sobre as múltiplas possibilidades produtivas e 
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discursivas na criação de narrativas, além de desenvolver um levantamento da 

percepção dos entrevistados, e da conjuntura sócio-cultural destes indivíduos. No 

final, descreveremos as práticas narrativas, destacando-se as múltiplas variáveis dos 

roteiros/caminhos traçados pelos grupos na construção da estrutura narrativa, e o 

foco/enfoque narrativo escolhido e de seus gêneros e seus diferentes suportes.  

 Atualmente a pesquisa conta com seis monitoras, sendo quatro 

bolsistas e duas voluntárias (candidatas a bolsas de iniciação científica da UNEB), 

que colaboram com todas as etapas dos trabalhos, principalmente na coleta, 

organização dos produtos e textos dos alunos, aplicação de questionários e 

entrevistas. A previsão é que até o fim do primeiro semestre de 2012 já tenhamos os 

resultados da pesquisa. Mesmo em fase inicial, nossos levantamentos preliminares 

indicam que há fortes indícios de que o gênero narrativo mais utilizado por nossos 

sujeitos de estudo é o cordel. 

 

4-CORDEL COMO MANIFESTAÇÃO NARRATIVA POPULAR DO 

RECÔNCAVO DA BAHIA 

Como dito, nosso corpus objeto de estudo são os diversos produtos de 

criação dos alunos, matriculados nos componentes das áreas de produção textual, 

das graduações do Campus V, da Universidade do Estado da Bahia, principalmente 

da Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas, ou seja, professores ou 

futuros professores de LP. Os levantamentos iniciais do projeto já contam com 

produções, impressas e/ou digitais, de dez turmas distintas, dos semestres 

acadêmicos da UNEB no período de 2009.1 a 2010.2, dos cursos de Língua 

Portuguesa e Literaturas, Língua Inglesa e Literaturas, Língua Espanhola e 

Literaturas, Administração de Empresas e Geografia. Das temáticas, escolhidas 

pelos alunos destacam-se: Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna; Os Maias, 

de Eça de Queiroz; Os Sertões, de Euclides da Cunha; Mauá-O Imperador e o Rei, 

filme de Sérgio Resende; Seu Zinho- cordelista de Varzedo; Irmandade da Boa 

Morte, em Cachoeira. 

Os trechos dos cordéis abaixo consistem nas releituras das temáticas 

escolhidas pelos alunos e representam uma pequena amostra da capacidade 

criativa destes, o que evidencia serem conhecedores, conscientes ou não, deste 

subgênero que possui um sistema de versificação de linguagem medida, particular a 
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um poeta experiente, cuja contagem das sílabas obedece a padrões prefixados, em 

que as palavras se juntam em número no que se chama de pés, que é a sílaba 

métrica. O verso pode ter de duas a doze sílabas, os mais comuns são os de seis, 

sete, oito ou dez pés.  

Em uma análise superficial, pode-se afirmar que em um ou outro cordel tais 

padrões não são atendidos, porém há um emprego da métrica, da rima e das 

características deste subgênero narrativo. Ressalte-se que os elementos de análise 

lingüística; apontados por Bakhtin  em seu método sociológico: conhecimento do 

gênero e de suas características, da coesão e coerência textual, da construção do 

sentido e do objetivo do texto, da capacidade de linguagem e do reconhecimento do 

discurso lingüístico; são todos atendidos nas produções dos alunos. Observamos 

também o uso de estruturas e elementos típicos da oralidade, principalmente falhas 

na pontuação, que algumas vezes podem ser percebidas ou não por eles. Além do 

recurso à intertextualidade, é notória a comunhão de maneira dialógica do 

tradicionalismo, com as novas formas de expressão como a linguagem audiovisual e 

digital, a exemplo da cena do "juízo final" (juiz-acusador-defensor-réu) presente no 

diálogo entre João Grilo, Jesus, Maria e o Diabo por meio do Orkut no Cordel 

Purgatório Moderno, vistos a seguir: 

  

CORDEL: Purgatório Moderno, de autoria de Sazai, Rebeca et. al, 

graduandas de Licenciatura em Letras Vernáculas (2009.1) 

Jesus criou um email 

para o povo se confessar. 

O Diabo de esperto 

queria adicionar. 

Criou um vírus maléfico 

para o povo perturbar. 

            (...) 

Valei-me nossa senhora. com 

quero lhe informar 

que o catimbozeiro do diabo 

por Jesus quer se passar, 

enganando os pobres coitados 
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para o inferno levar. 

 

 CORDEL: Irmandade da Boa Morte, de autoria de Santos et. al, graduandos 

de Licenciatura em Letras com Inglês (2008.1) 

Na realização de muitos trabalhos 

Ás vezes ficamos sem eira nem beira. 

Por isso, nós alunos do terceiro semestre 

Resolvemos passar um pouco por Cachoeira 

            (...) 

Prossigo minha caminhada 

Agora quase num trote 

Tenho pressa, 

Quero logo conhecer a Irmandade da Boa Morte. 

 

CORDEL: Os Sertões, de autoria de Silva, Joelia et. a.l, graduandas de 

Licenciatura em Geografia (2008.2) 

Quem disse que Os Sertões 

é obra de Euclides da Cunha? 

Mas há quem acredite 

que esse tal de Euclides. 

fez mesmo um prodígio 

com a obra que publicou. 

E “nu” é que o danado 

foi logo intitulado 

como grande narrador? 

           (...) 

Ai, vem o Euclides  

falando daquela terra, 

onde descreve o sertão   

e toda sua miséria, 

usando o determinismo   

muito falado na época.  

Afirma que o indivíduo   
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dependente do meio físico 

E toda essa dependência   

torna o cabra submisso.  

  

 

O interesse dos alunos pelo tema cordel também pôde ser evidenciado 

quando da oferta em 2010.2, para duas turmas distintas do Curso de Língua 

Portuguesa e Literaturas, do componente adicional Estudos de Textos Populares, 

que objetiva estudar a literatura de cordel e outras produções literárias afins, numa 

perspectiva de compreensão de suas matrizes e do seu desenvolvimento. Numa 

turma a opção temática dos textos voltou-se para questões relacionadas ao 

semestre em curso, já a turma 2010.1 optou em compilar os textos produzidos no 

semestre anterior, transformando-os em um único cordel em formato de peça teatral, 

cujo título é: O Auto em Cordel, encenada em abril deste ano. 

  

CORDEL: O Auto em Cordel, de autoria de Santos, Vanilda et. al., 

graduandos da Licenciatura em Letras Vernáculas (2010.1) 

 

Eta! Chicó, Santo Antônio está em pavorosa,  

os homens metidos a bacana  

e as mulheres toda prosa.  

Com a chegada de um ilustre escritor,  

autor de belíssimas obras,  

a cidade fica animada e  

as moças todas fogosas.  

 

É, meu camarada, Santo Antônio  

tem animação.  

Onde Ariano chega, traz muita satisfação.  

 

Eu me lembro que certa vez  

lá pro lado do Chapadão  

quando ele chegou,  
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até defunto levantou  do caixão.  

         (...) 

Péra ai, cumade! Presta atenção!  

o jornaleiro anuncia nova invasão.  

Falam que Severino está perto da cidade; 

e por onde passou deixou  

um rastro de maldade 

matou muitos inocentes  

com requinte de crueldade. 

                     (...) 

João deve ter ido 

onde ninguém há de imaginar. 

Quem sabe não foi pra Bahia 

levar flor pra Iemanjá.  

Daquele maluco aloprado 

nada pode se duvidar.  

Vou ao jornaleiro 

informar o sumiço de João 

para ele narrar a história 

da minha consumição, 

pois o Grilo é para mim como um irmão.  

 

CORDEL: O Danado do SIP, de autoria de Santos, Samile et. al., graduandos 

em Letras Vernáculas (2008.1) 

Depois que passa o SIP 

Ninguém quer mais nada! 

Todo mundo fica por ai 

Na maior frescalhada. 

 

O ponto de encontro é o Orkut. 

Lá todo mundo quer resenhar, 

E sempre tem um afiado 

Que sempre muito bem informado 
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Suja o nome de quem merecer. 

 

É um postar de foto, 

Um comentar de foto 

Logo no espaço  

Se instaura um rebucetê. 

 

Mas logo, logo 

A moleza acaba, 

E toda rapaziada 

Começa a se estressar. 

É um cobrar trabalho aqui. 

É um pedir seminário lá.  

 

5-CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O método proposto tem demonstrado ser uma ferramenta eficaz no estímulo 

de produções textuais dos alunos. Gratificante é poder verificar como estes se 

sentem valorizados ao terem um texto encenado, publicado ou apresentado sob 

diferentes formas, ou seja, teve um propósito sócio-comunicativo, e não serviu 

apenas como mero instrumento de verificação de nota a ser apenas lido e 

posteriormente engavetado pelo professor, ou ainda como um método de distanciá-

lo da língua materna, ao ser apenas levada em consideração a correção gramatical. 

Isto leva-nos a crer que a palavra e o discurso tomam um novo significado e que 

nossa experiência vem servindo para desconstruir antigos paradigmas com o ensino 

da língua e com o estabelecimento de relação prazerosa entre língua e aluno. A 

opção por cordel nos leva a refletir que, talvez, estes narradores nos tragam como 

indícios, de uma possível resposta às hipóteses levantadas no início deste artigo, de 

que mesmo diante de diversas opções clássicas ou tecnológicas, os indivíduos do 

Recôncavo, em sua maioria, melhor expressam suas idéias por meio destas 

tradicionais, populares e ricas narrativas poéticas que se mantêm em uso desde os 

tempos medievais. 

Ressaltamos que este estudo ainda está em fase inicial, mas que seus 

resultados preliminares já indicam que os alunos estão abertos para novas 
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experiências e, assim, para novas histórias, e reconhecem que para cada 

evento/fato haverá múltiplas versões narrativas, interpretativas e discursivas 

materializadas em distintos gêneros e suportes. Podemos afirmar, portanto, que os 

alunos dos cursos das graduações do Campus V da UNEB estão seguindo, ou ao 

menos reconhecendo, os passos do processo de criação de uma obra e se 

espelhando na experiência dos passos da escritura dos textos dos grandes mestres. 

 

 

ABSTRACT:  

Taking as ground Walter Benjamin’s conception, the Theory of Speech and 

Textual Genres, this research comes from an experience on textual production into 

UNEB´s graduations courses, Santo Antonio de Jesus city, it aims changes on 

Portuguese teaching as well as intends investigate the actual figures of the narratives 

from Bahia´s Recôncavo region, in addition analyze the multiples significant meaning 

of the texts, and the narratives practices.  

 

KEY WORDS: Textual production; Narrative; Different expressions. 
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O JOGO DOS ARQUÉTIPOS NAS LENDAS POPULARES BRASILEIRAS  

 

 

RESUMO:  

 

Este artigo aborda a análise literária de lendas e mitos brasileiros através de 

uma perspectiva junguiana. Visamos aproveitar as idéias e conceitos sobre os 

arquétipos desenvolvidos pelo Carl Jung (2008)  no seu livro: O homem e seus 

símbolos.  Assim, este artigo explora modos de interpretar personagens e símbolos 

de literatura infantil e outros gêneros literários a partir de uma abordagem 

arquetípica. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Literatura infantil. Lendas brasileiras. Arquétipos. 

 

1.    INTRODUÇÃO 
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Neste artigo, enfocamos duas coleções de literatura popular especificamente 

brasileira: Lendas e mitos dos índios brasileiros, pesquisados e interpretados por 

Waldemar de Andrade e Silva, Cláudio e Orlando Villas Bôas (1997)  e Lendas 

brasileiras coletadas por Luís da Câmara Cascudo (2001) . Muitos dos mitos e 

lendas nas duas coletâneas lidam com temas etiológicos no seu esforço de explicar 

aspectos da natureza, como a formação das cataratas do Iguaçu, o surgimento de 

frutas diferentes ou fenômenos naturais como o nascer do dia e da noite. Apesar dos 

encantamentos desses temas, não escolhemos este tipo de história para analisar 

aqui. Focamos nossa atenção em histórias que abordam as relações entre os seres 

humanos com sua mensagem subjacente sobre a busca para o desenvolvimento e o 

amadurecimento psíquicos. Apoiamos teoricamente nossos esforços nas idéias e 

conceitos sobre os arquétipos e a estruturação do self como explicado no livro: O 

homem e seus símbolos de Carl Jung (2008). Para nossas interpretações das lendas 

referimos também às discussões de Marie Louise Von Franz (1981)  no seu livro A 

interpretação dos contos de fadas. 

 Neste trabalho pretendemos verificar a presença dos mesmos esquemas de 

arquétipos nas lendas dos índios brasileiros e de outras regiões e povos brasileiros 

que caracterizam, segundo os junguianos, os contos e mitos europeus. Obviamente, 

não podemos assegurar que o material das obras sob estudo não tiveram influência 

da cultura européia. 

 

2.    A ESTRUTURAÇÃO DO SELF – O PAPEL DOS CONTOS DE FADA 

Jung (2008, p.15-132) observou que a única aventura que realmente vale a 

pena para o homem moderno é a exploração de sua própria inconsciência na 

realização do self. Ele afirma que precisamos prestar atenção às mensagens que 

vêm do interior do próprio homem e às insinuações e sinais externos para enfrentar 

essa aventura. Precisamos estar atentos e abertos às mensagens do inconsciente 

que são influenciadas por nossa herança arquetípica, nossa história, nosso 

ambiente e influências contemporâneas. Jung (2008, p.56) vê os sonhos como uma 

tentativa pela mente de “restabelecer a nossa balança psicológica, produzindo um 

material onírico que reconstitui, de maneira sutil, o equilíbrio psíquico total”. Ele 

sugere ainda que “os sonhos servem a um propósito de compensação. Tal 

suposição significa que o sonho é um fenômeno psíquico normal que transmite à 
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consciência reações inconscientes ou impulsos espontâneos” (JUNG, 2008, p.82). O 

fato de estarmos dissociados de nossa mente primitiva significa que apenas através 

de nossos sonhos e insights instintivos temos contato com ela. 

De sua parte, Marie Louise Von Franz (1981, p.15-57) liga os percursos dessa 

aventura ao self também às narrativas tradicionais e populares dos contos de fadas, 

mitos e lendas. Ela observa que os contos de fadas “são a expressão mais pura e 

mais simples dos processos psíquicos do inconsciente coletivo” (VON FRANZ, 1981, 

p.15), fornecendo assim as melhores pistas para a compreensão dos processos que 

se passam na psique coletiva. Ela observa que: “Nos mitos, lendas, ou qualquer 

outro material mitológico mais elaborado obtém-se as estruturas básicas da psique 

humana, através da grande quantidade de material cultural” (VON FRANZ, 1981, p. 

28-29). Assim, considera os contos de fadas mais representativos dos mecanismos 

psíquicos coletivos por serem mais genéricos e abstratos; mitos e lendas tendem a 

ser restringidos a lugares e pessoas específicos.  

 Deste modo, Von Franz vê no conto de fadas o mesmo papel do 

sonho, isto é, os dois apresentam imagens e enredos arquetípicos que podem 

esclarecer nosso caminho à auto-compreensão e auto-realização, que podem 

oferecer uma luz para direcionar a estruturação do self. Ela refere-se ao fato que 

Platão relatava sobre as velhas mulheres da comunidade que contavam histórias 

simbólicas para as crianças - “mythoi” - histórias com morais e ensinamentos. A 

partir daí, o papel educativo de contos e histórias tradicionais se tornou claro (VON 

FRANZ, p.1981, p.17). 

Na introdução de A Interpretação dos Contos de Fadas, Von Franz (1981, 

p.16) observa: 

 

Depois de trabalhar muitos anos neste campo, cheguei à conclusão que todos 

os contos de fadas tentam descrever apenas um fato psíquico, mas este é tão 

complexo, difícil e distante de se representar em seus aspectos, que centenas de 

contos e milhares de versões (como variações musicais), são necessárias até que 

esse fato desconhecido penetre na consciência, sem que isso consiga exaurir o 

tema. Este fato desconhecido é o que Jung chama de SELF, que é a totalidade 

psíquica de um indivíduo e também, paradoxalmente, o centro regulador do 

inconsciente coletivo. 
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Os fatos psíquicos mencionados por Von Franz que contribuem para o 

desenvolvimento do self são, entre outros, os chamados arquétipos. São 

construções psíquicas simbólicas que se apresentam em obras religiosas, literárias, 

artísticas e em nossos sonhos. Como analista junguiana, Von Franz acredita que o 

inconsciente transmite representações arquetípicas nos sonhos para serem 

interpretadas e utilizadas pelo sonhador para superar empecilhos e bloqueios 

pessoais. Ela percebia a existência humana como uma viagem de descoberta, o 

objetivo da viagem seria o amadurecimento da personalidade e potencial da pessoa, 

realizados através do equilíbrio entre o consciente e o inconsciente, isto é, a 

realização do self. Como já foi dito, ela percebia os contos de fadas como um 

excelente auxílio nessa viagem, já que são uma expressão abstrata e esquemática 

de momentos de crise e transformação no caminho da realização dessa viagem. Ela 

deixa claro nos seus escritos que acredita que os contos populares são derivados de 

sonhos e visões que foram socializados e repetidos quando seu sentido reverberava 

na consciência/inconsciência da comunidade para se tornarem parte da tradição 

literária popular.  

No livro de Jung (2008), em inúmeras instâncias, o arquétipo, que por 

excelência representa o self, é simbolizado por um círculo ou uma esfera. Círculos 

se apresentam em desenhos de crianças, nas mandalas da religião hindu, no círculo 

de cura dos índios navajo e em incontáveis sonhos em formas diferentes; o peixe e 

o carneiro são símbolos do self que aparecem na Bíblia. No item “A configuração do 

crescimento psíquico” do livro de Jung (2008), Von Franz (2008, p. 211)  também 

descreve a psique como se fosse uma esfera escura com uma zona brilhante. A 

zona brilhante representa a consciência, da qual o centro é o ego. Segundo Freud, o 

ego é a parte mais superficial de nossas pulsões instintivas do id que se tornaram 

conscientes. Para Jung, o ego é a parte consciente de nossa mente primitiva. 

Através do ego, operam várias funções da consciência como a comprovação da 

realidade e a seleção e controle de parte dos desejos e impulsos que emanam de 

outras áreas da mente.   

Na representação esférica da psique desenvolvida por Von Franz, há também 

um núcleo denso e negro que é o self, que é também a esfera inteira. Os sonhos e 

intuições transmitem mensagens do inconsciente ao consciente, isto é, a parte 
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escura se comunica com a zona brilhante da esfera de um modo onírico e pitoresco, 

num esforço de equilibrar as energias internas do ser com as forças externas do 

ambiente e da consciência. 

No aprofundamento de sua descrição sobre o crescimento psíquico, Von 

Franz fala dos índios naskapi, que vivem em extremo isolamento um do outro, tanto 

que não desenvolvem vida tribal ou cerimônias religiosas coletivas. Este povo presta 

muita atenção ao Grande Homem, que é um ser divino que vive no peito de cada um 

deles e tenta melhorar suas vidas espirituais através de mensagens transmitidas em 

seus sonhos. Nas crenças desse povo, boas ações, generosidade e respeito ao 

outro e aos animais atraem esse Grande Amigo, enquanto mentiras, atos imorais e 

crueldade o afastam. O Grande Homem é chamado de self por Jung. Os gregos o 

chamavam de daímon, o interior do homem; no Egito era a alma-Ba. Os romanos o 

conceituavam como o “gênio inato” de cada um – o companheiro interior (VON 

FRANZ, 2008, p.212). É esta entidade interior que tem um acordo com o ego de 

cada um de nós para buscar o desenvolvimento e amadurecimento psíquicos, 

impulso que na configuração junguiana faz parte, também, do inconsciente coletivo. 

 

3.    OS ARQUÉTIPOS 

Os junguianos acreditam que somos produtos da evolução, ou seja, do 

mesmo modo que o feto humano demonstra suas semelhanças com fetos de outros 

animais, a nossa mente também carrega esquemas de pensamentos coletivos que 

são inatos e herdados; são os arquétipos. Von Franz (1981, p.22) esclarece que os 

arquétipos são muito mais do que representações primitivas: 

 

[...] o arquétipo não é somente um “pensamento elementar”, mas também 

uma fantasia e imagem poética elementar, uma emoção elementar e mesmo um 

impulso elementar dirigido a alguma ação típica. Então, nós agregamos a ele toda 

uma subestrutura de sentimento, fantasia e ação [...] 

 

Henderson (2008, p.138)  escreveu o capítulo ‘Os mitos antigos e o homem 

moderno’ no livro de Jung (2008) e faz uma ligação entre os arquétipos que se 

apresentam em nossos sonhos com aqueles presentes nos mitos e nos ritos de 

tribos primitivas:  
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[...] as analogias entre os mitos antigos e as histórias que surgem nos sonhos 

dos pacientes de agora não são analogias triviais nem acidentais. Existem, porque a 

mente inconsciente do homem moderno conserva a faculdade de construir símbolos, 

antes expressos através das crenças e dos rituais do homem primitivo. 

 

Henderson liga ritos e atos sagrados do passado a festivais e tradições do 

presente, demonstrando que tais rituais, e os símbolos a eles pertencentes, são 

arquetípicos. Assim, ele nos demonstra que a festa de Natal e sua celebração de 

uma criança semidivina são remanescentes de “uma antiqüíssima festa do solstício 

que exprime a esperança da esmaecida paisagem de inverno do hemisfério norte” 

(HENDERSON, 2008, p.139). O ciclo cristão de nascimento, morte e ressurreição 

está ligado ao simbolismo de fecundidade também presente nos mitos de outros 

salvadores, como Osíris e Orfeu (HENDERSON, 2008). 

Por esta razão, a psiquiatria valoriza muito as crenças de tribos primitivas, 

porque preservam uma intuição natural da essência do self – do imaginário 

arquetípico coletivo e de praticas tradicionais que contribuem para a estruturação da 

personalidade de cada um.  Na sua busca de entender a mente humana, Jung 

(2008, p. 53) fez pesquisas com tribos primitivas e observou associações e imagens 

arquetípicas nos seus ritos e costumes religiosos: 

 

Constatei que associações e imagens como as que assinalei são parte 

integrante do inconsciente, e podem ser observadas por toda parte – seja no 

sonhador instruído ou analfabeto, inteligente ou obtuso. Não são, de modo algum, 

“resíduos” sem vida ou significação. Têm, ao contrário, uma função e são sobretudo 

valiosos [...] devido ao seu caráter “histórico”. Constituem uma ponte entre a maneira 

pela qual transmitimos conscientemente os nossos pensamentos e uma forma de 

expressão mais primitiva, colorida e pictórica. E é essa forma, também, que apela 

diretamente à nossa sensibilidade e à nossa emoção. Essas associações “históricas” 

são o elo entre o mundo racional da consciência e o mundo do instinto.   

 

Jung afirma acima que o inconsciente se manifesta num modo onírico e 

simbólico. Os arquétipos na forma de associações e imagens históricas trazem 

representações pitorescas da parte mais elementar e primitiva de nossa mente. Por 
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isso, os arquétipos sempre se repetem nos contos e em outras construções 

psíquicas do homem nos campos religioso, artístico e literário.  

Os arquétipos fazem parte do imaginário da inconsciência coletiva. Porém, 

isto não significa que cada indivíduo é programado a reagir do mesmo jeito aos 

estímulos desse material. Como sabemos, cada pessoa é diferente por causa das 

forças exteriores que a cercam, de suas experiências de vida e das forças interiores 

de sua psique. Quando Jung analisava seus pacientes, ele levava em conta muitos 

fatores. Ele considerava de importância fundamental uma análise do tipo de psique 

do paciente. Então, concebia uma bússola de forças que caracterizariam o modo 

que a pessoa agia e tomava suas decisões, tendo como base o pensamento, a 

intuição, o sentimento e a sensação daquele indivíduo. O jogo dessas quatro 

funções em cada um de nós define como reagimos e lidamos com nossa realidade 

interna e externa. 

Há uma tendência de entender o arquétipo como símbolo ou padrão fixos. 

Dessa maneira, essa tendência explicaria, por exemplo, o arquétipo de uma árvore 

através de referências fixas como o de uma Grande Mãe, crescimento espiritual ou 

talvez um símbolo fálico – apenas uma dessas idéias. Mas, como se ver da 

abordagem psicanalítica de Jung, é importante considerar a unicidade de cada 

paciente, o seu modo de pensar, sentir, e ser. É necessário analisar a sua 

personalidade, suas experiências de vida e o contexto sócio-histórico no qual se 

insere, antes de firmar uma interpretação de qualquer representação arquetípica 

presente nos sonhos. Além de tudo, “a energia psíquica de um ‘sistema’ particular 

de um arquétipo está em relação com todos os outros arquétipos” (VON FRANZ, 

1981, p.17). Então,  a construção arquetípica de uma rede de significação é única e 

subjetiva, mas tem ressonância com o imaginário coletivo.  

 Von Franz (1981, p.25) sintetiza: 

 

Então, não se pode ignorar o indivíduo e todo o contexto onde a experiência 

se dá. Os representantes desta tendência tentam colocar todos os resultados da 

psicologia junguiana no velho contexto de pensamento acadêmico e pôr de lado o 

fator mais importante que Jung introduziu na ciência dos mitos, a saber: a base 

humana a partir da qual tais temas florescem.  
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 Na conclusão do livro organizado por Jung, Marie Louise Von Franz 

(2008, p. 419)  descreve aspectos diversos dos arquétipos. Inicialmente, os define 

como “os núcleos dinâmicos da psique”. Depois, ela discorre mais detalhadamente 

sobre eles: 

 

Tudo que podemos constatar até agora é o enorme impacto que os 

arquétipos produzem no indivíduo, determinando suas emoções e perspectivas 

éticas e mentais, influenciando o seu relacionamento com as outras pessoas e 

afetando, assim, todo o seu destino. Vemos também que os símbolos arquetípicos 

combinam-se no indivíduo seguindo uma estrutura de totalidade, e que é possível 

que uma compreensão adequada desses símbolos tenha efeito terapêutico. 

Podemos verificar ainda que os arquétipos são capazes de agir em nossa mente 

como forças criadoras ou destruidoras; criadoras quando inspiram idéias novas, 

destruidoras quando estas mesmas idéias se consolidam em preconceitos 

conscientes que impossibilitarão futuras descobertas. 

 

 Como vemos, Von Franz dá imensa importância ao papel dos 

arquétipos no desenvolvimento psíquico do ser humano, os identificando como 

elementos catalisadores no caminho de cada indivíduo em conseguir chegar à 

totalidade do seu self. Esse processo psíquico pelo qual o ser humano vai se 

desenvolvendo e amadurecendo para chegar a sua totalidade é denotado como o 

processo de individuação (VON FRANZ, 2008, p.209-307).  

 Os junguianos insistem no uso de flexibilidade e cuidado na 

interpretação de símbolos arquetípicos e da importância de o intérprete ou analista 

ter prática e experiência no campo, mas mesmo assim, a partir de inúmeras 

pesquisas e a interpretação de milhões de sonhos, vários ciclos arquetípicos foram 

identificados em que se apresentam os mesmos tipos de personagens. Assim, 

vamos aprofundar nosso estudo nos ciclos dos arquétipos da sombra, da anima e do 

animus e do herói. 

 

3.1    A SOMBRA 

A psique de cada ser humano traz vários tipos de arquétipos; a sombra é um 

deles. A sombra é um mensageiro da inconsciência que busca construir a harmonia 
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psíquica existencial através das imanências oníricas dos sonhos. A sombra, 

geralmente, aparece como um ser do mesmo sexo do sonhador. Na sua análise do 

processo da individuação, Von Franz (2008, p.222) explica que a sombra geralmente 

personifica qualidades e atributos desconhecidos ou pouco conhecidos pelo ego, 

pertencendo, sobretudo, à esfera pessoal. As características representadas pela 

sombra podem ser contaminadas por crenças ou sensações coletivas que brotam de 

uma fonte situada fora da vida pessoal. Nesse sentido, a sombra pode ser 

vulnerável a situações de “contágio coletivo” onde atos de violência ou loucura são 

cometidos por determinado grupo, por exemplo, o linchamento de um ladrão por 

uma comunidade.  

Observa-se que, muitas vezes, não somos conscientes das características de 

nossa sombra, que podem ser nobres e positivas, mas normalmente não são. 

Quando alguém critica qualidades e características nossas e temos um sentimento 

forte de raiva, é provável que tal característica faça parte de nossa sombra, e nos 

nem percebemos isto. Às vezes, em lugar de reconhecer os defeitos que a sombra 

nos revela, nós os projetamos em outras pessoas. 

 

3.2     A ANIMA E O ANIMUS 

Outro arquétipo é a anima no caso do homem e o animus no da mulher. No 

capítulo sobre “O processo de individuação”, Von Franz (2008, p.234) observa que a 

anima: 

 

É a personificação de todas as tendências psicológicas femininas na psique 

do homem – os humores e sentimentos instáveis, as intuições proféticas, a 

receptividade ao irracional, a capacidade de amar, a sensibilidade à natureza e, por 

fim, mas não menos importante, o relacionamento com o inconsciente. 

 

É a personificação de uma mulher na psique do homem que o transmite 

mensagens do self. As características da anima são determinadas pela relação que 

o homem individual teve com a mãe e sempre apresentam aspectos benévolos e 

maléficos. Se a relação era negativa, então, muitas vezes, a anima aparecerá como 

uma femme fatale, uma mulher com traços demoníacos, intenta a levar o homem à 

perdição ou à morte. Pode se apresentar como uma princesa malvada que pratica 
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jogos pseudo-intelectuais com seus pretendentes, os levando à morte. O homem, a 

qual pertence tal anima, é apático, convicto que nada dará certo e sofre com medo 

excessivo adiante da possibilidade de um acidente, uma doença ou a impotência. A 

anima aparece em tantos disfarces e situações ao sonhador/leitor, que Von Franz 

(2008, p.234) observa: “O objetivo secreto do inconsciente ao provocar toda essa 

complicação é forçar o homem a desenvolver e a amadurecer o seu próprio ser, 

integrando melhor a sua personalidade inconsciente e trazendo-a à realidade de sua 

vida” 

De modo positivo, a anima pode ajudar o homem a discernir fatos ocultos em 

seu inconsciente, sintonizando a mente masculina com os seus valores internos 

positivos, abrindo o caminho para um conhecimento interior mais profundo. Na sua 

função positiva, a anima assume o papel de guia, seguindo às indicações do Grande 

Homem, se tornando mediadora entre o self e o ego. 

 Jung descreve quatro estágios de desenvolvimento, pelos quais a anima 

passa. A primeira fase pode ser representada por Eva, é instintiva e primitiva. Na 

segunda fase, a anima se apresenta numa forma mais sensível e elevada, como em 

Helena, a personagem principal de Fausto. Nesse estágio, é uma figura romântica e 

estética, mas caracterizada por traços sexuais. A Virgem Maria é uma típica 

representante para a anima no terceiro estágio. O sentimento de amor é elevado à 

grandeza de devoção espiritual. No quarto estágio, a anima é representada pela 

figura de Sapiência ou Mona Lisa. A sabedoria transcende até a pureza e a 

santidade (VON FRANZ, 2008). 

O animus é o elemento masculino na psique da mulher; a sua forma também 

é parcialmente definida por sua relação com seu pai. Há uma tendência da 

autora/receptora atribuir a pensamentos estimulados pelo animus uma voz de 

autoridade total. O animus também apresenta quatro estágios de evolução: no 

primeiro, é uma simples personificação da força física; no segundo, possui iniciativa 

e capacidade de planejamento, sendo representado pelo poeta ou por um homem 

de ação; no terceiro, torna-se o condutor do verbo – aparecendo como um professor 

ou um padre – e, no quarto estágio, é a encarnação de pensamento, personificada 

pelo sábio guia que leva à verdade espiritual (VON FRANZ, 2008). 
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3.3    MOMENTOS DE TRANSCENDÊNCIA - O CICLO DE HERÓIS 

Em nossas vidas, temos crises de transcendência, quando surgem conflitos 

entre a aventura e a disciplina, o mal e a virtude, a liberdade e a segurança. São 

momentos que existem na vida de todos nós em nosso caminho para um estágio 

superior e mais amadurecido de ser, na união do consciente com os conteúdos 

inconscientes da mente. A função transcendente da psique marca fases de 

realização das potencialidades do self, na luta de cada um para alcançar seus 

objetivos.  

No item “Heróis e Fabricantes de Heróis”, Henderson (2008, p.142-166) 

especula que os mitos heróicos demonstram fases diferentes no processo de 

amadurecimento do indivíduo; cada fase é marcada por um momento de 

transcendência. As imagens de Artur e Merlin, Teseu e seu protetor Poseidon, 

Perseu e Ateneu, representam uma psique madura e equilibrada com seus dois 

elementos principais em harmonia: a razão e a reflexão representadas pelo guia 

espiritual de um lado, e a vitalidade e a ação incorporadas na figura dos heróis Artur, 

Teseu e Perseu, do outro. O processo de amadurecimento envolve a percepção e o 

desenvolvimento gradual do ego do indivíduo, isto é, o conhecimento de suas 

próprias forças e fraquezas e a prontidão para enfrentar os desafios e tarefas da 

vida. Ao final desse processo, a figura do herói perde a sua importância e sofre uma 

morte simbólica que indica a conquista da maturidade.  

Henderson (2008, p.145-158) refere-se a um estudo do Dr. Paulo Radin 

(1948), descrevendo quatro ciclos na definição do mito heróico de uma tribo de 

índios norte-americanos, os Winnebagos. O primeiro é representado pelo Trickster; o 

segundo pelo Hare; o terceiro pelo Red Horn, e o quarto pelos Twins.  

O Trickster é o nível de herói menos desenvolvido; dominado por seus 

desejos, tem a mentalidade de uma criança. Muitas vezes, aparece como um animal.  

No segundo plano da evolução heróica, apresenta-se o Hare. Inicialmente, também 

se apresenta como animal, mas para os Winnibagos, o Hare representa o fundador 

de sua cultura, é transformador. Esta figura forneceu o importante ‘rito medicinal’ à 

tribo e é comparado à figura de Cristo. No terceiro ciclo, Red Horn é o décimo filho 

de sua família e sempre se apresenta como humano. Red Horn vence gigantes por 

sua astúcia e/ou força e é acompanhado por um pássaro-trovão que compensa 

qualquer fraqueza sua. Ao final dessa fase, o espírito do herói-deus (o pássaro) vai 
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embora, deixando apenas o homem Red Horn e seus filhos para enfrentar os 

desafios do mundo.   

No último ciclo do herói, os Twins são considerados os filhos do Sol e os dois, 

geralmente, constituem uma só pessoa. Para os Winnibagos, um dos gêmeos, 

Flesh, é conciliador, brando e sem iniciativa, enquanto o outro, Stump, é dinâmico e 

rebelde. Em algumas histórias eles se diferenciam muito e representam pessoas 

extrovertidas ou introvertidas, ou são apresentados como os aspectos extrovertido e 

introvertido de uma mesma pessoa. Juntos se tornam invencíveis até caírem vítimas 

de sua própria força, porque matam todos os animais e monstros do mundo e 

cometem o erro de matar um dos quatro animais que sustentam a terra. Na maioria 

das histórias, o ato de matar esse animal sagrado assusta os gêmeos e eles 

resolvem viver em um estado de repouso permanente. 

 

3.4    RITOS DE INICIAÇÃO 

Henderson vê o ciclo heróico como a primeira etapa no processo de 

individuação, isto é, no processo de expressar nosso ego individual e nos tornarmos 

maduros e completos. Nos costumes de muitas tribos primitivas, fases no processo 

de individuação são marcadas por ritos de iniciação que representam uma morte 

simbólica, quando a identidade individual é temporariamente destruída ou dissolvida 

no inconsciente coletivo. O indivíduo é salvo dessa morte através de um rito de um 

novo nascimento que representa o primeiro ato de verdadeira assimilação do ego 

em um grupo maior. A iniciação é essencialmente um processo que começa com um 

rito de submissão, seguido de um período de contenção a que se sucede outro rito, 

o da liberação. Ainda existem tais rituais em muitas organizações religiosas, 

militares, políticas e acadêmicas no processo dos iniciantes se tornam membros 

plenos das diversas instituições. 

O casamento é um rito de iniciação muito importante na psique feminina. Para 

o casamento funcionar bem, o homem e a mulher precisam conviver com respeito 

mútuo. O conto A Bela e a Fera apresenta uma história de iniciação da mulher que 

precisa se separar do pai e amadurecer como mulher com seus próprios desejos 

(especialmente sexuais) para poder entrar num casamento bem sucedido. A forma 

mais comum de narrar o conto é apresentando uma menina que tem uma relação 

estreita com o pai. Ela demonstra uma aparente inocência e sinceridade quando 
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pede apenas uma rosa branca como presente de viagem do pai, enquanto as suas 

irmãs pedem presentes caros. No entanto, a rosa representa o florescimento da 

sexualidade da menina. Ela precisa aceitar a fera, o amor sexual, para se tornar 

mulher e poder se relacionar naturalmente com um homem, o que, no final do conto, 

ela consegue.  

Assim, vemos que muitos ritos de iniciação e histórias tradicionais como 

contos de fadas representam momentos de transcendência, quando o indivíduo 

evolve e passa de uma fase a outra na sua expressão do ego individual e na sua 

viagem à realização do self.  

 

4.    ANÁLISE LITERÁRIA DE LENDAS BRASILEIRAS 

 Até este momento, esboçamos algumas das características principais 

da psique segundo a interpretação junguiana e como tais características são 

expressas em ritos primitivos, contos de fadas, mitos e lendas. Nossa pretensão é 

abordar uma seleção pequena de lendas brasileiras e analisá-las à luz dessas idéias 

e conceituações sobre a constituição da psique. Desse modo, podemos encontrar as 

mensagens subjacentes à trama superficial das histórias.  

 

4.1    YARA 

A história de Yara se apresenta nas duas coletâneas de lendas mencionadas 

na introdução do artigo, mas é narrada de perspectivas diferentes. Na versão tupi 

pesquisada por Walde-Mar de Andrade e Silva (1997, p.22-23), há a história de uma 

linda e independente índia que não se interessa pelos homens que a procuram. Ela 

prefere passar o dia nadando e é muito amada pelos animais e os peixes. Um dia, é 

violentada e morta por estranhos, provavelmente, europeus colonizadores. O 

espírito da água transforma-a numa sereia, assim pode continuar nas águas para 

sempre. A partir daí, ela desenvolve um canto que atrai os homens, assim ela os 

agarra e os leva para o fundo da água.  

Na versão de Cascudo (2001, p. 13-15) coletada no norte do país, a história é 

narrada por um jovem índio. O jovem foge do canto de Yara, várias vezes, sabendo 

que significa a morte. Mas, um dia se afasta demais da aldeia e torna-se vítima da 

sereia. A história termina com a imagem de seu corpo flutuando na correnteza 
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“tendo nos seus lábios sinais recentes dos beijos da Yara. Estavam dilacerados 

pelos dentes das piranhas” (CASCUDO, 2001, p. 15).  

Se interpretarmos as histórias do ponto de vista do senso comum, podemos 

entender que a lenda está avisando os jovens homens e mulheres para não se 

afastarem demais de suas aldeias e para terem cuidado com estranhos. Talvez a 

primeira lenda esteja avisando as mulheres a aceitar o seu destino, se casar e 

enfrentar as suas obrigações, senão podem se tornar algo monstruoso e assustador. 

Porém, é interessante lembrar que este tipo de história da figura feminina letal 

aparece na tradição folclórica de todos os lugares, em todos os tempos, indicando 

sua qualidade arquetípica. Lembramos dos cantos das sereias que tentaram Ulisses, 

que apenas escapou porque se amarrou ao barco. Os contos e os mitos são uma 

expressão da busca psíquica de completar-se, então se sugere que essa figura 

feminina representa a anima com características maléficas.  

Yara representa a figura da anima num modo negativo, ela representa apenas 

um objeto de desejo para seu autor e nada mais. O autor/receptor dessa anima 

responde apenas biologicamente à mulher. Seu contato com ela é sempre negativo. 

É o tipo de homem que não consegue se manter numa relação harmoniosa e 

duradoura, porque só se motiva pelo sexo. Então, ele precisa reconhecer o valor 

espiritual da mulher na vida real e daquela em sua psique, agindo com elas de modo 

mais sensível e maduro, para poder crescer e evoluir em relação às suas 

necessidades internas e suas relações externas. Essa figura feminina, portanto, não 

representa uma mulher verdadeira. A morte dela e a que ela causa são simbólicas e 

marcam um momento de transcendência na vida de sua vítima.  

 

4.2    MANDIOCA 

A lenda tupi chamada Mandioca (ANDRADE E SILVA, 1997, p.16-17) é 

surpreendentemente parecida com as histórias cíclicas de nascimento, morte e 

ressurreição ligadas aos antigos ritos em comemoração à colheita e ao movimento 

das estações do ano, já mencionados por Henderson (2008, p.139). Como foi dito, 

as comemorações cristãs da Páscoa e do Natal também são ligadas a esses ritos.  

A lenda Mandioca conta como os indígenas do Brasil conseguiram seu 

alimento principal através da intervenção divina. A filha do cacique, Mara, é visitada 

durante seus sonhos por um jovem belo e loiro que desce da lua. Depois de 
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conquistar seu amor, o jovem some de seus sonhos, deixando-a triste e solitária. 

Após vários meses, Mara percebe que está grávida apesar de ainda virgem. Seu pai 

severo não acredita nas suas palavras e começa a maltratá-la. Nasce Mandi, uma 

menina com pele clara e brilhosa e cabelos loiros. Mara conta a aldeia sobre o jovem 

da lua e ganha o apoio de todos, exceto seu pai que não aceita a criança como 

semidivina. 

 Infelizmente, a criança morre e é enterrada na oca da mãe. Mara deixa seu 

leite cair na criança sepultada, como se fosse para alimentá-la e ali brota um 

arbusto. Mara sente as energias de sua filha e, ao desenterrar a planta, descobre 

que as raízes são alvas, como Mandi, e cheiram bem. Num sonho, o cacique é 

visitado pelo jovem da lua que explica que a razão para o nascimento e morte de 

sua filha é para dar esse alimento ao povo. Chamaram a raiz de Mandioca, em 

homenagem a Mandi que foi enterrada na oca.  

Em termos psíquicos junguianos, o belo loiro que desce da lua é um 

mensageiro do inconsciente de Mara. É o seu animus, no quarto estágio de 

desenvolvimento que leva à realização plena do self. Mara precisa superar o 

domínio de seu pai e encontrar seu próprio caminho. Mandi é fruto da união perfeita 

de Mara com o deus da lua, isto é, Mandi representa o amadurecimento do self.  É a 

realização do processo da individuação de Mara e também o pão do povo, o fruto da 

consciência coletiva.  

É interessante observar aqui que o algarismo quatro tem um sentido simbólico 

especial para Jung. O self, normalmente, se expressa sob a forma de alguma 

estrutura psíquica quaternária: os quatro estágios da anima e do animus, do herói; 

as quatro funções da psique; os quatro cantos da terra que se complementam para 

fazer o todo. Na maioria das religiões, quatro é um número sagrado. No cristianismo, 

temos a trindade: o pai, o filho e o espírito que se completa com a figura de Maria, 

que pode também ser vista como a Grande Mãe. Fazendo uma analogia com esse 

quaternário, podemos perceber Mara como a Grande Mãe, o deus da lua como o 

pai, o cacique como o filho, que aprende com Mara e o deus, e Mandi como o 

espírito. A união dessas quatro entidades representa a realização do self, 

incorporada no infinito ciclo da natureza de nascimento, morte e ressurreição.   
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4.3    THAINA KHAN 

A lenda de Thaina Khan (ANDRADE E SILVA, 1997, p.24-25) ou A estrela da 

manhã do povo Karajá conta a história de Imaeru, uma linda e vaidosa jovem que 

quer possuir a estrela da manhã. Seu pai pede a Tupã, que concorda, mas explica 

que Imaeru só pode receber a estrela na forma de um homem. Inicialmente, Imaeru 

aceita o trato com muita alegria, mas se decepciona quando a estrela vem para a 

terra como um velho. Ela rejeita o velho, que fica arrasado, já que abriu mão da sua 

vida eterna para ficar com a menina. A irmã de Imaeru, Danace, se sensibiliza com a 

situação e aceita a estrela como marido. Ela cuida dele e eles convivem bem. Um 

dia a estrela some. Preocupada, Danace vai procurá-lo no mato. A estrela tinha 

morrido, mas Tupã, em reconhecimento ao amor e dedicação da índia, rejuvenesce 

a estrela, que se torna um jovem forte, belo e iluminado. Radiantes, Danace e seu 

marido regressam à aldeia. Imaeru se enciúma e deseja o jovem muito, mas Danace 

já tinha conquistado seu coração. Tupã transforma Imaeru no pássaro urutau, que, 

em noites de luar, entoa um triste canto por ter perdido seu amor divino.   

No nível do senso comum, podemos interpretar essa história como um aviso 

para aquela menina egoísta e vaidosa que só faz o que quer. A lenda demonstra 

que é a filha menos mimada que ganha o homem perfeito. Devido a sua humildade, 

sacrifício e dedicação, ela ganha o semideus, enquanto sua irmã vaidosa é banida 

da aldeia para cantar a sua saudade e arrependimento na floresta. 

Em termos junguianos, podemos ver o velho que desce da estrela como o 

animus na sua quarta fase de desenvolvimento que leva à realização do self. O 

animus, na figura do velho, demonstra uma trilha que leva à sabedoria e ao 

autoconhecimento, mas Imaeru rejeita tal caminho. Ela vive apenas para satisfazer 

seus desejos físicos, e vê apenas o que seus olhos percebem. Porém, sua irmã 

aceita tal caminho, que exige trabalho, dedicação e, às vezes, uma autonegação de 

seus desejos imediatos. Este caminho leva ao enriquecimento da alma e à 

realização de seu ser. Vemos, ao final da história, que Danace vive em completa 

harmonia e felicidade com seu amor, enquanto Imaeru é transformada em pássaro. 

Danace chegar à realização, mas Imaeru não progride além do nível de consciência 

animal. 
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4.4    COBRA NORATO  

 Esta lenda, do norte do país, se encontra na coleção de Luís da 

Câmara Cascudo (2001, p.25-28). A história conta de uma mulher que engravida, 

enquanto toma banho no rio. Nascem duas cobras dela, Honorato e sua irmã Maria 

Caninana. A mãe solta as duas no rio, já que não sobrevivem na terra, e elas 

crescem soltas e livres na água. Tornam-se duas cobras imensas. Cobra Norato é 

nobre e bom: salva os afogados, endireita as montarias, vence os peixes ferozes e 

até livra o rio de uma enorme piraíba, depois de uma batalha de três dias. Maria 

Caninana é mesquinha e malvada. Ela faz todo tipo de maldade e Honorato acaba 

matando-a. 

 Honorato sempre visita a mãe. O seu corpo de cobra fica escondido e 

dele surge um rapaz bonito e muito branco. Assim também ele freqüenta festas e 

danças para paquerar e namorar as meninas. Pede a todo mundo para desencantá-

lo, mas ninguém tem coragem. Finalmente, um soldado valente segue suas 

instruções e consegue desencantá-lo. Honorato deixa seu corpo de cobra para 

sempre, se casa e vive muitos anos como ser humano.  

Podemos ver Honorato e Maria Cananina como os lados masculino e 

feminino do mesmo ser, ou Maria pode ser vista como a anima malvada de 

Honorato. As duas cobras passam por vários momentos de transcendência, ritos de 

passagem, que podem ser relacionadas às fases heróicas. Inicialmente, elas vivem 

livres e soltas no rio, satisfazendo todas suas vontades, assim vivendo a primeira 

fase do Trickster. Vemos que Honorato evolui nos níveis físicos e espirituais: ele 

ajuda o outro, vence inimigos superpoderosos e não descuida de visitar a mãe e 

fazer suas obrigações. Assim, ele progride pelas outras fases heróicas de Hare e 

Red Horn. Finalmente, ele mata a irmã, ou seja, vence os instintos e desejos 

negativos que existem dentro dele. Quando faz isto, supera os twins da última fase 

heróica, isto é: as duas cobras morrem e Honorato se torna um homem bom e 

completo. Assim, ele passa pelas quatro fases heróicas e ganha o direito de viver 

uma vida plena. 

 

4.5    AS MANGAS DE JASMIN DE ITAMARACÁ 

 Esta lenda do Nordeste foi coletada por Luís da Câmara Cascudo 

(2001, p.57-60). Narra-se que no ano de 1631, Antônio Homem de Saldanha e 
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Albuquerque pede a mão de D. Sancha Coutinha, filha de um abastado agricultor. O 

pedido foi negado e o casal fica decepcionado. Desconsolado, Antônio foi lutar pela 

pátria e se torna herói. Em 1646, volta em hábito de sacerdote e, ao visitar D. 

Sancha, ela o reconhece e morre subitamente. Padre Aires Ivo Corres (nome que 

ele assume depois) planta uma mangueira sobre a sua sepultura cujas frutas têm o 

delicado sabor e aroma de jasmim.  

Nessa história de amor frustrado, nem Sancha, nem Antônio ficam presos na 

sua amargura. Ele se torna herói e depois sacerdote. Ela, ao vê-lo como sacerdote, 

sofre uma morte simbólica, de superação. Seu amor, mesmo não realizado 

fisicamente, traz frutas saborosas e cheirosas – assim dando a entender que os dois 

se realizam no nível espiritual e superam o desapontamento inicial.  

Se tomamos a lenda como uma história da realização do self, então podemos 

ver Antônio como o animus de Sancha. Ele passa pelas quatro fases até o 

amadurecimento: de desejo, herói, sacerdote e se torna, finalmente, padre. Quando 

Sancha encontra seu animus na forma de um sacerdote sofre uma morte simbólica, 

a morte de seus desejos físicos, e aceita Antônio em seu novo papel, assim 

progredindo à fase final de realização.  

 

4.6     IRAPURU – O CANTO QUE ENCANTA 

 Um menino, não especialmente bonito, é admirado por todas as 

meninas da aldeia por suas habilidades musicais. Chamam-no Catuboré ou flauta 

encantada e todas querem se casar com ele. Ele se apaixona pela bela Mainá e os 

dois planejam se casar na primavera. Infelizmente, o rapaz é mordido por uma cobra 

venenosa, morre e é sepultado embaixo da árvore onde morreu. A sua alma fica 

atormentada pelo sofrimento que Mainá sente, então pede a ajuda de Tupã. Por 

piedade, Tupã deixa que a alma do jovem se incorpore no pássaro Irapuru. Um 

pássaro não especialmente bonito, como Catuboré, mas que canta divinamente, e 

que traz consolo a Mainá e convida todos os seres vivos a se alegrar e namorar.  

 Esta lenda do povo Maués da Amazônia, que foi adaptada por Andrade 

e Silva (1997, p.28-29), lida com o tema perene da morte e do luto. Fala também do 

fato de não sermos definidos apenas por nossa beleza física, mas que outras 

qualidades também são importantes para o destino de cada um.  Todos os seres 

vivos eventualmente morrem e o luto por nossos entes queridos faz parte do ciclo do 



Anales del I Encuentro internacional del conocimiento : diálogos en nuestra América / I Encuentro de 
las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración en el Conosur, 5, 6, e 7 de mayo 2011, 
Pelotas, Brasil – Pelotas (RS) : Instituto Federal Sul-rio-grandense/IFSul, 2011 - ISSN 2238-0078 
_________________________________________________________________________________ 

 

 1091 

nascimento, amadurecimento e morte. Quando temos um talento especial, podemos 

deixar uma herança, uma lembrança aos vivos. Assim, a Catuboré foi dada a 

possibilidade de deixar a beleza de seu dom musical em forma de um pássaro, o 

Irapuru, para alegrar sua noiva e todos os seres.  

Esta lenda se parece com o mito da Grécia Antiga de Orfeu e Eurídice 

(GREENE; BURKE, 2001, p.169-174) , que também fala da necessidade de lidar 

com o luto. Eurídice foi mordida por uma cobra e morre, Orfeu resolve trazê-la de 

volta para a terra da luz. Ele consegue descer para o proibido mundo das trevas, 

enganando todos com a beleza de sua música. Hades se encanta pela música da 

lira de ouro e permite que Eurídice volte para a terra com Orfeu, mas sob a condição 

de Orfeu não olhar para trás. Eurídice o acompanhará como uma sombra. Orfeu só 

poderá olhar para ela quando estiverem de volta à terra da luz. Infelizmente, já 

saindo do terreno das trevas, Orfeu olha para trás para verificar se seu amor 

realmente o acompanha. Assim, Eurídice perde o direito de voltar e é tomada, mais 

uma vez, por Hades.   

 Liz Greene e Juliet Sharman-Burke (2001, p.170) explicam: 

 

Esse mito não oferece nenhuma solução simplista para lidarmos com a perda, 

mas há sugestões delicadas, que talvez nos ajudem a compreender a maneira 

misteriosa como as coisas das quais conseguimos abrir mão continuam a viver, 

enquanto aquelas a que insistimos em nos agarrar podem morrer dentro de nós. 

 

 As duas autoras sugerem que Hades é muito sábio quando fala para 

Orfeu não olhar para trás. No processo de luto, precisamos aceitar o que aconteceu 

e continuar a caminhada. Se nos apegarmos demais ao passado, o sofrimento será 

maior e é possível que o processo natural de luto se torne doentio. Cada um passa 

por esse processo de modo diferente, dependendo do relacionamento que teve com 

a pessoa que morreu e de sua personalidade e experiência de vida, mas devemos 

lembrar que somos mortais e a morte inescapavelmente faz parte da vida. 

 

 4.7    IGARANHÃ,  A CANOA ENCANTADA 

 Esta lenda da tribo Kamaiurá, pesquisada e adaptada por Andrade e 

Silva (1997, p.50-51) do livro  Xingu – os índios, seus mitos de Cláudio e Orlando 
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Villas Bôas, fala do índio que constrói uma magnífica canoa de um tronco de jatobá. 

Ele volta para casa para visitar sua mulher que acabou de dar luz a um filho e, ao 

retornar ao lugar em que deixou a canoa, é surpreendido pelo sumiço dela. 

Pensativo, senta-se ao lado do rio e a canoa aparece do nada, movimentando-se 

lentamente, por si mesma. O índio chama a canoa de Igaranhã – jacaré. Ele entra 

na canoa e a ordena a seguir para a lagoa. Muitos peixes saltam para dentro da 

embarcação. A própria canoa devora uma parte da pesca, mas a maior parte que 

resta fica com o índio. Ele volta para sua mulher, que fica maravilhada com a 

quantidade e variedade dos peixes. Quando volta para pescar de novo, a canoa 

aparece mais uma vez do nada, locomovida por si mesma. Acontece tudo igual à 

primeira vez, mas o índio pega todos os peixes para ele e não deixa uma parte para 

a canoa. Muito contrariada, a canoa resolve devorar o seu dono ingrato e guloso.     

 A lenda fala de um dos sete pecados, a avareza. O índio não sabe dar 

a parte merecida à canoa que o auxiliou no trabalho de pescar. Assim, em nossos 

atos do dia-dia, em nosso tratamento com os próximos, com nossos empregados e 

colegas, precisamos ser justos e generosos. Na verdade, a canoa tem qualidades 

semidivinas: tem o poder de locomoção independente, atrai os peixes para saltar 

dentro dela e precisa comer, então o índio precisava reconhecer essas qualidades e 

retribuí-las. Infelizmente, é tomado pela ambição e avareza e, em conseqüência, é 

devorado pela canoa. Podemos ver a canoa como um aspecto da personalidade do 

índio. Demonstra sua obsessão com o trabalho ou com os bens materiais; essas 

preocupações o consomem e causam sua negligência no tratamento dos outros a 

sua volta e da sua própria espiritualidade.  

 No mesmo sentido, as histórias de Igaranhã e Orfeu e Eurídice 

referem-se a pessoas talentosas, seres com dons divinos que aproveitam de seus 

talentos para o próprio bem ao invés de utilizá-los para o bem de todos. A 

mensagem subjacente ensina-nos que tais habilidades especiais devem ser 

utilizadas para o bem maior. O ser habilidoso deve se comportar com humildade, 

agradecido por seus dons e respeitando o fato que a sua fonte poderia ser divina.   

 A lenda, Igaranhã – a canoa encantada, nos lembra um mito grego 

chamado O Rei Minos e o Touro (GREENE; BURKE, 2001, p.154-158). Nesse mito, 

Minos, filho de Zeus, na disputa pelo trono da ilha de Creta com seus irmãos, faz um 

trato com Poseidon para estabelecer sua supremacia. Poseidon promete que 
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mandaria um touro branco do mar para demonstrar que o direito de Minos como 

governador é aprovado pelos poderes divinos. Assim, Minos deveria sacrificar o 

touro, imediatamente, ao deus, afirmando sua lealdade e respeito a Poseidon. O 

touro surge do mar como combinado, mas Minos considera um desperdício imolar o 

touro no altar. Em vez disso, o mantém como reprodutor para seu rebanho e 

sacrifica outro boi para Poseidon. Poseidon enlouquece de raiva e faz a mulher de 

Minos se apaixonar pelo touro. Se escondendo numa vaca de madeira, ela 

consegue consumar a sua paixão com o touro divino e, desse cruzamento, nasce o 

Minotauro. Este monstro com corpo de homem e cabeça de boi se alimenta, 

exclusivamente, da carne de virgens. Assim, a podridão, as raízes de avareza e 

ambição que fundaram o reino de Minos são reveladas ao mundo e trazem sua 

eventual queda. 

 Liz Greene e Juliet Sharman-Burke (2001, 157-158), na discussão 

desse mito, estabelecem em uma analogia entre Minos e um político corrupto que se 

deixa ser tomado pela ganância. Minos não é violento, nem traidor; inicialmente, ele 

chega ao poder através de meios honestos. Mas, esquece suas promessas, como 

os políticos esquecem seus compromissos eleitorais. A figura do Minotauro, um 

alter-ego de Minos, é algo menos do que humano, é bestial e depravado. Demonstra 

como a corrupção pode corromper a alma da pessoa e como a sua integridade pode 

ser corroída pela embriaguez do poder. Da mesma maneira, a canoa se torna um 

monstro e devora seu dono. A avareza e a ambição corrompem o indivíduo que 

acaba por se tornar vítima de suas próprias ações, já que não soube tratar os outros 

com devido respeito e retribuição.  

 

5.    CONCLUSÃO 

Neste artigo, buscamos investigar se os mesmos esquemas arquetípicos que 

se apresentam nos contos e mitos europeus se apresentam nas lendas brasileiras. 

Dialogamos com Jung (2008) e Von Franz (1981; 2008) e outros teóricos literários e 

psicológicos para entender a natureza dos arquétipos e as redes nas quais se 

pertencem. A partir desse diálogo, exploramos oito lendas e mitos de duas coleções 

brasileiras. Das descrições e análises aqui apresentadas, podemos confirmar que os 

personagens, enredos e símbolos presentes nas histórias se adéquam à análise 

junguiana, revelando ricas mensagens subjacentes que podem nos ajudar no próprio 
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processo de individuação. Do mesmo modo, percebe-se que essa abordagem 

arquetípica pode ser muito bem empregada na apreciação de outras formas de arte 

e outros gêneros literários, já que os arquétipos estão presentes em todos os meios 

artísticos, religiosos e literários. 

 

ABSTRACT 

 

This article analyses a series of Brazilian myths and legends from a Jungian 

perspective. We apply the concepts and ideas about archetypes developed by Carl 

Jung (2008) in his book: Man and his symbols to literary analysis. In this way, this 

article explores different ways of interpreting symbols and characters from fairy tales, 

myths and legends and other literary genres using an archetypical approach. 

 

KEY WORDS: Children’s literature. Brazilian legends. Archetypes. 
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RESUMO   

Relata e discute  acerca da contribuição do Fórum de Discussão  em 

ambiente virtual, mas também busca  entender como se processam as relações 

nesse espaço.  A pesquisa foi desenvolvida  a partir de uma  disciplina ofertada na 

modalidade semipresencial para seis cursos da área de  exatas de uma  

universidade particular. Os resultados o apontam como uma ferramenta que propicia 

a interação, e constitui-se um espaço em que os sujeitos  se mostram e ampliam seu 

conhecimento por meio das  indicações sugeridas de links, hipertextos.  

Palavras-Chave: Educação a Distância; Interação Assíncrona; Fórum de 

Discussão. 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Um dos grandes  desafios do professor, principalmente  no que diz respeito  à 

questão do ensino mediado pelo computador, é encontrar uma forma, ou formas 

mais efetivas de ensino que atendam aos alunos que estão habituados a aulas 

presenciais em que a presença, a voz as trocas visuais, sonoras, sensitivas, no 

espaço da sala de aula, favorecem ou contribuem para uma aprendizagem mais 

efetiva.  Pelo menos essa  tem sido a forma como  muitos de nós aprendemos e  de 

certa forma,  disseminamos e entendemos que funciona melhor. Entretanto, as 

novas tecnologias, e com elas, novas formas de pensar estão sendo implementadas 

nos ambientes educacionais e precisamos entender a necessidade de nos 
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adaptarmos  a essas novas formas. Ou seja, não há um único dono da voz, 

principalmente o professor,    precisa  entender que, apesar de ser aquele que está à 

frente, é também alguém que precisa  se portar como o mediador das discussões, o 

intermediador e também o que está sempre pronto a repensar e prestar um pouco 

mais a atenção acerca  dos saberes  veiculados nos vários espaços, inclusive os  

virtuais.  

Este artigo discute e busca  perceber   até que ponto a utilização do fórum de 

discussão pode contribuir para  uma  aprendizagem autônoma e significativa  no que 

diz respeito ao processo de construção do conhecimento. Para isso, analisa a 

participação dos alunos nesse ambiente virtual de aprendizagem em uma disciplina  

semipresencial on-line, que utiliza  o ambiente virtual Moodle e quatro  encontros 

presenciais no campus da instituição.  O foco centrará na análise das participações 

dos alunos envolvidos a fim de percebermos de que forma acontecem as interações 

entre eles e entender até que ponto o ambiente virtual de aprendizagem oferece 

condições para o desenvolvimento dessas relações e de que forma isso propicia o 

aspecto colaborativo. Compactuamos com Paiva Oliveira (2007), a esse respeito, 

quando a autora  diz que  

  

A construção do conhecimento que se busca na educação online e que se 

configura nas relações entre tutor e aluno nos ambientes de aprendizagem envolve 

elementos que devemos considerar. O primeiro deles é que os seres humanos, em 

situação de aprendizagem, são seres cognoscentes1. O segundo, é que o ambiente 

virtual de aprendizagem é um espaço de sociabilidade, fundamentado em interações 

múltiplas, no qual é possível aprender em colaboração. O ser cognoscente é o ser 

de aprendizagem, considerado em suas dimensões racional, afetiva, e relacional, 

que o caracterizam como ser pluridimensional. Essas três dimensões se articulam, 

regidas pelo princípio do desejo, pelo princípio da realidade, na dialética da 

autonomia e da determinação (SILVA, 1998). Entretanto, essa articulação no 

processo de construção do conhecimento não é algo tão natural. 

 

Nesse sentido,  podemos pensar que o fórum de discussão on-line,  ambiente 

de comunicação assíncrona,  oferece tais condições para que esse “ser da 

aprendizagem”, em sintonia com os outros, tem sua percepção alargada, já que o 
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ambiente oferece as condições necessárias para que ele capte o  que o  outro diz e 

pensa, leve em consideração as indicações  feitas pelos  colegas e construa seu 

próprio conhecimento. Como normalmente o fórum aborda  uma questão e  as 

mensagens são ordenadas de forma decrescente por data,  há um  tempo disponível 

para essa  ‘laboração’ do conhecimento, pois os usuários são livres para publicar 

suas mensagens em tópicos e também podem respondê-las, independente de quem 

tenha publicado. Além disso, o moderador pode ter livre acesso, tanto para editar 

quanto para fazer as adequações necessárias para o bom andamento do fórum. 

Como acontece de forma assíncrona, os usuários podem acompanhar as discussões 

com maior tranquilidade, tendo tempo suficiente para refletir sobre o que pensam, 

sobre o que os outros participantes escrevem e elaborar e sistematizar o próprio 

conhecimento antes de publicar. Como explica Moreira(2007), “Nesse processo, ao 

mesmo tempo que está progressivamente diferenciando sua estrutura cognitiva, está 

também fazendo a reconciliação integradora de modo a identificar semelhanças e 

diferenças e reorganizar seu conhecimento”. O foco da nossa atenção não serão os 

pontos  negativos ou apenas  positivos, mas a reflexão sobre  o processo de 

construção do conhecimento, seu aspecto colaborativo; verificar como essa prática 

poderá contribuir de forma positiva para o desenvolvimento da autonomia dos 

sujeitos envolvidos em uma dimensão relacional e hipertextual.  

 

O ESPAÇO VIRTUAL E AS POSSIBILIDADES INTERACIONAIS 

O virtual  possui uma plena realidade, enquanto virtual. 

                                                                 Gilles Deleuze 

A primeira  questão a ser  esclarecida diz respeito à palavra virtual. Segundo 

Lèvy (1996,15) a palavra virtual “vem do latim medieval virtualis, derivado de virtus, 

força, potência[...] o virtual não se opõe ao real, mas ao atual. [...]Virtualidade e 

atualidade são apenas dois modos diferentes da realidade. Se a produção da árvore 

está na essência do grão, então a virtualidade da árvore é bastante real(sem que 

seja atual)”.  Na filosofia escolástica, é  virtual o que existe em potência e não em 

ato[...] a árvore está virtualmente presente na semente”. Para o  autor, o virtual abre-

se como novos espaços, velocidades, mobilidades, compartilhamento e ampliação 

desses espaços, de tal forma que  o público e privado se confundem; as produções  

envolvidas nesses espaços experimentam uma espécie de desterritorialização. Não 
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há limites nesses espaços. O autor também apresenta outro aspecto no que tange à 

virtualidade que é  a sua passagem do interior para  o exterior e do exterior ao 

interior (efeito Moebius). Citamos o exemplo do professor que, em sua sala(seu 

espaço privado), compartilha conhecimentos no ambiente virtual(público) 

direcionado ao seu aluno  que os recebe, assimilam, deslocam-se para  o espaço 

virtual onde socializam, fazem trocas, mediações e intermediações com os colegas e 

professor e então  as possibilidades de construção de saberes são relativizados. Por 

isso diz Levy(1996, 25) que a virtualização é sempre heterogênese, devir outro, 

processo de acolhimento da alteridade.   Ou seja, há uma  constante mudança e 

mobilidade dos centros. O autor citado lembra   Heráclito ao  tratar sobre o  devir, 

quando se refere aos dispositivos hipertextuais nas redes digitais: “o hipertexto 

jamais é duas vezes o mesmo. Alimentado por captadores, ele abre uma janela para 

o fluxo cósmico e a instabilidade social”. Ou seja, seu texto não é mais o mesmo 

nessa teia hipertextual porque em contato com outros se mistura e se transforma, se 

metamorfoseia. 

Sob tal perspectiva, os dispositivos hipertextuais desterritorializaram o texto. 

Fizeram emergir um texto sem fronteiras nítidas, sem interioridade definível. “Não há 

mais um texto, discernível, e individualizável, mas apenas texto, assim como não há 

mais apenas uma água e uma areia, mas água e areia.” E ainda “a virtualização  

inventa velocidades qualitativamente novas, espaços-tempos mutantes” (LÈVY, 

1996:49,24 e 23). Algumas pessoas definem o virtual como  imaginário,  mas, se o 

que é virtual produz efeitos em alguém ou em algumas coisas, como não possui 

existência? Em que consiste o ato de existir? Diante dessas considerações, 

podemos pensar que a  ampliação do uso da internet, entre tantas outras 

possibilidades, promove novas(não sei se tão novas) formas de comunicação entre 

aluno e professor, principalmente com a utilização do e-learning  por se constituir um 

espaço em que as fronteiras são dilatadas. Não se trata  apenas de um lugar em 

que são depositados textos a partir da solicitação  de um professor. Partimos da 

hipótese de que o ambiente virtual, por ser dinâmico, pode propiciar outras formas 

de acesso e interação com fontes variadas e agilidade  em acesso a outros 

interlocutores que dividem tal espaço, o que poderá contribuir para uma 

aprendizagem partilhada, colaborativa. Podemos fazer tal inferência  porque 

percebemos que, quando    as interações acontecem os sujeitos envolvidos são 
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observados e também observam, assimilam, refletem, criticam, reafirmam, rebatem 

e nesse movimento brota o novo, como diz Lèvy, “não é  mais uma areia e uma 

água, mas água e areia.” 

 

SOBRE AMBIENTES E ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM NO 

AMBIENTE  VIRTUAL 

Segundo o Decreto Nº 2494, de 10 de fevereiro de 1998, que regulamenta o 

Art. 80 da LDB ," Educação a Distância  é uma forma de ensino que possibilita a 

auto-aprendizagem, com mediação de recursos didáticos sistematicamente 

organizados, apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados 

isoladamente ou combinados e veiculados pelos diversos meios de 

comunicação"(grifo nosso). Como bem define o decreto citado, é uma forma. E os 

ambientes de aprendizagem, e a disseminação das tecnologias de informação e 

comunicação criam toda uma gama de coisas novas como  novos textos, novas 

formas de convivência, jeitos novos de  escrever  e interagir no espaço cibernético.  

Cada movimento é diferente nesse espaço. Lèvy(2001,92) define ciberespaço 

como “o espaço de comunicação aberto pela interconexão  mundial dos 

computadores e das memórias dos computadores”. Ao tratar sobre as tecnologias da 

inteligência e a relação com o saber, o autor citado apresenta  as características e o  

que favorecem: “ novas formas de acesso à informação; novos estilos de raciocínio e 

de conhecimento”.   O que precisamos  pensar é até que ponto tais tecnologias e 

estratégias utilizadas possibilitam o diálogo, a formação humana ou se apenas  

legitimam  determinadas escolhas pedagógicas(Guimarães; Dias:2006). Vale 

ressaltar que, apesar das tecnologias de inteligências favorecerem e  propiciarem 

novas formas de ensino aprendizagem, o fator precípuo é o processo, como 

acontecem as mediações e intermediações nesse espaço. 

Também Palloff e Pratt(2002, 26) discutem sobre os espaços de ensino 

aprendizagem, e dizem que, o que experimentamos, de fato, é “uma transição da 

sala de aula típica do campus para a sala de aula no ciberespaço”. Se os espaços 

são diferentes, obviamente o comportamento dos alunos e professores tende e 

precisa  ser diferente. Mesmo as atividades  que são típicas de uma aula presencial, 

pelo simples fato de serem desenvolvidas no ambiente virtual já sofrem uma 

mudança no sentido de que os sujeitos envolvidos comportam-se de forma diferente, 
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pois têm a seu favor   a possibilidade de ampliar seu saber e acessar possibilidades 

várias, o que não aconteceria na sala de aula presencial onde o foco, geralmente 

está no professor e na maioria das vezes o aluno é passivo por questões de timidez, 

ou por não ter um  tempo maior para refletir sobre o que é explicado, ou medo de se 

expor. Apesar de que, no ambiente virtual há certos receios de se mostrar, mas a 

exposição acontece em grau diferente e administra-se melhor, porque  o sujeito tem 

a seu favor o fator tempo para pensar, elaborar o que vai dizer.  São outras formas 

de disseminação e aquisição do  conhecimento. Não estamos, com isso, dizendo 

que o virtual é melhor que o presencial, seria insano, mas não podemos negar o fato  

das possibilidades que o ciberespaço apresenta. Agora não é mais apenas o livro 

impresso,  a construção do conhecimento sofre, ou experimenta um alargamento de 

fronteiras. Segundo Lèvy, em Cibercultura(2000),  

 

ao prolongar  determinadas capacidades cognitivas humanas(memória, 

imaginação, percepção) as tecnologias intelectuais com suporte digital redefinem 

seu alcance, seu significado  e algumas vezes até mesmo sua natureza. As novas  

possibilidades de criação coletiva distribuída, aprendizagem cooperativa e 

colaboração em rede oferecidas pelo ciberespaço. 

 

 

Essas discussões e leituras apontam para o que experimentamos em uma 

disciplina ofertada na modalidade semipresencial. Normalmente, acontece o primeiro 

encontro presencial em que é explicado aos alunos o modo como transcorrerão as 

aulas,  a proposta para a disciplina, a metodologia  a ser utilizada e a proposta das 

atividades. Esse é um momento  importante porque geralmente, para  a maioria dos 

alunos,  essa é uma experiência nova, diferente. A partir daí, torna-se necessário 

que o aluno entenda de que forma acontecerá a transmissão do conhecimento, o 

processo de aprendizagem e como ocorrerá o relacionamento no espaço virtual. São 

estimulados a criarem um perfil, isso concorrerá para sentirem realmente que  do 

‘outro lado’ há um outro: acontece a interação no espaço online mas os sujeitos 

envolvidos se sentem mais confiantes por saberem que ‘do outro lado’ há um colega 

que tem uma face, que está em um mesmo processo de construção e 

desenvolvimento do conhecimento. Principalmente no fórum, em que o processo de 



Anales del I Encuentro internacional del conocimiento : diálogos en nuestra América / I Encuentro de 
las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración en el Conosur, 5, 6, e 7 de mayo 2011, 
Pelotas, Brasil – Pelotas (RS) : Instituto Federal Sul-rio-grandense/IFSul, 2011 - ISSN 2238-0078 
_________________________________________________________________________________ 

 

 1102 

interação precisa ser mais dinâmico e pelo fato de ainda sentirmos necessidade  do 

‘olhar’ do outro, mesmo quando o outro tem receio de se mostrar e cria um avatar . 

Trata-se da criação de um ser virtual, geralmente parecido, ou com algumas 

características de seu  idealizador. 

    Outro  ponto fundamental, também percebido por  Palloff; Pratt(2002) 

nesse sentido, e que vivenciamos em nossa prática docente,   é o fato de que o 

aspecto mais importante no “processo de aprendizagem são as interações entre os 

estudantes, entre professores e estudantes e a colaboração   na aprendizagem que 

resulta de tais interações”.  Interessante notar que a mesma aula, desenvolvida para  

turmas distintas(quatro), apresentou resultados bastante diferentes. Então surge a 

pergunta: que fatores contribuíram para que a turma A, B e C apresentassem um 

resultado regular  e a turma D um resultado muito bom? O tipo de material e 

orientações para  o desenvolvimento do trabalho foram os mesmos, mas os alunos 

eram diferentes, o perfil era diferente, logo, as respostas à proposta são 

diferenciadas. Trata-se de sujeitos, não apenas meros receptores e reprodutores de 

um modelo partilhado, mas alguém que está inserido em um espaço e pretende dar 

sua contribuição com e no processo de aprendizagem bem como colaborar com 

suas sugestões e inserções no ambiente. É no processo que as interações 

constituem-se em redes conectando os participantes e professores. A partir daí, o 

processo de aquisição do conhecimento acontece de forma colaborativa. Como 

salientam Pratt e Pallof(2002), 

no processo cria-se [...]forma-se uma rede de interações entre o professor e 

os outros participantes. Por meio dela, o processo de aquisição do conhecimento é 

criado colaborativamente. [...] e os resultados desse processo, então, não deveriam 

ser medidos pelo número de fatos memorizados ou pela quantidade de matéria 

decorada, mas avaliados pela profundidade do conhecimento e pelas novas 

competências adquiridas. Evidências de que há pensamento crítico e que 

conhecimento foi efetivamente adquirido. 

 

Vale ressaltar que há uma diferença entre colaboração  e cooperação. 

Pressupõe  uma ação coletiva em torno de  uma tarefa. Todos são participantes 

importantes  na consecução, um complementa o que o outro inicia. Ou seja, na 

colaboração há interdependência.     
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COMUNIDADES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM? 

 

Precisamos iniciar esse tópico definindo o que o que configura uma 

comunidade. De modo simplista, podemos dizer que se trata de um grupo com 

vários níveis de conhecimento e relacionamento subordinados a lideranças, com 

metas comuns e noção de pertencimento. Têm um mesmo ideal, colaboram e 

cooperam para  alcançá-lo. Kenski(2010,218), citando Palácios, apresenta alguns 

elementos definidores de  comunidade: 

 

O sentimento de pertencimento, a territorialidade, a permanência, a ligação 

entre o sentimento de comunidade, caráter corporativo e emergência de um projeto 

comum, e a existência de formas próprias de comunicação. Em condições ideais, 

portanto, o conceito de comunidade se descola de condição “outorgada” (pela 

proximidade, afinidade ou consanguinidade) para o de condição “conseguida”, por 

meio de ação voluntaria e cooperativa. A comunidade, portanto, é alcançada pela 

ação comum de pessoas que se sentem parte do todo; que cooperam “para uma 

finalidade comum com os demais membros (caráter corporativo, sentimento de 

comunidade e projeto comum)” que se encontram e partilham um mesmo espaço; e 

que, neste espaço comum, estabelecem relações sociais e ações frequentes com os 

demais membros. 

 

 No que diz respeito ás comunidades virtuais de aprendizagem, as 

motivações e o comportamento diferem: o objetivo comum é favorecer a 

aprendizagem de todos  no que tange a um certo saber, a construção de um 

conhecimento ou saberes e não somente estabelecer relações sociais. A esse 

respeito Palloff e Pratt (2004) dizem que  “o envolvimento com a aprendizagem 

colaborativa e a prática reflexiva implícita na aprendizagem transformadora é o que 

diferencia a comunidade de aprendizagem on-line.” Também Kenski(2010,226) faz a 

seguinte definição:  

 

Existe, assim um propósito determinado que vai além da vivencia coletiva em 

rede. As comunidades virtuais de aprendizagem justificam-se pelas suas finalidades 
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constitutivas, ou seja, a de favorecer a aprendizagem de todos os seus membros em 

relação a um determinado saber. [...]O grande diferencial da aprendizagem, nas 

comunidades virtuais que se viabilizam para este fim, é que ela se descola da 

reação individual e torna-se transformação coletiva. Ações de cooperação e 

colaboração entre os membros da comunidade contribuem para que todos se 

beneficiem e se transformem. As reações não são as mesmas, cada pessoa reage e 

reflete com comportamentos próprios aos estímulos do grupo, mas, dessa forma, 

contribui – pela diversidade – para a ampliação da compreensão de conceitos, o 

respeito a diferença e a empatia entre os membros. 

 

 Apesar das definições,  não se constitui  tarefa fácil discernir muito bem 

esse conceito. Se dissermos que o mais importante não é a tecnologia, mas o 

processo, o fórum de discussão,  mesmo não se configurando uma comunidade, 

comporta elementos de passagem dos sujeitos que têm um objetivo comum. 

Segundo  Jonas, citado por Palloff e Pratt (2002,46), apontam elementos essenciais 

para que haja uma comunidade no  ciberespaço e, de modo específico, uma 

personalidade eletrônica:  

 

A capacidade de dar continuidade a um diálogo interno a fim de formular 

respostas; a criação de uma imagem de privacidade, tanto em termos do espaço a 

partir do qual a pessoa comunica-se quanto da capacidade de criar um sentimento 

interno de privacidade; a capacidade de lidar com questões emocionais pela forma 

textual; a capacidade de criar uma imagem mental do parceiro durante o processo 

comunicativo; a capacidade de criar uma sensação de presença on-line por meio da  

personalização do que é comunicado.  

 

  As palavras escritas nesse espaço estabelecem uma relação dialógica, 

pois sempre o que é dito é dito de modo que o sujeito se mostra e, geralmente incita 

o outro, seu interlocutor potencial, a concordar, negar, refutar, reafirmar ou até 

mesmo complementar o que pensa. Tomo como exemplo  alguns  comentários no 

fórum de discussão  desenvolvido  nas turmas citadas em que  não se tratava 

apenas do  tema proposto ou do desenvolvimento dos textos indicados, mas eram 

perceptíveis os discursos veiculados nas falas. No fórum, Ética e Política , houve 
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muitas demonstrações de descontentamento ou alertas a posições que os cidadãos 

deveriam tomar frente aos rumos  da nação. É bem verdade que o tema  foi propício, 

mas não se pode desconsiderar  que o espaço disponibilizado no fórum  propiciou 

condições necessárias para isso. Vejamos o exemplo de algumas falas  para 

exemplificar: 

  

por W.M. M. - terça, 2 novembro 2010, 18:02- Na votação pela cassação do 

mandato do presidente da casa Renan Calheiros, foi realizado uma pesquisa pela 

folha de São Paulo em que, do total de 75 parlamentares, 43 disseram que 

apoiavam o pedido pela cassação, porém após votação confirmada não foi isto que 

se observou, pois, apenas 35 confirmaram seus votos, ou seja, e o restante onde foi 

seus compromissos com a verdade ao dizer que eram a favor da cassação, será que 

em secreto a ética não é compatível com a política? E a pergunta que não quer 

calar, depois disso pode se confiar que os políticos falam sobre o melhor para o 

eleitor ou para si proprio? Isso é triste cara!! 

W. C. M. - quinta, 4 novembro 2010, 08:35O – pois é, que observamos no 

Brasil, curiosamente, é que políticos corruptos mantém relações estáveis, de longo 

prazo e, em certo sentido, bastante éticas com seus eleitores, embora possam ter 

comportamentos totalmente anti-éticos na gestão dos recursos públicos, pregando 

que são éticos por algumas leis que enganam o provo descrevendo que os mesmos 

possuem ficha limpa. 

Por R. S quinta, 4 novembro 2010, 19:55- Infelizmente, o que vemos na 

imprensa e nas mídias quase todos os dias é a intolerável falta de ética e a 

corrupção entre os políticos brasileiros. Todos os mandatos vêm com a "mesma 

novela de sempre", de parlamentares legislando em causa própria para aumentar os 

próprios salários e benefícios acompanhado de um escancarado nepotismo em 

cargos públicos até dos quais exigem concurso público... Enquanto isso alguns 

projetos de melhoria para população como o aumento do salário mínimo e projetos 

sociais dura meses e até anos de discussão...  

Não devemos esquecer também das medidas provisórias que surgem e 

desaparecem com uma velocidade fora do normal. Por mais que se explique 

indicando que os fins justificam os meios, temos que lembrar também que os meios 

não podem entrar em contradição com os fins objetivados. 
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W.C.M. - sexta, 5 novembro 2010, 09:00 -Vemos que conforme sua afirmação 

povo brasileiro só serve para eleger os políticos que temos em nosso país, pois a 

ética não é praticada após eleitos, uma vez que o que vemos são desvios de 

dinheiro público para os projetos que são executados, leis que beneficiam os 

políticos ou os livram de sanções que não o permitam continuar na vida pública. 

Entendendo que a ética é a prática da verdade, vemos que na política brasileira não 

existe ética. 

W.M. M. - sábado, 6 novembro 2010, 12:55O - pior é  vermos representantes 

parlamentares eleitos com o voto popular legislarem em causa própria, para 

aumentarem os próprios salários e benefícios, enquanto discutem dias e meses para 

aumentar irrisoriamente o salário mínimo. E oq era pra ser uma das mais nobres 

profissoes pq quem a exerce assume responsabilidades compativeis com grandes 

qualidades morais e de competencia, hj nao ta passando de uma grande palhaçada , 

mais somos os culpados de tudo pois nos mesmo elegemos os ''palhaços '' como o 

TIRIRICA...e muitos outros q na suas fichas so vem em escolaridade: le e escreve .. 

I.R.S.L. - sexta, 5 novembro 2010, 09:00 – gente, a etica da politica não pode 

ser diferente da etica da vida pessoal. alem de observar os principios gerais, como 

não matar ou não roubar, o politico deve mostrar ao povo que o elegeu, sua 

capacidade de defender o bem comum e o bem estar de toda sociedade. 

Como é possível notar, os comentários estão profundamente marcados por 

ideologias. As palavras, em toda a sua complexidade, no fórum, aproximam os 

sujeitos em um  processo dialógico.  Para concluir esse momento,  evoco Bakhtin 

(1986, 113)quando  diz que 

 

Toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo fato de que 

procede de alguém, como pelo fato de que se dirige para alguém. Ela constitui 

justamente o produto da interação do locutor e do ouvinte. Toda palavra [enunciado] 

serve de expressão a um em relação ao outro. Através da palavra defino-me em 

relação ao outro, isto é, em última análise, em relação à coletividade. (...) A palavra é 

uma espécie de ponte lançada entre mim e os outros. Se ela se apóia sobre mim 

numa extremidade, na outra apóia-se sobre o meu interlocutor. A palavra é o 

território comum do locutor e do interlocutor. (grifo nosso) 

 



Anales del I Encuentro internacional del conocimiento : diálogos en nuestra América / I Encuentro de 
las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración en el Conosur, 5, 6, e 7 de mayo 2011, 
Pelotas, Brasil – Pelotas (RS) : Instituto Federal Sul-rio-grandense/IFSul, 2011 - ISSN 2238-0078 
_________________________________________________________________________________ 

 

 1107 

  

 Ou seja, a palavra carregada de sentidos, de vozes, funciona como diz 

também Umberto Eco em Lector In Fabula, “como uma máquina preguiçosa”: 

precisa do outro para funcionar,  construir sentidos: é  o lugar onde ocorrem as 

trocas. A ponte entre o que é dito e seu interlocutor é que permitirá a visibilidade ou 

clareza e também, ampliação do processo de construção do sentido e saberes 

agregados nesse processo interlocutivo. As palavras estão impregnadas de 

ideologias, concepções, crenças, desejos e, no ato da intermediação  dilatam as 

possibilidades nesse ato de conhecer, de constituição e construção do 

conhecimento. Diante disso, pelo menos  nesses momentos  de trocas acontece um 

estreitamento nas relações, mesmo tratando-se de  um  momento em que o objetivo 

diz respeito à troca de saberes, de discussão. Percebe-se  alguns sentimentos afins 

de recusa da realidade vigente, de discussão sobre o tema e que, em alguns casos, 

podem resultar em uma discussão que extrapolará os espaços do fórum e se 

alargará para outros, virtuais ou não. 

 

  FÓRUM DE DISCUSSÃO COMO UM ESPAÇO DE INTERAÇÃO 

Um galo sozinho não tece uma manhã:  

ele precisará sempre de outros galos.  

De um que apanhe esse grito que ele  

e o lance a outro; de um outro galo  

que apanhe o grito de um galo antes  

e o lance a outro; e de outros galos  

que com muitos outros galos se cruzem  

os fios de sol de seus gritos de galo,  

para que a manhã, desde uma teia tênue,  

se vá tecendo, entre todos os galos.  

E se encorpando em tela, entre todos,  

se erguendo tenda, onde entrem todos,  

se entretendendo para todos, no toldo  

(a manhã) que plana livre de armação.  

A manhã, toldo de um tecido tão aéreo  

que, tecido, se eleva por si: luz balão. 
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João Cabral de Melo Neto  

 

O fórum é uma interface assíncrona, desenvolve-se a partir de um tema pré-

estabelecido. Nele estabelece-se um processo de interação que tem como 

característica principal o processo dialógico. A construção do texto passa a ser 

mediada pelo computador e as relações se estabelecem a partir das interações 

nesse espaço. E nesse processo, o texto escrito  configura-se como o lugar ‘da 

passagem’.   O texto escrito é produzido com uma intenção comunicativa que o 

receptor precisa recuperar, sobretudo o texto produzido no espaço virtual, pois tem a 

seu favor a oportunidade de conectar-se ao outro quando necessário para resgatar 

algo que não ficou muito bem compreendido.  Lèvy (2003,35), ao  tratar sobre a 

virtualização do texto, discute o conceito de hipertexto. Para ele, o hipertexto é um 

modo de interagir com textos e não só uma ferramenta como os processadores de 

textos.  O usuário interliga informações intuitivamente, associativamente, e nesse  

movimento,  o leitor assume um papel ativo, sendo ao mesmo tempo co-autor. Ainda  

tratando sobre o hipertexto, define Lèvy: “o conjunto de informações textuais, 

podendo estar combinadas com imagens (animadas ou fixas) e sons, organizadas 

de forma a permitir uma leitura ( ou navegação) não linear, baseada em indexações 

e associações de idéias e conceitos, sob a forma de links. Estes agem como portas 

virtuais que abrem caminhos para outras informações.”(Lèvy, 1993). Ou seja, entre 

tantas funções do hipertexto  informático, quando  o  usuário  seleciona áreas, 

hierarquiza, estabelece ligações, conecta-se a outros links está construindo uma 

teia. Como cita o poema, seria como o  

 

pegar o canto de um galo  e de outros galos/ que com muitos outros galos se 

cruzem /os fios de sol de seus gritos de galo, para que a manhã, desde uma teia 

tênue, se vá tecendo, entre todos os galos. /E se encorpando em tela, entre todos, 

se erguendo tenda, onde entrem todos, se entretendendo para todos, no toldo/(a 

manhã) que plana livre de armação. /A manhã, toldo de um tecido[...]. (MELO NETO, 

1979) 
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Para Lèvy (1993) “o hipertexto é um conjunto de nós ligados por conexões 

que podem ser: palavras, páginas, imagens, gráficos, sequências sonoras, 

documentos complexos que podem eles mesmos ser o hipertexto”. Assim como no 

poema de João Cabral de Melo Neto, o tecido (texto/conhecimento) é construído a 

partir da associação de  vozes que se estabelecem em um espaço. É como uma 

grande teia que se entretece. Ou seja, há alguém que escreve para outro e, 

naturalmente,  cria uma expectativa acerca do que o outro tem a dizer, e a forma 

como o que é dito. Nesse processo, o seu interlocutor, o outro é fundamental porque  

o processo de aprendizagem estabelece-se de forma dialógica:  trocando ideias, 

reafirmando, confirmando, refutando, dialogando, apontando alternativas outras de 

links etc. Como o fórum é essencialmente interativo,  nele estão presentes as 

impressões e discursos dos alunos manifestados  nos diálogos. De acordo com 

Bakhtin ( 1986, p. 294) 

 

Em cada época, em cada círculo social, em cada micromundo familiar, de 

amigos e conhecidos, de colegas, em que o homem cresce e vive, sempre existem 

enunciados investidos de autoridade que dão o tom, como as obras da arte, ciência, 

jornalismo político, nas quais as pessoas se baseiam, as quais elas citam, imitam, 

seguem.[...]Eis porque a experiência discursiva individual de qualquer pessoa se 

forma e se desenvolve em uma interação constante e contínua com os enunciados 

individuais dos outros.  

 

Dessa forma, as vozes dos participantes do debate  são manifestadas nas 

falas impressas nos  textos e trechos escritos. Quem fala, fala a alguém, tem um 

objetivo e, de certa forma, prevê o seu leitor e cria expectativas. Mesmo em um 

diário, quando alguém escreve, fá-lo pensando em registrar suas memórias e 

imagina que, algum dia, ele mesmo lerá o que registrou, revisitará seu “instante-já”, 

como dizia Lispector em Água Viva e, mesmo sendo o mesmo sujeito, a leitura  será 

diferente. A resposta ao que está escrito é outra porque o momento já não é o 

mesmo. No caso do fórum,  é nesse movimento de trocas de informações, de 

comunicação que o conhecimento se constrói.  

Diante disso, é possível considerar que, além da percepção dessas vozes, 

presentes nas comunicações do fórum, é  preciso pensar: de que forma os sujeitos 
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interactantes se mostram, se manifestam, como são  percebidas as suas reações 

diante do ‘olhar’ do outro? Em que medida as palavras expressas ou a ausência de 

determinadas palavras podem ser interpretadas, compreendidas pelos 

participantes? Penso isso, não a partir do registro dos comentários oriundos de 

solicitações de tarefas, vai muito além, diz  respeito  à forma como as relações se 

efetivam nesse espaço. Pratt e Palloff (2002,224)  usam uma expressão “arena” 

para esse espaço virtual de aprendizagem. Pode ser espaço de concordância, 

refutação, embate,  síntese. E ainda “os alunos precisam reunir-se no ciberespaço 

assim como fazem no campus universitário. Para isso, eles precisam estabelecer 

uma sensação de presença online: é esse o fato que permite que suas 

personalidades encontrem as outras no grupo.” (PRATT; PALLOFF, 2002,34) 

Vejamos o caso de um  fórum desenvolvido a partir de uma atividade 

presencial em forma de seminário, em que os grupos apresentaram seus trabalhos a 

partir do tema Ética e Política. Após o seminário os grupos deveriam  postar  o 

material pesquisado no fórum e iniciar um debate em um período de dez dias. Um 

fato que chamou nossa  atenção foi que, durante o fórum, um aluno  iniciou a 

discussão e 18 deles fizeram comentários que demonstravam uma postura crítica, 

que iam além do  proposto para o fórum. Cito como alguns comentários foram 

elencados a partir do aluno V.C.A , : 

“É interessante a colocação de alguns amigos, porém, levando em conta que 

vivemos em um país que prega a democracia, tínhamos que termos políticos que 

praticassem a ideologia partidária, ou mesmo outra ideologia, pelo simples fato de 

termos uma estrutura bem definida que não faz muito questão de usá-la. Afinal , 

tudo é culpa do sistema em que vivemos.”. (grifo nosso) 

Em resposta, W.C.M.:  

“Concordo com sua colocação e ainda tenho a salientar de que os brasileiros 

necessitam aumentar o grau de conhecimento, para poder serem mais críticos 

quanto aos nossos políticos que são conhecedores das premissas partidárias porém 

conforme sua própria afirmação não as cumprem. Sabemos que um povo tem poder 

para cobrar sobre os atos políticos quando necessite, pois embora manipulado pela 

mídia da rede globo, tivemos no passado o "Impeachment" do presidente da 

república Sr. Fernando Collor. O fato aconteceu naquele momento histórico 

brasileiro justamente por causa do desvio do presidente com a ética política.” 
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G.A.P. complementa: “O problema todo esta nas leis e ideologias do pais, 

pois temos algumas regras, porém não são compridas, ou são compridas por 

poucos. O principio seria mostrar a política e seus principios morais,  mas não 

conseguimos unir essas duas "políticas". É necessário uma revolução drastica para 

reparar os defeitos.” 

W.C.M. responde: “Também acho que as regras deveriam ser cumpridas, 

porém vejo também que a sociedade brasileira por rotular o sistema político como 

meio de pessoas inescrupulosas não participam ativamente sendo nosso país de 

sistema democrático, sendo assim a maior revolução seria incomodar os políticos 

que existem, candidatando os cidadãos "comuns", pois os que são políticos por 

profissão utilizam de marketeiros para convencer o povo de sua idoneidade, mas 

não a praticam. 

Se observarmos todos vereadores, prefeitos, deputados, senadores, 

governadores ou presidente foram eleitos pelo povo, ou seja, poderiam não ter sido 

eleitos se soubéssemos que não seriam éticos’” 

As ciências durante muito tempo foram apresentadas como verdades 

supremas, restritas a poucos eleitos e em conseqüência, as tecnologias, aplicação 

prática das ciências, aparecem como soberanas e em alguns casos como solução 

para os problemas que assolam a vida humana.” 

WCM comenta -“Atualmente o conhecimento está se tornando posse de uma 

elite, com currículos que valorizaram a memorização de conteúdos pelo aluno sem 

discussões ou reflexões. Acho que o atual modelo de transmissão do conhecimento 

com aulas meramente expositivas, pressupõe um aluno passivo, receptor de 

conhecimento que serão cobrados em avaliações, talvez isto não contribua para a 

construção de uma concepção de ciência e tecnologia a serviço da cidadania e da 

felicidade humana.” 

S. M T(prof.). interfere - “Caro W., você tocou em um ponto  essencial! 

Realmente,  construímos o conhecimento - é um caminho,  uma via em  os sujeitos 

envolvidos precisam atuar e, realmente, participar desse processo de construção. 

Não se pode pensar em sujeitos passivos! A escola precisa rever sua prática! Boa 

colocação!” 
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Ou seja, o saber deixa de ser saber para se configurar em saberes 

coletivamente construídos, a partir das indicações e propostas do professor. 

Pressupõe  uma ação coletiva em torno de  uma tarefa. Todos são participantes 

importantes  na consecução, um complementa o que o outro inicia, ou seja, há 

interdependência.    Neste caso, a proposta foi elaborada em forma de Webquest, 

uma atividade investigativa, em que alguma ou toda a informação com que os 

alunos interagem provém de material disponibilizado na plataforma Moodle/Internet. 

O tema foi Mito e razão e o tempo de desenvolvimento do fórum foi de  dez dias. 

Vejamos alguns comentários extraídos desse fórum a título de exemplificação 

acerca desse processo colaborativo. O aluno R. S. inicia a discussão: 

 Relação entre o consumismo e o mito da eterna juventude 

por R.S.  - domingo, 22/08/2010, 20:14 - O que vemos hoje é a busca 

constante, mais para o lado feminino, de medicamentos (vitaminas, capsulas 

mágicas, hormônio), cirurgia plástica para tentar frear a velhice. Nenhuma das 

técnicas de rejuvenescimento propostas até o momento conseguiu reverter, 

desacelerar e muito menos eliminar de vez o processo fisiológico do 

envelhecimento.[...] 

por R.DA S. - domingo, 29 agosto 2010 - O que vemos hoje é a busca 

constante, mais para o lado feminino, de medicamentos (vitaminas, capsulas 

mágicas, hormônio), cirurgia plástica para tentar frear a velhice. Nenhuma das 

técnicas de rejuvenescimento propostas até o momento conseguiu reverter, 

desacelerar e muito menos eliminar de vez o processo fisiológico do 

envelhecimento.[...]  

por R. DA S. - domingo, 29 agosto 2010, 10:17 - Caro colega, o consumismo 

e a eterna juventude são coisas que dão prazer para as pessoas. Muita das vezes é 

usado como uma fuga da realidade dos problemas que afligem o ser humano. Como 

foi citado o homem da Grécia antiga, ele valorizava muito a beleza; o homem 

perfeito, tinha que ser forte, perfeito. Mas isso não afastava os problemas. O que 

mais tarde vieram descobrir que não adiantava fechar os olhos para os problemas, 

deveriam enfrentá-los. E de certa maneira através da arte conseguiam expressar 

suas dores sem na verdade tê-la.  

por M. V. F. DE O. - quarta, 1 setembro 2010, 00:33 - Gente, apesar de 

inúmeras polêmicas, o mundo não sobrevive sem o consumismo, pois o dinheiro 
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gasto com produtos de uma mídia ou de status, é o mesmo pago em impostos e que 

faz girar as causas sociais, lógico que em uma proporção não tanto quanto 

necessária, e no demais, o que não é valor para um, pode ser valor para outro, mas 

isso é um julgamento que não nos compete fazer... E a velhice...bom, o dia em que 

a maioria tiver a consciência que envelhecer é um processo natural (e pelo menos 

por enquanto irreversível), daremos aos idosos o tratamento digno que eles 

merecem, pois nenhuma história pode ser melhor contada por alguém que já viveu, 

a beleza de uma pessoa está nos olhos de quem a enxerga. Atuar hoje 

preventivamente para viver uma velhice vigorosa, já que contamos com esta 

hipótese talvez seja uma atitude das mais sensatas que podemos adotar 

por R. G.R. 3 setembro 2010, 15:58 - Cara, será que não há lugar para as 

duas coisas? Será que a razão somente não induz  a uma visão quadrada das 

coisas? Por que não  o equilíbrio entre  mito e razão? 

por A. V. M. C. quinta, 9 setembro 2010, 09:04 - A sociedade tem uma visão 

muito ruim quanto a envelhecer, sendo que existe uma ordem natural da vida, da 

qual todos passarão, e não adianta tentar adiar o inevitável. Mas, assim como a 

busca pelo conhecimento e a verdade, a vaidade é uma coisa natural do ser 

humano, mas atualmente isso tem tomado proporções enormes, a ponto dos meios 

de comunicação manipular a população, impondo normas de conduta, hábitos e 

consumo, com a promessa da juventude eterna (Promessa essa sem fundamentos, 

como nos mitos da antiguidade!). 

 Tais recortes ressaltam e reafirmam a questão da construção 

colaborativa do saber. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto, e do objetivo da pesquisa, que foi buscar  perceber   até 

que ponto a utilização do fórum de discussão poderia contribuir para  uma  

aprendizagem autônoma e significativa no que diz respeito ao processo de 

construção do conhecimento, pudemos chegar a algumas conclusões. A partir da 

observação do desenvolvimento do fórum, principalmente no que tange ao processo, 

a análise  das participações dos alunos envolvidos, pudemos verificar que  as 

interações entre eles, mesmo em um tempo determinado, como é o caso do fórum 
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de discussão,  amplia as possibilidades de comunicação com outras pessoas e 

dilata as fronteiras dos espaços de discussão. Além disso, o ambiente virtual de 

aprendizagem oferece condições para o desenvolvimento dessas relações e propicia 

o aspecto colaborativo. Obviamente, alguns fatores irão interferir para que os 

resultados atendam, extrapolem às expectativas ou apresentem o efeito contrário. 

Como o  foco da nossa investigação  não foi apontar os pontos  negativos ou apenas  

positivos, mas a reflexão sobre  o processo de construção do conhecimento, seu 

aspecto colaborativo. Podemos dizer que a utilização dessa prática poderá contribuir 

de forma positiva para o desenvolvimento da autonomia dos sujeitos envolvidos em 

uma dimensão relacional, porque a ênfase centra-se no processo dialógico, ou seja, 

as pessoas fazem trocas aceitando o que é dito, negando, refutando ou reafirmando;  

textual, na perspectiva de Bakhtin, quando ele  afirma que “a palavra é o território 

comum do locutor e interlocutor”, nesse sentido acontece uma desterritorialização do 

texto; e hipertextual, pois o seu texto não é mais o mesmo nessa teia porque em 

contato com outros, se mistura e se transforma, se metamorfoseia. 

ABSTRACT 

It reports and discusses about the contribution of the Discussion Forum on 

virtual environment, but it also tries to understand how the relations on this space 

process. The research was developed from a semi-presential class which was 

offered to six different courses in the exact area of a private university. The results 

point the Discussion Forum as a tool that provides interaction, and it constitutes a 

space that the subjects show themselves and enlarge their knowledge through the 

tips suggested by links and hypertexts.  

 Key words: Distance Education, Asynchronous Interaction, Discussion Forum. 
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RESUMO 

 
De acordo com os estudos bakhtinianos, os signos não-verbais banham o 

signo verbal de sentidos. Tomando estas afirmativas como pressupostos, este 
trabalho estuda o sentido de símbolos, gestos e lexias que permeiam as 
benzeduras. Os dados obtidos para análise são resultados de informações 
apresentadas em entrevistas por benzedeiros do Recôncavo Baiano. Os estudos 
ratificam a idéia de que a palavra é um signo ideológico por excelência. 

 
Palavras-chave:Benzeduras. Tradição popular. Signos verbais e não-verbais. 
Construção de sentido.  

 

1 BAKHTIN: O TEÓRICO QUE FUNDAMENTA  ESTE ESTUDO 
 

Todo este escrito tem como fundamento idéias bakhtinianas, uma vez que 

este tem sobre a língua um conhecimento singular. Teórico de pensamentos 

inovadores, seguido por discípulos e admiradores, a exemplo de Volochínov e 

Medviédiev, que entre outras contribuições, deram a Bakhtin seus nomes para 

publicações de obras suas, até 1929, quando este publicou pela primeira vez um 

livro com seu próprio nome.  

Entre seus domínios das ciências humanas, estaremos nos restringindo, aqui, 

à natureza real de fatos da língua, cuja existência ocorre por necessidade de 



Anales del I Encuentro internacional del conocimiento : diálogos en nuestra América / I Encuentro de 
las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración en el Conosur, 5, 6, e 7 de mayo 2011, 
Pelotas, Brasil – Pelotas (RS) : Instituto Federal Sul-rio-grandense/IFSul, 2011 - ISSN 2238-0078 
_________________________________________________________________________________ 

 

 1117 

comunicação, sendo de relevância para tal a fala, a enunciação, já que estas são 

responsáveis por transformações lingüísticas. Signos verbais e não-verbais 

representam uma ideologia, logo toda e qualquer mudança nesta desenvolve uma 

mudança na língua. 

Para Bakhtin1297, a comunicação verbal concreta é a responsável pela vida e 

evolução da língua:  

as relações sociais evoluem [...], depois a comunicação 
e a interação verbais evoluem no quadro das relações sociais, 
as formas dos atos de fala evoluem em consequência da 
interação verbal, e o processo de evolução reflete-se, enfim, na 
mudança das formas da língua. 

 

Enfim, as unidades reais da cadeia verbal são as enunciações, que só se 

realizam no curso da comunicação verbal. Então, a língua como sistema estável só 

no campo da abstração científica, pois ela constitui um processo de evolução 

ininterrupto, por meio de leis essencialmente sociológicas, que desenvolvem uma 

criatividade lingüística (que não pode ser vista como criatividade artística) atrelada a 

conteúdos e valores ideológicos, resultando numa diversidade de produções. 

 Para Bakhtin1298, devido às inesgotáveis possibilidades de criação de 

várias formas de diálogo, a riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são 

também infinitas. A competência lingüística do falante produz, a partir das suas 

necessidades, inúmeros “tipos relativamente estáveis de enunciados”, isto é, vários 

gêneros do discurso, nos quais podemos inserir desde o diálogo do cotidiano às 

variadas formas de manifestações científicas e todos os gêneros literários. Em cada 

segmento de atividade social, os falantes utilizam a língua de acordo com gêneros 

de discurso específico, quais são constituídos historicamente a partir de novas 

situações de interação verbal (ou outro material semiótico) da vida social que vão 

(relativamente) se estabilizando, no interior das diferentes esferas sociais. Dessa 

forma, os gêneros estão ligados às situações sociais da interação: qualquer 

mudança nessa interação gerará mudanças no gênero. 

                                            
1297 BAKHTIN, M. M. Marxismo e filosofia da linguagem: problemas fundamentais do método sociológico da 
linguagem. Prefácio de Roman Jakobson; apresentação de Marina Yaguello; tradução de Michel Lahud e Yara 
Frateschi Vieira, com a colaboração de Lúcia Teixeira Wisnik e Carlos Henrique D. Chagas Cruz. 14 ed. São 
Paulo: Hucitec, 2010a. p. 129 
1298 Id. Estética da criação verbal. Prefácio à edição francesa Tzvetan Todorov; introdução e tradução do russo 
Paulo Bezerra. 5 ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010b.  
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 Por não querer ignorar a extrema heterogeneidade dos gêneros 

discursivos, o referido autor estabelece uma classificação: gêneros discursivos 

primários (simples) e secundários (complexos). Longe de ser uma diferença 

funcional, o autor explica que estes últimos são assim nomeados porque surgem em 

“[...] condições de um convívio cultural mais complexo e relativamente muito 

desenvolvido e organizado”1299, e que no processo de sua formação absorvem e 

reelaboram gêneros primários, adquirindo um caráter especial. 

 Para entender a característica que Bakhtin atribui aos gêneros do 

discurso (tipos relativamente estáveis de enunciado), é necessário que 

compreendamos o que é enunciado dentro desta teoria. Segundo o autor, o 

enunciado concreto é o responsável pelo uso da língua. Esta só passa a fazer parte 

da vida através daquele, que é a unidade real da comunicação discursiva, única e 

que nunca se repete. Ele surge como resposta a enunciados apresentados, e serve 

para produção de outros, ou seja, no processo de interação, é sempre uma reação-

resposta ativa de todos os envolvidos, como afirma Bakhtin1300: 

[...] o outro ouvinte, ao perceber e compreender o 
significado (lingüístico) do discurso, ocupa simultaneamente em 
relação ele uma ativa posição responsiva: concorda ou 
discorda dele (total ou parcialmente), completa-o, aplica-o, 
prepare-se para usá-lo. 

 

Todo enunciado tem início (os enunciados dos outros) e fim (os enunciados 

responsivos dos outros) absolutos, “o falante termina o seu enunciado para passar a 

palavra ao outro ou dar lugar à sua compreensão ativamente responsiva”1301. Só 

ocorre o contrário, ou seja, uma compreensão passiva enquanto o ouvinte processa 

sua resposta. Bakhtin chama a atenção para o fato de que nem sempre a resposta 

ao enunciado vem em voz alta, ou até mesmo de imediato. Em alguns casos ela se 

apresenta por meio de uma ação (a exemplo de quando recebemos uma ordem), de 

uma compreensão silenciosa, sendo por ele classificada como compreensão 

responsiva de efeito retardado: “[...] cedo ou tarde, o que foi ouvido e ativamente 

entendido responde nos discursos subseqüentes ou no comportamento do 

ouvinte”1302 . 

                                            
1299 Ibid., p. 263 
1300 Cf. BAKHTIN, M. M. 2010b, p. 271. 
1301 Ibid., p. 275. 
1302 Ibid., p. 272. 
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O enunciado se constitui de signos verbais (organização textual), como 

também de uma dimensão social, situação de interação, que inclui o tempo e o 

espaço históricos, os participantes sociais da interação e a sua orientação valorativa. 

É necessário ressaltar que os elementos dessa interação não são externos ao 

enunciado, mas sim se integram a ele.  

Cada ato de enunciação é formado pelas assimilações e reestruturações de 

várias ‘vozes’, ou seja, de vários discursos, resultando no que Bakhtin1303 chama de 

polifonia. Entendamos aqui, não apenas como uma retomada de vozes, mas sim 

como algo que é construído histórica e socialmente, culminando na consciência 

individual do falante, o que nos leva a entender que pensamos graças a uma 

interação constante com pensamentos alheios, que é expressa no enunciado. 

 

2 OS SIGNOS VERBAIS E NÃO-VERBAIS: UMA ABORDAGEM TEÓRICA 
A PARTIR DOS ESTUDOS BAKHTINIANOS 

 

As benzeduras, assim como qualquer outra prática de enunciação, são 

constituídas por vários signos (verbais e não-verbais) todos com seus respectivos 

significados e ideologias, remetendo-se sempre a algo externo a si mesmo, como 

defende Bakhtin (2010a). Os textos verbais da referida tradição ratificam a idéia de 

que a língua não é um sistema imutável, uma vez que palavras que os compõem 

são classificadas de várias maneiras quanto às suas transformações lingüísticas: 

significados restritos ou ampliados; alterações na forma; ainda que para seus 

usuários seja impossível registrá-las. Paralelo a isto, a pedra, a água, o óleo, a 

toalha branca, os ramos de folhas, o terço, entre outros, são objetos físicos que, no 

contexto das benzeduras, convertem-se em signos, refletindo e refratando uma outra 

realidade.  

No entanto, tudo isto só é compreendido quando estes signos são 

aproximados de outros signos já conhecidos, dentro de um processo de interação 

entre uma consciência individual e uma outra, ou seja, o homem se relacionando 

sempre com um outro. Segundo Bakhtin1304, a consciência individual é um fato 

socioideológico. Ela só se configura a partir dos signos criados e organizados dentro 

                                            
1303 Ibid. 
1304 Cf. BAKHTIN, M. M. 2010a. 
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de relações sociais. Estes a sustentam e desenvolvem. Se da consciência for 

retirado o seu conteúdo semiótico e ideológico, dela nada restará. Aqui temos, o fio 

condutor de todas as discussões bakhtinianas: o dialogismo.  

De acordo com os registros das idéias do referido autor, o homem não é e 

nem pode ser uma ilha, pois diferentemente de outros seres, ele passa todo o tempo 

por transformações, as quais são resultantes do seu diálogo com o outro. Diálogos 

que nunca recebem um ponto final, podendo, entre outras conseqüências, 

ressuscitar sentidos esquecidos da mesma forma ou de uma forma renovada. Isto 

nos leva a entender que para Bakhtin1305, por causa do diálogo, nada na língua 

morre, tudo um dia pode ressurgir, e de maneira mais bela que quando adormeceu.  

Dentre todos os signos, o autor tem a ‘palavra’ como um signo ideológico por 

excelência, uma vez que esta apóia todos os demais signos; a palavra reflete da 

maneira mais pura a relação social, as formas ideológicas gerais. Destaca ainda que 

a palavra deve ser vista como um signo neutro, pois, quando não está em uso, é 

vazia, podendo preencher uma ou outra espécie de função ideológica específica: da 

estética à religiosa. Ela é peça-chave no processo de compreensão de todos os 

fenômenos ideológicos. Todos os signos não-verbais são banhados por um 

discurso, mas não quer dizer que aqueles possam ser substituíveis por palavras, a 

exemplo de uma benzedura, pois não há como somente palavras constituírem todo 

este ritual.  

Por meio da palavra, o homem expressa suas apreensões, análises, 

classificações, experiências, descobertas, conquistas, a fim de construírem, 

reelaborarem e/ou solidificarem seu sistema de valores, sua visão de mundo. Toda 

palavra tem história; a palavra conserva ou muda sua personalidade, denuncia o que 

as pessoas de uma época pensam, no que elas acreditam, desenham a identidade 

de cada um dos falantes. 

Na tentativa de esclarecer sobre a significação da palavra, Bakhtin1306 explica 

o que para ele são os dois níveis de significação de uma enunciação: a significação 

e um tema. A primeira já é presente em cada palavra, são os elementos que 

compõem a enunciação, os quais são criados sobre uma convenção, não possuem 

existência concreta, é a palavra cristalizada do dicionário. Mas nada disso, a 

                                            
1305 Cf. BAKHTIN, M. M. 2010a. 
1306 Ibid. 
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desmerece enquanto parte indispensável da enunciação. Tomando como exemplo 

uma das enunciações utilizadas por benzedeiros, quando se referem ao estado de 

como eles rezam as pessoas: “Eu rezo de coração puro!”, podemos afirmar que esta 

será igual em qualquer momento histórico que venha ser pronunciada. Ela é 

constituída de todas as significações das palavras que a compõem, das relações 

morfológicas e sintáticas destas, da entoação exclamativa, etc. Ou seja, a 

significação possui um valor inferior ao tema, é estável; ela é a possibilidade de se 

dirigir para o estágio superior (o tema). No entanto, quando atrelada à situação 

histórica concreta, os elementos da enunciação não podem ser segmentados.  

Já o segundo nível da significação de uma enunciação (o tema) tem seu 

estabelecimento firmado não só pelas formas linguísticas que a constituem, mas 

também por elementos não-verbais da situação. Ele é concreto, assim como o 

momento histórico em que a enunciação é realizada; é a investigação da 

significação de uma palavra dentro de um contexto, em uma situação real, ou seja, é 

o sentido completo de uma enunciação.  

Mesmo com esta separação metodológica, Bakhtin1307 afirma que não é 

possível traçar limites absolutos entre esses dois níveis, pois:  

não há tema sem significação, e vice-versa. Além disso, 
é impossível designar a significação de uma palavra isolada [...] 
sem fazer dela o elemento de um tema, isto é, sem construir 
uma enunciação, um exemplo. Por outro lado, o tema deve 
apoiar-se sobre uma certa estabilidade da significação; caso 
contrário, ele perderia seu elo com que precede e o que segue, 
ou seja, ele perderia, em suma, o seu sentido.  

 
 Ampliando a discussão, o autor faz referência à necessidade de uma 

compreensão ativa, para que se possa apreender um tema de uma enunciação, e 

isto só ocorre por meio do diálogo, uma vez que “compreender é opor à palavra do 

locutor uma contrapalavra”1308. O sentido de uma palavra só se completa quando a 

compreensão acontece, em forma de uma resposta ao que foi enunciado. 

Percebemos então, que a significação se localiza além da palavra, do falante e do 

interlocutor, “ela é o efeito da interação do locutor e do receptor produzido através 

                                            
1307 Cf. BAKHTIN, M. M. 2010a, p. 134. 
1308 Ibid., p. 137. 
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do material de um determinado complexo sonoro. [...] Só a corrente da comunicação 

verbal fornece à palavra a luz da sua significação”1309. 

 Diante disto, o autor acredita que a inter-relação entre a significação 

(elemento já existente nas palavras) e a apreciação ou valor apreciativo, realizado 

no momento da fala viva pelo sujeito em processo de interação com outros, resulta 

no redimensionamento da significação, trazendo às palavras sentidos inusitados, 

sendo manifestados com mais evidência por meio da entonação expressiva, ou seja, 

“sem acento apreciativo, não há palavra.”1310 Assim, podemos entender que uma 

mesma palavra pode ter significados variados a depender da entonação expressiva 

que recebe no instante da sua enunciação, ficando aquela responsável pelas 

mudanças de significado. Essa mudança de significação, para o autor, é sempre 

uma ‘reavaliação’:  

 
A palavra ou é elevada a um nível superior, ou abaixada 

a um inferior. Isolar a significação da apreciação 
inevitavelmente destitui a primeira de seu lugar na evolução 
social viva [...] e torna-a um objeto ontológico, transforma-a 
num ser ideal, divorciado da evolução histórica.1311  

 
Essa evolução dialética, que faz movimentar a palavra, é de grande 

relevância no processo de significação: o novo se descobre no antigo, podendo se 

contradizer e criar um outro. O que não podemos perder de vista é que nessa 

caminhada nada permanece estável:  

a significação, elemento abstrato igual a si mesmo, é 
absorvida pelo tema, e dilacerada por suas contradições vivas, 
para retornar enfim sob a forma de uma nova significação com 
uma estabilidade e uma identidade igualmente provisória.1312 

 

3 ENTREVISTA: O GÊNERO DISCURSIVO QUE POSSIBILITOU A COLETA 
DOS DADOS DESTE TRABALHO 

 

Para o desenvolvimento de uma pesquisa lingüística por meio de entrevistas,  

caminhos são traçados para pensarmos no objeto de estudo, e o informante é o 

elemento primeiro, porque ele não é professor, nem lingüista, é um usuário da  

                                            
1309 Ibid., loc. cit. 
1310 Ibid., loc. cit. 
1311 Cf. BAKHTIN, M. M. 2010a, p. 141. 
1312 Ibid., loc. cit. 



Anales del I Encuentro internacional del conocimiento : diálogos en nuestra América / I Encuentro de 
las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración en el Conosur, 5, 6, e 7 de mayo 2011, 
Pelotas, Brasil – Pelotas (RS) : Instituto Federal Sul-rio-grandense/IFSul, 2011 - ISSN 2238-0078 
_________________________________________________________________________________ 

 

 1123 

língua que fornecerá os dados desejados. Então, para este trabalho, gravamos o 

discurso de diferentes informantes por meio de entrevistas semi-estruturadas, isto é, 

entrevistas que lhes permitiram falar livremente sobre o tema proposto, direcionados, 

contudo, por um roteiro de questões fechadas e abertas que foram pontuadas no 

momento do diálogo entre entrevistado e entrevistador, para que os dados 

pertinentes à investigação fossem assegurados nos depoimentos. 

Com uma escuta atenta e reflexiva sobre as informações apresentadas por 

cada informante, novas dúvidas iam surgindo, devido à necessidade de 

problematizar e/ou aprofundar determinados aspectos relevantes para a pesquisa. 

Destacamos que a partir das necessidades surgidas, o roteiro utilizado para a 

entrevista sofreu algumas modificações. 

Enfim, com os relatos orais coletados nas entrevistas, apreendemos muito mais 

que conhecimentos sobre a prática e o léxico dos benzedeiros do município de 

Castro Alves/Bahia, construímos uma visão mais concreta da dinâmica da vida e das 

várias etapas da trajetória desses informantes, em virtude da importância de cada 

um individual e coletivamente na sua comunidade. 

 

 
 
4 UMA LEITURA DOS SIGNOS QUE CONSTITUEM AS BENZEDURAS  
 

Fazer uma análise à luz dos estudos deste autor russo, é como se tivéssemos 

montando um quebra-cabeça, no qual cada parte, por menor ou maior, mais central 

ou mais periférica que seja, tem sua relevância. Em especial, quando se propõe um 

estudo sobre a significação, pois Bakhtin não limita suas reflexões sobre sentido a 

uma perspectiva lingüística ou lingüístico-literária, estende-as a toda uma visão de 

mundo: a história, o tempo, o lugar do enunciado, etc, já que para ele a linguagem é 

sempre resultado de uma situação histórica e social. Logo, o sentido de uma palavra 

está atrelada ao seu uso. 

Assim, tecemos para este texto intitulado “Benzeduras: tradição popular cujos 

sentidos entrelaçam signos verbais e não-verbais” uma leitura da significação e do 

tema de palavras e/ou expressões utilizadas por benzedeiros castroalvenses, 

durante entrevistas realizadas sobre a prática das benzeduras, como também o 
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sentido de símbolos e gestos descritos por estes quando se referiam ao ritual de 

algumas delas. 

 

4.1 OS SIGNOS NÃO-VERBAIS QUE FALAM NAS BENZEDURAS 

 

Nesta pesquisa, a significação da palavra benzedeiros se restringe a um grupo 

de pessoas que atuam em suas próprias casas, com orações específicas para cada 

mal e através da bênção revelam a sua formação religiosa e a sua visão de mundo, 

como se pode verificar num trecho do depoimento da senhora Julinda1313, quando foi 

entrevistada sobre o assunto:  

Toda vida eu rezei, nunca dexei de rezá. Tô assentada na 

Palavra de Deus, é só na Palavra de Deus. A pió coisa do 

mundo é você vê uma coisa e dizê assim: Ave, Maria, fulano tá 

é bonito, e num dizê assim: benza Deus como tá gordo; só sabe 

admirá... a gente cum Deus já num tem nada, é cum o nome da 

miséria que vai tê? Eu dô graças a Deus que eu tô aqui.  Num 

dô combate aos meu fi, num dô combate aos meu vizinho; 

quando eu quero í na minha rua eu vô, se eu quisé andá bunita 

eu ando, se eu quisé andá feia eu ando, pra isso eu tenho 

Deus... eu toda vida fui bem criada...  

Todos católicos, dotados de um saber pautado na fé e na religiosidade, têm em 

suas residências um ambiente cristão, marcado pela presença de altares, 

cantoneiras, oratórios compostos por imagens e/ou quadros de santos, crucifixos, 

terços, flores. Estas marcas evidenciam a formação religiosa dos benzedeiros diante 

daqueles que os procuram. Ao mesmo tempo, historicamente, no que diz respeito às 

discriminações feitas pela igreja às pessoas que acreditam ter o poder da cura por 

meio de palavras e rituais, ratificam a demonstração de força e resistência dessa 

tradição. 

 
 

                                            
1313 SÃO PEDRO, Julinda Barbosa. Entrevistas com benzedeiros castroalvenses. [2005]. 

Entrevistadora: Deije Machado de Moura.Castro Alves: UNEB, 2007.  2 cassetes sonoros. Entrevista concedida 
ao Projeto de Pesquisa que resultou na dissertação intitulada “Entre fé, cultura e linguagem: uma abordagem  
léxico-semântica dos falares dos benzedeiros castroalvenses”. 
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Os benzedeiros são pessoas simples, na maioria analfabetas, sem 

conhecimento do saber oficial, mas a quem é atribuído um título peculiar: cientistas 

populares.  Fazendo uma combinação entre fé e conhecimentos da medicina 

popular, estas pessoas acreditam  promover a cura através do poder da palavra, de 

rituais, do uso de plantas e minerais, entre outros recursos.  

O uso de objetos como ramos, pedras, terços, água, sal, óleo, entre outros, 

ajuda no processo da cura de qualquer mal que esteja tirando a paz e a 

tranqüilidade de alguém. O interessante é que esses instrumentos, comuns a todos 

os benzedeiros, são particulares a determinados males, como, por exemplo, para o 

mau-olhado o uso de ramos de plantas, entre elas a vassourinha-doce, vence-tudo, 

caiçara, maria-milagrosa, pião-roxo, tira-teima; o cruel cobreiro, segundo D. Matilde, 

é rezado com três galhinhos de vassourinha-doce e um pouco de água com uma 

pitada de sal; a oração para dor de cabeça é acompanhada por uma garrafinha com 

água e uma toalha branca.  

Nesta preocupação com o ambiente e o uso de objetos durante a prática das 

benzeduras, percebemos uma polifonia de vozes, uma vez que, de acordo com 

registros históricos, os jesuítas, primeiros benzedeiros do Brasil, utilizavam plantas 

trazidas pelos portugueses na preparação de remédios. Estes as conheciam muito 

bem, pois as terapias realizadas nos primórdios deste país eram praticamente as 

mesmas adotadas em Portugal. No entanto, devido à dificuldade que se tinha em 

receber essas plantas, pois as viagens eram muito longas, os membros da 

Companhia de Jesus as substituíram por plantas nativas, influência dos índios e dos 

negros, grandes conhecedores da natureza e de seus poderes mágicos. 

Um outro signo marcante na prática das benzeduras é a presença do número 

três. Para rezar uma pessoa de algum mal, o mínimo é três vezes; três é a 

quantidade de galhinhos que deve ser retirada das plantas para benzer alguém, na 

Figura 01: Altar montado na sala da casa da 

Benzedeira   Maria S. das Mercês 



Anales del I Encuentro internacional del conocimiento : diálogos en nuestra América / I Encuentro de 
las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración en el Conosur, 5, 6, e 7 de mayo 2011, 
Pelotas, Brasil – Pelotas (RS) : Instituto Federal Sul-rio-grandense/IFSul, 2011 - ISSN 2238-0078 
_________________________________________________________________________________ 

 

 1126 

grande maioria das enfermidades; durante o ato, repete-se três vezes a mesma 

oração; se há algum trecho da oração que é considerado um refrão, este também 

deve ser dito em dose tripla; três são as pessoas da Santíssima Trindade tão 

invocadas nas benzeduras: Pai, Filho e Espírito Santo, como também é a 

quantidade de pedras utilizadas para rezar alguém de dor de cabeça, como se 

verifica na imagem abaixo: 

 

 

 

 

                                     

 

A Bíblia, no Novo Testamento, apresenta algumas referências quanto ao 

número três, e seus múltiplos, associando-os à vida de Jesus, que está muito 

presente nas orações e constitui a Santíssima Trindade. Assim que Cristo nasceu, 

três foram os Reis Magos que lhe presentearam; viveu em Nazaré, cidade de valor 

numerológico vinte e um, que se reduz a três; quando falou aos rabinos, no templo, 

tinha doze anos; passou dezoito anos se preparando para a sua missão aqui na 

terra; deu início a sua pregação aos trinta anos; teve doze discípulos; nos Atos dos 

Apóstolos, foi chamado de justo três vezes; Judas o traiu recebendo trinta moedas 

de prata; viveu trinta e três anos na Terra; foi crucificado com dois ladrões, 

perfazendo um total de três pessoas, à terceira hora do dia; após ser crucificado, 

“Desde o meio-dia até às três horas da tarde houve escuridão sobre toda a terra”1314, 

enfim, ressuscitou ao terceiro dia. Estas referências evidenciam uma significação 

mítica e/ou mística muito forte entre o número três e as benzeduras.  

Para assegurarem o respeito e a credibilidade da comunidade é preciso, como 

em qualquer outro sacerdócio, muita dedicação, compromisso, responsabilidade e 

amor pelo que fazem, de modo que possam sempre apresentar resultados 

                                            
1314 BIBLIA , N. T. MATEUS. Português. Bíblia sagrada de Aparecida.Versão de José Raimundo 

Vidigal. Brasília: Ed.Santuário, 2006. Cap. 27, vers. 45. 

Figura 02: Oratório da casa da benzedeira Maria 

Tiotina, com  pedras que são usadas em algumas das  
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satisfatórios, processo que leva anos para se solidificar. As benzedeiras Matilde1315 e 

Santiago141316 ratificam essa afeição profunda pela prática das benzeduras nestes 

trechos dos seus enunciados, respectivamente “[...] Ah, meu Deus se eu gosto? Eu 

amo. Ih!!! Eu amo! Eu amo! Eu amo! Eu amo, mermo. [...]”; “[...] gosto e rezo de 

coração limpo. [...]”.  

Como se apenas dizer que gosta do que faz, e que o faz por amor e fé, os 

benzedeiros procuraram solidificar os enunciados das benzeduras também pela 

invocação de nomes de santos, como São Pedro, São Paulo, Santa Maria, São 

Romão, São Roque, Santo Antônio, Jesus Cristo, São Cipriano. Fato que justifica a 

afirmação deles quando se colocam apenas como intermediadores  entre céu e 

terra, pois não se cansam de dizer que é a fé quem cura ou livra as pessoas de 

qualquer mal, como declara a Sra. Matilde1317 em seu depoimento  “[..] Oto dia 

mermo uma mulé que mora ali, rezei ela, a fia e o genro. Aí eu sarvei e disse, vocês 

vei rezá, tem fé na reza? Aí a fia me abraçou, e disse Ave-Maria D. Tiotina, nós tem 

uma fé na sua reza, que só se veno. [..]”.  

Tal exercício pode ser explicado pela teoria bakhtiniana, quando o autor explica 

a classificação de palavras autoritárias dentro de enunciado. Para ele, estas são as 

que se impõem, que exige dos envolvidos no diálogo um conhecimento prévio, 

aceitando-as ou recusando-as na sua íntegra, pois com elas não há discussão, e 

sim reconhecimento e assimilações. Uma outra forma de tornar os enunciados das 

benzeduras verdadeiros, ainda fazendo uso da palavra autoritária, é a prática de 

encerrarem sempre o ritual das benzeduras com os signos verbais de orações 

católicas, como o Pai-Nosso, Ave-Maria e/ou oferecimentos a santos diversos.  

Os textos das benzeduras em Castro Alves não se encontram catalogados de 

forma escrita, sendo a oralidade o único meio utilizado para que este patrimônio 

cultural ainda seja transmitido às futuras gerações.  Entre um e outro relato, pode-se 

encontrar a mesma jaculatória com algumas alterações lingüísticas, como tamanho 

do texto, emprego de palavras diferenciadas, pronúncias variadas, mas nada que 
                                            

1315 SILVA, Matilde de Jesus. Entrevistas com benzedeiros castroalvenses. [2005]. Entrevistadora: Deije 
Machado de Moura.Castro Alves: UNEB, 2007.  2 cassetes sonoros. Entrevista concedida ao Projeto de Pesquisa 
que resultou na dissertação intitulada “Entre fé, cultura e linguagem: uma abordagem  léxico-semântica dos 
falares dos benzedeiros castroalvenses”. 
1316 DIVINO, Santiago do Amor. Entrevistas com benzedeiros castroalvenses. [2005]. Entrevistadora: Deije 
Machado de Moura.Castro Alves: UNEB, 2007.  2 cassetes sonoros. Entrevista concedida ao Projeto de Pesquisa 
que resultou na dissertação intitulada “Entre fé, cultura e linguagem: uma abordagem  léxico-semântica dos 
falares dos benzedeiros castroalvenses”. 
1317 SILVA, Matilde de Jesus, op. cit. 
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retire o caráter singular da linguagem desse grupo social. As benzedeiras 

Marcelina1318 e Maria Tiotina1319 demonstram muito bem essas variações e 

semelhanças, na oração que fazem para combater o cobreiro, respectivamente:  

[...] Pega um pouquinho de água, coloca num pires, com 

três pitadinha de sal, três galhinho de vassourinha doce, aí você 

vai: eu vim de Roma, de romaria, rezano cobreiro, de cobraria, 

com as Palavra de Deus e da Virge Maria. – cada raminho 

repete essas palavra. Aí depois, junta os três galho e diz: sai 

cobrero de cobraria, lagatixaria, saparia, ranharia, vai pras 

ondas do má sagrado, onde num canta galo, nem galinha, sai do 

corpo dessa pessoa e num volte mais. – toda reza, reza o Pai-

Nosso, depois pega a água e joga em cima da casa. 

Cum galho da foia da pimenta. Bota umas pedinha de sá 
dento, uma pedinha de sá e água. É assim, a gente bota a foia, 
pro mode do jetcho que tava a mão num podia í ali Eu vim de 
Roma, de romaria, rezano cobrero de cobraria; cum que te 
apago cobreo mal? É cum sal e pimenta e água fria, cum os 
pudê de Deus e Virge Maria. [...] Reza 3 vez, cum o Pai-Nosso e 
Ave-Maria. 

 

Esta ocorrência também ratifica a idéia que Bakhtin1320 defende de que todo 

enunciado é individual, ou seja, a fala reflete a individualidade do indivíduo. E neste 

caso, mesmo as benzeduras sendo gêneros do discurso que, na essência, traz uma 

forma padronizada, a evolução da língua em cada pessoa se encarrega dessas 

variações. 

Neste primeiro momento de análise, já percebemos como esses signos do 

gênero do discurso das benzeduras (mesmo que por meio de entrevistas) são, como 

afirma Bakhtin1321, “correias de transmissão entre a história da sociedade e a história 

da linguagem.” 

                                            
1318 JESUS, Marcelina Maria de. Entrevistas com benzedeiros castroalvenses. [2005]. Entrevistadora: Deije 
Machado de Moura.Castro Alves: UNEB, 2007.  2 cassetes sonoros. Entrevista concedida ao Projeto de Pesquisa 
que resultou na dissertação intitulada “Entre fé, cultura e linguagem: uma abordagem  léxico-semântica dos 
falares dos benzedeiros castroalvenses”. 
1319 JESUS, Maria Tiotina Pereira de. Entrevistas com benzedeiros castroalvenses. [2005]. Entrevistadora: Deije 
Machado de Moura.Castro Alves: UNEB, 2007.  2 cassetes sonoros. Entrevista concedida ao Projeto de Pesquisa 
que resultou na dissertação intitulada “Entre fé, cultura e linguagem: uma abordagem  léxico-semântica dos 
falares dos benzedeiros castroalvenses”. 
1320 Cf. BAKHTIN, M. M. 2010b. 
1321 Ibid., p. 268. 
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4.2 A ‘PALAVRA’ UM SIGNO IDEOLÓGICO POR EXCELÊNCIA, 

CONSTITUÍDO DE SIGNIFICAÇÃO E TEMA 

 

A palavra é o meio possível de identificar e nomear os elementos da realidade 

humana. Determinando semelhanças e, inversamente, discriminando traços 

distintivos que individualizam os referentes percebidos ou apreendidos, o homem 

estrutura seu conhecimento do mundo, nomeando essas entidades, e assim dá 

origem ao léxico das línguas naturais. Assim sendo, o léxico registra tudo que existe, 

é vivenciado, descoberto, imaginado e criado pelas pessoas de uma comunidade. 

Processo este associado à cultura com que comunga uma determinada língua e que 

é responsável pelas diferenças vocabulares existentes entre falantes de um mesmo 

idioma. 

Nesta seção, apresentamos uma análise léxico-semântica de palavras e 

expressões  extraídas das entrevistas realizadas com benzedeiros castroalvenses. 

Nessa busca do sentido, ora realizamos uma leitura da significação que elas já 

trazem consigo, ora as avaliamos dentro de um contexto, em uma situação real, 

ressaltando que o léxico desse grupo social, assim como qualquer outro, enriquece 

a língua pela forma que seus membros dela se servem. 

No quadro desta análise, apresentamos lexias utilizadas pelos benzedeiros 

para nomearem doenças que atingem o homem, as quais são tratadas por eles, 

principal trabalho desta comunidade em estudo. Os trechos dos enunciados que 

comprovam o uso das mesmas estão no corpo do texto: ar do vento, moléstia do 

tempo, cobreiro, doença invisível, dor de cabeça de martela, dor de cabeça 

sorrateira, espinhela caída, arcas abertas, dor sufocante, dor atravessada, dor 

trespassada, fogo selvagem, fogo morto, fogo de Santo Antônio, olhado, morfina, 

quebranto, ventre caído. 

Os elementos que compõem a lexia ar do vento remetem às seguintes 

definições de Cunha1322: “ar sm. ‘mistura gasosa que envolve a Terra, atmosfera’; 

vento sm ‘o  ar em movimento’”. 

                                                                                                                                        
 
1322 CUNHA, A. G. Dicionário etimológico Nova Fronteira da Língua Portuguesa. 2. ed. Revisada e acrescida de 
124 páginas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986. p. 61 e 815. 



Anales del I Encuentro internacional del conocimiento : diálogos en nuestra América / I Encuentro de 
las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración en el Conosur, 5, 6, e 7 de mayo 2011, 
Pelotas, Brasil – Pelotas (RS) : Instituto Federal Sul-rio-grandense/IFSul, 2011 - ISSN 2238-0078 
_________________________________________________________________________________ 

 

 1130 

A princípio, são conceitos arbitrários. Mas, no momento em que os falantes 

tiveram a necessidade de nomear uma doença tão temida por todos da região, eles 

não juntaram esses termos aleatoriamente e, sim, associaram causa e efeito da 

mesma. A motivação dessa terminologia pode ser melhor compreendida a partir da 

definição que a senhora Maria das Graças1323 apresenta: 

 
É o contato do á quente cum o frio que não se combina. 

Às vez, a pessoa levanta cum o corpo quente, abre uma porta, 
ou vai tomá um banho frio, ou lavá o rosto na água fria. Aí 
acontece você dá uma convulsão por causa daquilo. Às vezes 
entorta a boca, entorta o pescoço, os olho, às vez um braço, às 
vez acontece isso. Acontece você se senti muito mal, cum o 
contato do á quente com o frio que não se combina. 

 

Diante de tal depoimento, percebe-se a importância de os benzedeiros 

empregarem termos aparentemente tão redundantes (ar do vento), ressaltando a 

força do vento contra ou a favor do homem, como também a crença de que o ar, 

devido ao seu contínuo movimento, pode trazer para as pessoas tanto coisas boas 

como ruins. Esta enfermidade também é conhecida como moléstia do tempo, ou 

seja, doença provocada pelo vento. 

A denominação cobreiro apresenta-se, em Cunha1324, dentro do verbete “cobra 

sf. ‘designação popular dos ofídios em geral’. Do lat. tard. colobra; cobrelo sm. 

cobreiro,  nome popular de um tipo de dermatose” . Durante as entrevistas com os 

praticantes da medicina popular, perguntou-se o porquê do nome cobreiro. Estes 

apresentaram respostas com um pouco de incerteza, como afirma mais uma vez a 

benzedeira Maria das Graças1325 “Acho que é porque vem da família das cobra. 

Esse nome já vem dos nossos antepassado sem nenhuma explicação. Sim, vem da 

família das cobra e a gente chama de cobreiro. A gente reza e desaparece”.  Apesar 

da demonstração de insegurança por parte da informante, a origem da referida lexia 

é confirmada na definição encontrada no dicionário etimológico de Cunha.  

Outra motivação para a lexia cobreiro é explicada pelo processo de aquisição 

da enfermidade, pois, segundo os benzedeiros, é pelo contato com a urina de 

                                            
1323 SANTANA, Maria das Graças. Entrevistas com benzedeiros castroalvenses. [2005]. Entrevistadora: Deije 
Machado de Moura.Castro Alves: UNEB, 2007.  2 cassetes sonoros. Entrevista concedida ao Projeto de Pesquisa 
que resultou na dissertação intitulada “Entre fé, cultura e linguagem: uma abordagem  léxico-semântica dos 
falares dos benzedeiros castroalvenses”. 
1324 CUNHA, op. cit., p. 191. 
1325 Cf. SANTANA, Maria das Graças. 2005. 
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determinados animais como cobra, lagartixa, aranha, e outros que o indivíduo “pega” 

cobreiro. Consequentemente, os praticantes da medicina popular fazem uma 

comparação entre as características físicas da doença e o aspecto áspero da pele 

dos animais, cujos nomes também aparecem no texto da oração feita pela 

benzedeira Maria Santos das Mercês1326 contra o referido mal: 

 
Santo Antonho passô por aqui, rezano cobreiro das 

cobraria. Cobreiro tu mucha e seca, cum os pudê de Deus e da 
Virge Maria. Cobreiro se fô de lagartixa, se fô de sardão, se fô 
de aranha,  se fô de cobra, se fô de sapo, se fô de aseto 
(inseto), tu mucha e seca cum os pudê de Deus e da Virge 
Maria. 

 

Corroborando a afirmativa acima, Ferreira1327 apresenta esta doença no 

verbete cobrelo, para o qual traz a seguinte definição “herpes-zoster, assim dito por 

se afigurar ao povo ser essa dermatose produzida pelo contato da roupa sobre a 

qual passou alguma cobra; cobreiro, cobro.”   

Segundo os benzedeiros, o homem pode ser vítima de doenças concretas, ou 

seja, aquelas cujos sintomas e características são evidentes, como também de 

doenças abstratas, aquelas que não deixam marcas visíveis, sendo apenas 

descritas pelas suas sensações. 

Ao nomear uma doença abstrata como doença invisível, a etimologia popular 

mais uma vez apega-se às características para especificar coisas e fatos, pois aquilo 

que não pode ser percebido pela visão denomina-se invisível, já que o prefixo in, 

dentre as suas inúmeras funções, exprime negação ou privação. Verifica-se esse 

processo na fala de um dos benzedeiros de Castro Alves, seu João1328: 

                                                                                                     
A senhora sabe o que é doença invisive? A doença 

invisive é aquela doença, é aquela doença que a pessoa tá ... a 
pessoa diz: fulano vai cumê - fica calado; deu meio-dia, os oto 
cumeu -  fulano tu num vai cumê, não? Ele tá queto; dá de tarde: 

                                            
1326 MERCÊS, Maria Santos das. Entrevistas com benzedeiros castroalvenses. [2005]. Entrevistadora: Deije 
Machado de Moura.Castro Alves: UNEB, 2007.  2 cassetes sonoros. Entrevista concedida ao Projeto de Pesquisa 
que resultou na dissertação intitulada “Entre fé, cultura e linguagem: uma abordagem  léxico-semântica dos 
falares dos benzedeiros castroalvenses”. 
1327 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Aurélio – séc. XXI: o dicionário da Língua Portuguesa. São 
Paulo: Nova Fronteira e Lexikon Informática, 2001, CD-ROM. 
1328 BRAGA, João Francisco. Entrevistas com benzedeiros castroalvenses. [2005]. Entrevistadora: Deije 
Machado de Moura.Castro Alves: UNEB, 2007.  2 cassetes sonoros. Entrevista concedida ao Projeto de Pesquisa 
que resultou na dissertação intitulada “Entre fé, cultura e linguagem: uma abordagem  léxico-semântica dos 
falares dos benzedeiros castroalvenses”. 



Anales del I Encuentro internacional del conocimiento : diálogos en nuestra América / I Encuentro de 
las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración en el Conosur, 5, 6, e 7 de mayo 2011, 
Pelotas, Brasil – Pelotas (RS) : Instituto Federal Sul-rio-grandense/IFSul, 2011 - ISSN 2238-0078 
_________________________________________________________________________________ 

 

 1132 

fulano, vai cumê! – eu num vou cumê não. – Quando fô de noite, 
tá todo mundo durmino; quando vai oiá, ele tá em pé na 
varanda. Mas tá todo mundo durmino e ele em pé na varanda? 
E ele num cumeu. E num viu ele bebê água. A senhora sabe o 
que é? Um esprito, a doença invisive, cum a graça de Deus. Me 
dissero que a coisa mais pió do mundo, eu já vi dizê o que é, o 
mal mais pió que tem é a doença e os mau esprito, é os mau 
esprito. 

 
Nas lexias dor de cabeça de martelada e dor de cabeça sorrateira, percebe-se 

que o falante mais uma vez faz associações entre causa e efeito. Para nomear o 

primeiro mal-estar, recorre-se à familiaridade que se tem com o som produzido por 

um martelo ao ser trincado em algo, e logo compara a dor que sente na cabeça com 

pancadas compassadas desse instrumento. O adjetivo sorrateira empregado na 

segunda lexia transmite a sensação de que este incômodo, dor de cabeça, é menos 

intenso que o anterior, pois chegar sorrateiramente quer dizer chegar de surpresa, 

sem ser percebido de imediato, e que pode permanecer por um tempo prolongado. 

Atente-se para esta abonação da Sra. Maria Santos das Mercês1329: “[...] tirai essa 

dô de cabeça de martelada, tirai essa dô de cabeça surratera, pra que num fique 

martelano o juízo de fulano e dexano azuado o dia todo.”  

Para a sexta palavra desta categorização (engasgo), ocorrem processos 

semelhantes a outros anteriormente descritos. A palavra engasgo traz todo mistério 

da sua motivação na raiz -garg- (e gorg-, gasg-, etc.) que, segundo Cunha1330, 

significa uma onomatopéia do ruído da água durante o gargarejo ou da garganta 

quando o alimento é engolido sofregamente. O prefixo en- ratifica a idéia de algo 

que acontece para dentro. Desse modo, o termo engasgo é fruto de uma motivação 

fonético-morfológica, ou seja, a junção de prefixo + raiz + vogal temática. Este 

incômodo também é tratado pelos benzedeiros castroalvenses com suas orações, 

como declara a Sra. Marcelina1331: “A mãe de dadinho já engasgou duas veze. 

Pergunta a ela. Ela acabou de chegá aqui, pouca hora, quando chegou ali no 

caminho, eu rezei ela aqui,  chegou no caminho ela deu aquela tosse, e saiu aquela 

espinha, ela parou aqui na mão, e trouxe aqui preu vê.” 

                                            
1329 Cf. MERCÊS, Maria Santos das. 2005. 
1330 Cf. CUNHA, A. G. 1986. 
1331 Cf. JESUS, Marcelina Maria de. 2005. 
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Quanto ao termo erisipela, este é derivado do grego erysipelas, nomeia uma 

“dermite aguda que costuma desenvolver-se por surtos”1332. Segundo os 

benzedeiros, o mal surge a partir de uma simples ferida, que, quando não tratada, 

inflama, incha, ficando a pele avermelhada, descrição que se pode verificar na fala 

da Inf. 12: 

 
Tem gente que tem ferida que inflama mermo. Oh, cum 

cascão vermelho, inchano, e dores, sente dores. É uma coisa 
que eu nunca senti na minha vida. Tem gente que vai no 
médico, o médico passa remédio, injeção e nada... tem gente 
que o médico diz ‘procura a benzedeira’, aí só fica bom com a 
reza. 

 

Entretanto, os especialistas da medicina popular, no decorrer do tempo, têm 

reduzido a pronúncia do vocábulo para zipela, zipa, isipela, ou então elaborado 

metáforas para se referirem a mesma enfermidade: mal de monte, mal da praia. 

Encontram-se essas nomeações também no enunciado da Maria Tiotina1333: 

 
Fulano, Pedro Palo foi pra Roma, Jesus Cristo perguntou: 

pra onde tu vai Pedro Palo? Vou rezá de má da praia. Volta 
Pedro Palo, cum teu filho. Cum que cura senhô? Cum azeite 
doce... – três vez. Aí depois reza o Pai Nosso, Ave-Maria, 
Santa-Maria, e pede: saí zipa, zipela, má da praia, do corpo de 
fulano, e vai pras ondas do má sagrado pra nunca mais voltá, 
cum os pudê de Deus e da Virge Maria. – pega o galhinho põe 
na chapa. 

 
Para explicar as expressões metafóricas mal de monte e mal da praia, recorre-

se a um outro trecho do depoimento da benzedeira acima citada, que afirma serem 

estas analogias  feitas pelos falantes  entre um tipo de relevo (monte) e o aspecto 

físico da doença. Em Cunha1334, monte é ‘elevação considerável de terreno acima do 

solo que o rodeia’, característica que é atribuída ao inchaço que atinge o membro 

afetado quando a doença chega a um estágio grave: 

 
- O que é o mal da praia? 
- É a zipa, o má de monte, quanto mais fala má de monte, 

diz o povo que aumenta.  
- E por que esses nomes? 

                                            
1332 Cf. CUNHA, A. G. 1986, p. 310. 
1333 Cf. JESUS, Maria Tiotina Pereira de. 2005. 
1334 CUNHA, A. G. op. cit., p. 510 
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- A perna fica inchada, bem alta, pareceno um 
montezinho.1335 

 

Entre as designações das doenças em análise, tem-se ainda as expressões 

espinhela caída ou arcas abertas, ambas empregadas para nomear um incômodo 

físico localizado na região do estômago. 

O primeiro termo é derivado do vocábulo espinha. Este representa uma série 

de saliências da coluna vertebral. De acordo com as descrições dadas pelos 

benzedeiros, entre eles Maria das Graças1336: 

A espinhela é um ossinho mole que vem do coração. A 
espinhela cai quando a pessoa pega peso. Aí, a gente sente: dô 
nas costas,  nas pernas,  cansaço. A boca do estômago fica 
inchada, que a pessoa não pode alimentá. A pessoa perde as 
forças e não pode se abaxá, porque sente dores. 

 
A expressão arcas abertas é empregada para se referir a cavidade torácica. 

Mais uma vez, os falantes se utilizam de um processo metafórico, associando o 

referente (cavidade torácica) a uma grande arca ou caixa  destinada a guardar 

objetos, coisas, neste caso coração, pulmões, coluna vertebral. 

 Dentre os nomes relacionados a enfermidades humanas, encontra-se ainda a 

expressão dor sufocante. A etimologia  popular neste caso se baseia nas 

conseqüências  da enfermidade para lhe dar um nome que acredita ser apropriado. 

No caso em análise, não é muito difícil entender o porquê da expressão dor 

sufocante, basta atentar para as descrições que são feitas pelos benzedeiros 

quando falam sobre esse mal-estar. Sr. João1337 descreve com propriedade e 

segurança a doença que o entrevistador parece não conhecer: 

 
- O que é a dor sufocante? 
- É uma pessoa que tá uma dô trepassada, naquele órgo 

que tapa o fôlego. A pessoa num pode sentá, num pode falá, 
num pode detchá, num pode fazê nada, ele tá ali preso. Preso 
cum aquela dô travessada, naquele órgo que tapa o fôlego, 
sabe? Por cima do purmão. Aquela dô tá travessada ali, ele num 
pode sentá, num pode falá, num pode detchá, num pode fazê 
nada, num pode trocê o corpo, ele tá duro. Chama dô sufocante. 

 

                                            
1335 JESUS, op. cit.  
1336 Cf. SANTANA, Maria das Graças de. 2005. 
1337 Cf. BRAGA, João Francisco. 2005. 
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De acordo com o depoimento acima, este mal-estar agrava-se de tal maneira 

que pode se transformar numa dor que se estende de um extremo ao outro do órgão 

onde se manifesta (dor atravessada) e, consequentemente, acometer a pessoa de 

forma penetrante, violenta, sendo desse modo uma dor trespassada.  

Fogo selvagem, fogo morto ou fogo de Santo Antônio são expressões que se 

referem a uma enfermidade semelhante a uma queimadura, pois deixa a pele 

avermelhada e cheia de bolhas d’água. 

A primeira denominação é comumente empregada pelos benzedeiros para 

designar a moléstia caracterizada essencialmente pelo aparecimento de bolhas no 

tórax, rosto e couro cabeludo, e depois em todo o corpo. Se não for 

convenientemente tratada, evolui para um estado em que predomina descamação 

generalizada, estágio que pode levar o indivíduo à morte. Logo, percebe-se que a 

expressão fogo selvagem é empregada metaforicamente, pois os falantes fazem 

associações entre o significado original de cada termo e as características da 

enfermidade: fogo devido à semelhança dessa dermatose ao estado em que a pele 

fica quando sofre uma queimadura; e selvagem explica-se pela fúria da doença, pelo 

seu caráter destruidor, uma vez que pode levar o indivíduo ao óbito.   

Na tentativa de  inibir a violência da doença acima citada, os benzedeiros 

preferem não chamá-la de fogo selvagem, e assim trocam a última palavra da 

expressão por morto ou Santo Antônio. A primeira por confiarem que, 

caracterizando-a como algo morto, não poderá evoluir; e a segunda forma por 

acreditarem na força dos milagres do Santo invocado (Santo Antônio), pois segundo 

a história este realizou graças que para muitos eram impossíveis.  O emprego 

destas lexias é verificado nos trechos dos enunciados abaixo apresentados:  

 
[...]- É o fogo selvagem.  Quem fô rezá num rezá ele 

chamano de ‘fogo servage’, rezá ele de fogo morto. Já num 
aprendi rezá ele... [...] Olha, uma vez eu fui numa reza, fazê uma 
consulta, [...] a fia de Deus pegô o fogo de Santo Antonho, já 
tinha cumido as costa todinha, já tinha passado por debaixo dos 
petcho, só veno a barriga dela [...] 

 
Eu minha fia eu já tenho mais de 20 ano rezano. A 

senhora acredita no sangue de Jesus, eu que Deus quando me 
tirá desse lugá pra oto, os anjo me acompanhe da caridade que 
eu faço. Aqui mermo tem um anjinho ali no quartinho, que ele 
vei onte e vei hoje, pra rezá de fogo de Santo Antonho. Oh fia 
num te nego não, no primeiro dia que esse menino chegô aqui, 
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terça-feira, o menino daqui assim, por debaixo das partinha, 
rodano aqui pra bundinha, a senhora num tinha coração de ver 
não. 

 
A lexia olhado nomeia uma antiga crença popular, a qual também é  conhecida 

como morfina ou quebranto. Acredita-se que determinadas pessoas podem emitir 

fluidos negativos a outras, provocando-lhes desânimo, mal-estar, ou até morte. 

Vocábulo formado de base (olh-) + sufixo (+ado), traz neste a idéia ‘de algo que é 

provido de’, neste caso a enfermidade é advinda da abundância do mau olhar de 

alguém. Vê-se a comprovação desta análise no trecho, a seguir:  

 
Deje o que é que tu tem? Olhado, quebrante, olhos 

mardiçoado. Cum dois te botaro e cum três eu te tiro, cum os 
pudê de Deus e da Mãe Maria Santíssima. Eu te rezo Deje, pelo 
dia de hoje, por essas hora, de olhado, quebrante, murfina, 
inveja, usura, de admiração cum os pudê de Deus.1338 

 
Encerra-se este bloco e, consequentemente, as categorizações aqui 

apresentadas, com a expressão ventre caído, de variação ‘vento caído’, terminologia 

empregada no meio popular para designar uma diarréia aguda. A motivação 

semântica está no contexto de uso da lexia, o qual permite inferir que para haver 

esvaziamento de um recipiente é necessário que este caia ou vire, logo, 

metaforicamente, o ventre estar caído significa a cavidade abdominal estar virada 

derramando todo o líquido que nela está contido. Essa hipótese é confirmada tanto 

nos gestos quanto na oração que os benzedeiros fazem ao rezar uma criança vítima 

de tal moléstia, como se lê no trecho do enunciado da Sra. Marcelina1339: 

 
Santa Pelônia tinha três fia: uma que reza ( pega no 

pezinho do menino), uma que fia; ota que levanta o á do vento 
caído, cum os pudê de Deus e da Virge Maria; (agora vai pra 
barriga do menino) Santo Pelônia tinha três fia: uma que reza; 
uma que fia; ota que levanta o á do vento caído, cum os pudê de 
Deus e da Virge Maria; (aí vira o menino de bruço) Santa 
Pelônia tinha três fia: uma que reza; uma que fia; ota que 
levanta o á do vento caído, cum os pudê de Deus e da Virge 
Maria, amém; (agora virou), por exemplo chama Manuel, 
Francisco..., pega os dois pezinho do menino e arriba assim: 
Manuel que é que tu tem? Vento caído. Cum que te alevanto? É 
cum as três pessoa da Santrísima Tidade. É Padre, é Filho, 

                                            
1338 Cf. JESUS, Marcelina Maria de. 2005. 
1339 Ibid. 
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Esprito Santo. Manuel que é que tu tem? Vento caído. Cum que 
te alevanto? É cum as três pessoa da Santrísima Tidade. É 
Padre, é Filho, Esprito Santo (faz três vez, vorta encruza os dois 
pezinho na bundinha de um lado e de outo), Jesus, José e 
Maria, levanta essa obra de Manuel cum as força de Deus e da 
Virge Maria. (e bate assim na bundinha num canto e no outo). 

 

Percebe-se que a benzedeira está todo o tempo desejando que aquilo que 

figurativamente virou (cavidade abdominal) fique de pé e pare de esvaziar.  

A partir desta pequena amostra de análise, ratificamos como o sentido de cada 

palavra ou expressão está atrelado ao casamento entre a significação e o tema de 

um lexema. 

Diante do exposto nas quatro seções anteriores deste artigo, podemos, por 

meio do diálogo entre teoria e dados extraídos das entrevistas com benzedeiros 

castroalvenses, interagir com idéias bakhtinianas, a exemplo de que só a 

comunicação verbal concreta, em seus inúmeros gêneros discursivos, é capaz de 

dar vida a língua, modificando-a em todo e qualquer segmento; que os enunciados, 

alicerçados em vários outros de outros, são resultados de um constante dialogismo, 

aqui neste caso específico, entre benzedeiros e pessoas crentes desta tradição, que 

a significam por meio de uma compreensão responsiva. Enfim, procuramos suscitar  

neste artigo discussões que vão resultar em outras leituras, enriquecendo a 

investigação proposta. 

 

Abstract 

 

According to Bakhtin studies, the non-verbal signs bathe the verbal sign of 
meanings. Taking these assertions as assumptions, this paper studies the meaning 
of symbols, gestures and lexias that permeate the "blessings”. The data for analysis 
are the result of information given in interviews by the Recôncavo Baiano. The 
studies confirm the idea that the word is an ideological sign par excellence. 

 
Keywords: "Blessings”. Popular tradition. Signs verbal and non-verbal. 

Construction of meaning. 
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GÊNEROS JORNALÍSTICOS E SUA INSERÇÃO NAS AULAS DE 

ESPANHOL/LÍNGUA ESTRANGEIRA 
 

RESUMO: 

Partindo do pressuposto de que o ensino e a aprendizagem de uma língua 

estrangeira deve priorizar competências orais, escritas e leitoras, queremos 

apresentar propostas de atividades com jornais nas aulas de espanhol como língua 

estrangeira, visando proporcionar ao aluno condições para uma aprendizagem 

significativa. 

 

PALAVRAS-CHAVE: gêneros discursivos; língua estrangeira; gênero 

jornalístico   

 

INTRODUÇÃO 

     A linguagem escrita é parte integrante da vida do ser humano. Desde 

cedo, crianças convivem com a modalidade escrita, através do manuseio de livros, 

revistas, jornais, fazendo ‘leitura’ de publicidades (a maioria das crianças identificam 

marcas como MacDonalds, Coca-cola, entre outras). Em relação ao jornal, alguns 

leitores ainda não disponibilizam, por fatores variados, de um contato mais íntimo 

com esse veículo de comunicação. No entanto, acreditamos que todo cidadão já 

“deu uma lidinha” em uma manchete, ou procurou uma vaga de emprego ou 

interessou-se pelos classificados de compra e venda. 

     O jornal constitui-se um excelente recurso didático para as práticas de 

leitura, produção textual e de desenvolvimento de atividades orais, tanto em língua 

materna, como em língua estrangeira, por ser de fácil acesso aos leitores e por 

priorizar assuntos atuais, fato que geralmente atrai a atenção dos alunos, 

contribuindo para aulas mais dinâmicas e produtivas. 

     O artigo aqui apresentado tem o objetivo de sugerir atividades para as 

aulas de espanhol/língua estrangeira com a utilização de jornais. Primeiramente, 

abordaremos os aportes teóricos para, posteriormente, sugerir atividades práticas. 
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Sabemos que não existe uma ‘receita’ para o ensino: nosso objetivo é refletir sobre o 

estado atual e discutir novas possibilidades. 

 

 

1. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

     Com o intuito de melhorar o ensino e de formar leitores críticos, a escola 

vem adotando, nos últimos anos, a inserção dos gêneros jornalísticos, 

principalmente em suas aulas de língua materna. No entanto, acreditamos que as 

práticas de leitura, interpretação e expressão são fundamentais para o melhor 

desenvolvimento em várias disciplinas e, principalmente, no cotidiano dos nossos 

alunos. Assim, um estudo apenas de frases e palavras isoladas, com as quais o 

ensino de línguas trabalhou (e ainda trabalha), tem se mostrado ineficiente. Prova 

disso são os resultados de pesquisas que avaliam a educação no Brasil.  

     Com o propósito de reverter esse quadro, pesquisas mostram que é 

preciso centrar o trabalho docente no uso da linguagem, sendo esta entendida como 

processo de interação entre sujeitos sócio-historicamente situados. A abordagem 

enunciativo-discursiva, de Bakhtin1340, enfatiza o processo de interação verbal e o 

enunciado. Para o autor, a linguagem é um fenômeno social e o enunciado é a 

unidade de comunicação verbal. É por meio das interações verbais (as práticas 

sociais) que formamos nosso discurso e construímos os gêneros.  

     É essa a visão de linguagem adotada e sugerida pelos PCNs, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais, como também por estudos atuais na área da 

linguística. Nessa perspectiva, estudar a linguagem significa ir além das estruturas 

linguísticas: numa situação de interação teremos elementos verbais, não-verbais, 

gestos, expressões corporais, a entonação da fala e etc.  

     Sendo a linguagem um processo de interação, é importante oferecer aos 

nossos alunos oportunidades em que possam entrar em contato com os diferentes 

gêneros textuais. Segundo o mesmo autor, cada enunciado particular é individual, 

                                            
1340 BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. 5ª ed. – São Paulo: Editora WMF Martins 

Fontes, 2010, p. 167 e 262 
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mas cada campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis 

de enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso. À medida que a escola 

assegura o acesso aos diferentes gêneros, o estudante desenvolve a capacidade de 

utilizar adequadamente esses gêneros de acordo com as situações de interação em 

que estiverem envolvidos. Saber distinguir as modalidades orais e escritas, com 

seus limites de aceitabilidade, saber expressar-se de modo adequado à situação, ao 

tipo e ao objetivo do texto, usar um tratamento adequado ao interlocutor, são 

propostas que deveriam ser desenvolvidas nas salas de aula, com o intuito de 

desenvolver a competência comunicativa. 

     Sabemos que a riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são 

infinitas. Podemos citar como exemplos a carta, o bilhete, a bula de remédios, uma 

receita culinária, uma ata de reunião, um cardápio, piada, horóscopo, notícias. 

Atualmente, há novos gêneros sendo introduzidos em nosso meio: o email, os chats, 

os blogs, as mensagens telefônicas, entre outros.  Será que as escolas e os 

professores estão aptos a trabalharem com essa novas modalidades? Temos aí um 

grande desafio, já que nossos alunos estão inseridos nesse meio virtual, enquanto a 

escola permanece desprezando essa nova realidade.  

     Conforme Bakhtin1341, os gêneros do discurso organizam nossa fala da 

mesma maneira que dispõem as formas gramaticais. Aprendemos a moldar nossa 

fala às formas do gênero e, ao ouvirmos o outro, sabemos pressentir-lhe o gênero. 

Se não existissem gêneros e se não os dominássemos, tendo que criá-los pela 

primeira vez no processo da fala, a comunicação verbal seria quase impossível. 

      Também Marcuschi1342 comenta sobre a importância do trabalho docente 

centrado nos gêneros textuais, pois através deles temos a oportunidade de lidar com 

a língua em seus mais diversos usos autênticos no dia-a-dia. O mesmo autor 

escreve: tendo em vista que todos os textos se manifestam sempre num ou noutro 
                                            
1341 BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. 5ª ed. – São Paulo: Editora WMF Martins 

Fontes, 2010. p. 169 

 
 

1342 MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São 

Paulo: Parábola Editorial, 2008. p. 32 e 33 

 



Anales del I Encuentro internacional del conocimiento : diálogos en nuestra América / I Encuentro de 
las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración en el Conosur, 5, 6, e 7 de mayo 2011, 
Pelotas, Brasil – Pelotas (RS) : Instituto Federal Sul-rio-grandense/IFSul, 2011 - ISSN 2238-0078 
_________________________________________________________________________________ 

 

 1142 

gênero textual, um maior conhecimento do funcionamento dos gêneros textuais é 

importante tanto para a produção como para a compreensão. Em certo sentido, é 

esta ideia básica que se acha no centro dos PCN (Parâmetros Curriculares 

Nacionais), quando sugerem que o trabalho com o texto deve ser feito na base dos 

gêneros, sejam orais ou escritos.  

      Vale referir, ainda, que os exames vestibulares também têm apresentado 

algumas modificações, ou seja, as questões em torno de competências textuais têm 

trazido a dimensão da textualidade para o dia-a-dia da atividade pedagógica, ou, 

pelo menos, conseguiram tirar do centro de interesse a análise puramente 

metalingüística que prevalecia anteriormente.  

 

 

2. O QUE SUGEREM OS PCNs PARA O ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 

      Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais – Ensino Médio 2000 as 

competências e habilidades a serem desenvolvidas em Língua Estrangeira Moderna 

são: as representações e comunicações, onde deverão ser explorados o uso dos 

vocábulos, coesão, coerência, estratégias verbal e não-verbal, assim como o 

conhecimento e o uso das línguas estrangeiras modernas como instrumento de 

acesso a informação a outras culturas e grupos sociais; a investigação e a 

compreensão (de recursos expressivos da linguagem verbal); e a contextualização 

sócio- cultural, que trabalhará com as distinções das variantes lingüísticas, 

reiterando a compreensão e  a reflexão. 

 Acreditam que é essencial o ensino e a aprendizagem das línguas 

estrangeiras nos termos de competências abrangentes, pois reconhecem que a 

língua é um veículo de comunicação e é através dela que as pessoas transmitem 

suas culturas, tradições e conhecimentos. Por isso defendem a importância da 

comunicação real, pois assim os diferentes elementos serão abrangidos nesse 

ensino/aprendizagem. 

 Nas Orientações Educacionais Complementares aos parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCN+, as competências e habilidades a serem ensinadas 

são: análises e interpretações (no contexto de interlocução), porque com isso os 

alunos aprenderão os sentidos gerados nas diferentes situações cotidianas; o 
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reconhecimento de recursos expressivos das linguagens (gírias, variações, norma 

culta); a percepção tanto do dinamismo lingüístico quanto aos processos de 

conservação lingüística e cultural; a compreensão (tanto da realidade do aluno, 

como o da língua estudada), enriquecendo assim, a visão crítica e cultural; a 

identificação como usuário e interlocutor de linguagens que estruturam uma 

identidade cultural própria; a análise e a percepção das características próprias do 

idioma estrangeiro falado e escrito; e a aplicação tecnológica de informações em 

situações relevantes (importante para pesquisas e informações em outro idioma). 

 Já nas sugestões deixadas pelas Orientações Curriculares para o Ensino 

Médio, encontramos considerações que afirmam a importância de serem 

trabalhados (além dos conteúdos do Ensino médio), as seguintes competências 

lingüísticas relacionadas: o desenvolvimento da competência (inter)pluricultural 

(componente que interage com outros componentes);  a competência comunicativa, 

que usado em situações reais, permitem a interação entre os alunos; a competência 

oral, a qual permitirá que o aluno vá além do acústico e do superficial, levando assim 

à interpretação; a produção oral, que permitirá que o aluno se situe no discurso do 

outro, sabendo assim, a hora de intervir como falante da nova língua; a 

compreensão leitora (reflexão sobre o texto lido); e finalmente, o desenvolvimento da 

produção escrita, para que os estudantes possam expressar suas ideias e também 

sua identidade no idioma do outro. Segundo as diretrizes das OCEM, a partir do 

momento que os alunos estão desenvolvendo essas competências e habilidades, 

eles estarão desenvolvendo também sua consciência intercultural. 

  

 

3. SOBRE O ENSINO DO ESPANHOL  

 

Atualmente, o ensino do Espanhol tem se tornado cada vez mais importante. 

Esse fato ocorre, particularmente, em nossa região – Sul - devido ao fato de  

estarmos em zona de fronteira, o que causa assim uma maior integração global. 

Mas essa importância não garante o interesse geral nas aulas de língua 

espanhola. Geralmente os alunos não estão estudando o idioma por opção, e sim 

porque os exigem. A maior parte dos estudantes não pratica a língua fora do 

ambiente escolar, mesmo estando rodeados de oportunidades, como assistir 
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televisão, escutar músicas, ler livros e revistas, acessar a internet, praticar a 

comunicação através de chats. Esse “distanciamento” acaba dificultando o 

rendimento do aluno. 

Outro problema encontrado, por parte dos professores da língua estrangeira é o 

número de horas semanais oferecidas para a referida disciplina. Encontramos a 

variação de um ou no máximo dois períodos semanais para as aulas de línguas. 

Tempo esse que, na maioria das vezes, se torna insuficiente para que se possam 

trabalhar os conteúdos propostos.  

Segundo uma pesquisa feita em uma escola de nível médio, na cidade de 

Pelotas RS, o professor de idiomas deveria aplicar mais o uso da língua na sala de 

aula. Deveriam levar músicas, vídeos e textos para que as aulas se tornassem 

divertidas e interativas. Eles afirmam que os alunos não gostam de estudar a 

gramática pura, copiar textos do quadro, ou seja, não gostam de atividades que não 

levam a interação. Para enfatizar isso, um aluno diz que: “Para melhorar as aulas o 

professor deveria trazer trabalhos interativos como: jogos, músicas, textos 

interessantes com assuntos variados.” 

Com isso queremos trazer uma reflexão a todos os profissionais da área, pois 

ainda existem professores que não se preocupam com a motivação dos alunos nas 

salas de aula. Assim, gostaríamos de enfatizar a importância da utilização de 

materiais autênticos nas aulas de língua estrangeira, como textos, canções, filmes, 

vídeos, dentre outras atividades que chamem atenção e motivem o 

ensino/aprendizagem dos alunos. 

 

4. TRABALHANDO COM O JORNAL 

     Acreditamos que é urgente a necessidade de proporcionar atividades em 

que os estudantes possam desenvolver suas capacidades leitora e crítica dos 

diversos gêneros presentes no jornal. Assim, nossa proposta se destina a 

desenvolver a leitura crítica dos diversos gêneros textuais presentes no veículo de 

comunicação que é o jornal.  
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     Segundo Kaufman e Rodríguez1343, os textos jornalísticos mostram um 

claro predomínio da função informativa da linguagem: trazem os fatos mais 

relevantes no momento em que acontecem. Propõem-se a difundir as novidades 

produzidas em diferentes partes do mundo, sobre os mais variados temas.  

      Assim, conforme Faria1344 queremos demonstrar que o jornal é um 

instrumento que permite a realização da leitura e da escrita numa relação dialética, 

pois partindo de uma leitura crítica do mesmo poderemos chegar à redação de 

textos jornalísticos e de jornais escolares, numa atividade prática da língua, sem a 

interferência direta do treinamento gramatical.  

 

     4.1 TRABALHANDO A ORALIDADE 

     Num momento inicial, podemos conversar informalmente com os alunos 

sobre jornal, se têm o hábito de lerem com frequência, se gostam ou não da leitura 

de periódicos e porque, se percebem a diferença entre o jornal e um livro, se 

identificam as partes em que está dividido e qual a que mais lhes chama a atenção, 

se já tiveram a oportunidade de visitarem um jornal, enfim, um momento de 

sondagem inicial para investigar as impressões dos estudantes acerca do gênero.  

     Numa oportunidade de trabalho oral, é importante auxiliar os alunos para 

que possam expressar-se adequadamente. Ao professor cabe a tarefa de estimular 

e orientar os alunos, para que os mesmos desenvolvam o espírito de observação e 

crítica, a capacidade de obter e ordenar dados, de formular questões e respostas, de 

modo a transformar a aula em um ambiente de crescimento intelectual.  

     A expressão oral é um instrumento essencial no processo de interação do 

ser humano. No entanto, percebemos que a escola não valoriza as práticas orais, e 

quando os alunos são desafiados para uma atividade desse cunho, sabemos das 

dificuldades enfrentadas. Saber expressar-se a um grande grupo e transmitir a 

mensagem desejada é um exercício que pode e deve ser praticado nas salas de 
                                            
1343 KAUFMAN, Ana María; RODRÍGUEZ, María Helena. Escola, leitura e produção de textos. 

Trad. Inajara Rodriguez. – Porto Alegre: Artmed, 1995.  

 
1344 FARIA, Maria Alice. O jornal na sala de aula. – 8ª ed. – São Paulo: Contexto, 1997 
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aula. Neste momento inicial, não cabe ao professor interromper o trabalho oral dos 

alunos com correções linguísticas. O que poderá ser feito é anotar as dificuldades 

mais frequentes para trabalhá-las numa aula posterior, voltada para a correção oral.  

     Como sugestão, ainda pode-se realizar uma produção escrita, individual 

ou em grupo, sobre o assunto abordado. Essa atividade é especialmente destinada 

a grupos do ensino fundamental, com dificuldades ortográficas. O professor poderá ir 

anotando no quadro as sugestões dos alunos, durante a atividade oral, como um 

roteiro. No momento da redação, as palavras-chave estarão escritas corretamente, o 

que diminuirá a incidência de erros de grafia.   

4.2 EM CONTATO COM O JORNAL 

     Uma sugestão valiosa e que os alunos apreciam muito é a visitação a um 

jornal. Nesta oportunidade, é possível conhecer os diversos departamentos 

(redação, edição, local de impressão) onde é elaborado e produzido, além de 

conversar com profissionais como repórteres, redatores, fotógrafos, jornalistas e etc. 

Nada melhor para os alunos que terem uma idéia concreta de como se compõe um 

jornal do que ir e ver isso pessoalmente. Para encerrar esse momento, é importante 

pedir aos alunos que comentem suas impressões acerca do jornal. Tal atividade 

poderá ser feita oralmente ou de maneira escrita. 

     Na seleção do jornal, em espanhol, convém ao professor escolher um 

exemplar que seja de circulação de regiões próximas. No Rio Grande do Sul, por 

exemplo, temos fronteiras próximas à Argentina e ao Uruguai. Na etapa de 

manuseio, comparar o jornal com um livro e observar os elementos que são iguais e 

os que são diferentes: dimensões, qualidade do papel, numeração das páginas, 

espaços em branco no livro e no jornal (atentar para o fato de que o espaço no jornal 

tem um valor considerável e por isso é preciso aproveitar ao máximo os espaços), 

uso de textos iconográficos, enfatizar o trabalho de equipe de um jornal e o trabalho 

individual do autor de um livro, comparar a variedade de caracteres do jornal (cores, 

fotos, desenhos) com as do livro, o jornal aborda muitos assuntos e o livro, 

geralmente, trata de apenas um, a data de publicação do livro traz o ano e o jornal 

apresenta até mesmo o dia da semana. Outras características poderão ser 

observadas e mencionadas pelo grupo. Propõe-se, também, a comparação entre 
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revista e jornal, jornal diário e semanário, jornal impresso e jornal on line, jornal em 

português e em espanhol.  

     A primeira página do jornal também deverá receber uma atenção especial, 

já que nela são apresentadas as notícias principais da edição. Observar o cabeçalho 

e as informações que ele transmite, como a data, o preço, endereço, o editor, o 

nome e o slogan, que é, normalmente, uma frase que caracteriza o periódico. 

Quanto às manchetes, atentar para a forma em que estão distribuídas e 

organizadas, de maneira a despertar a atenção do leitor. Nesta etapa, é muito bom 

fazer a comparação com um exemplar brasileiro, percebendo o que é igual e 

diferente entre um e outro. 

     Após a descoberta das diferenças, semelhanças e características do jornal 

(feito oralmente), os alunos poderão escrever uma dissertação ou um relatório sobre 

o assunto abordado. As características de cada texto deverão ser trabalhadas 

anteriormente pelo professor, de modo que os alunos tenham claramente como se 

dá a estrutura de cada um deles. Com esta atividade, é possível desenvolver a 

expressão oral e escrita, o levantamento e classificação de dados, a observação 

quanto à organização de diferentes gêneros, a grafia de palavras e aspectos 

gramaticais. Vale ressaltar que o estudo de uma língua estrangeira não deve estar 

voltado apenas para o trabalho gramatical, e sim, para o uso desse idioma em 

diferentes oportunidades. Com o gênero jornalístico, o aluno terá a oportunidade de 

ler, escrever e expressar-se oralmente em espanhol. 

4.3 OS GÊNEROS JORNALÍSTICOS 

4.3.1 CHARGE E TIRA HUMORÍSTICA 

     As tiras são textos autênticos, ricos em subentendidos, inferências, ironias, 

implícitos, ambiguidade, e que exigem, quase sempre, uma leitura nas entrelinhas. 

Têm como objetivo principal provocar o riso, usando recursos linguísticos e/ou 

iconográficos. Os recursos mais frequentes são a ironia, a sátira, a caricatura. 

     Quanto ao trabalho com o texto humorístico, convém realizar, inicialmente, 

um trabalho em grupo, com a exposição de algumas tiras e charges, a fim de 

verificar se os alunos conseguem perceber a mensagem que esse tipo de texto 
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apresenta (se é crítica ou se é humorístico) e como o autor consegue transmitir o 

que deseja (se utiliza frases, imagens). 

     As charges e as tiras humorísticas permitem trabalhar noções de ironia, 

implícitos, ambiguidade. Vale salientar que esse tipo de texto geralmente exige um 

conhecimento prévio para o seu entendimento, pois costuma fazer referência sobre 

algo ocorrido ou que esteja ocorrendo atualmente. Dando continuidade às 

atividades, é importante dispor aos alunos de várias charges ou tiras e pedir que 

identifiquem o humor (e que palavra ou expressão foi responsável pelo humor), qual 

foi a intenção do autor na escolha da palavra, se a palavra poderia ser substituída 

por outra sem alterar o sentido etc. 

 

4.3.2 A NOTÍCIA 

     De acordo com Kaufman e Rodríguez1345, a notícia é um relato exato, com 

um texto objetivo e sintético. Apresentam-se como unidades informativas completas, 

que contem todos os dados necessários para que o leitor compreenda a informação. 

Por isso, a notícia se caracteriza por sua exigência de objetividade e veracidade.  É 

comum que este texto use a técnica da pirâmide invertida: começa pelo fato mais 

importante para finalizar com os detalhes. Consta de três partes claramente 

diferenciadas: o título, que deve sintetizar o tema central e atrair a atenção do leitor; 

a introdução, que apresenta o principal da informação, sem chegar a ser um resumo 

de todo o texto; e o desenvolvimento, onde incluem-se os detalhes do tema 

abordado. A progressão temática das notícias gira em torno das perguntas: o quê? 

quem? como? quando? por quê? para quê? 

     A partir dessas informações, podemos pedir aos alunos que escolham uma 

notícia do jornal, que lhes tenha chamado a atenção, e façam um comentário a 

respeito dela. Além de apresentar a notícia ao grande grupo, de maneira oral, 

também poderá ser feito um trabalho escrito. 

                                            
1345 KAUFMAN, Ana María; RODRÍGUEZ, María Helena. Escola, leitura e produção de textos. 

Trad. Inajara Rodriguez. – Porto Alegre: Artmed, 1995. p. 26 
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4.3.3 A REPORTAGEM 

     A diferença da notícia, a reportagem é um texto mais amplo, com mais 

informações e uma apresentação mais livre e variada. Mas, como na notícia, exige 

uma rigorosa cobertura, apuração, seleção dos dados e interpretação. Na 

elaboração de uma reportagem, é importante seguir um roteiro: a seleção do 

assunto e de como deverá ser tratado, o levantamento e a organização dos dados e, 

por último, a redação da reportagem. Em se tratando de língua estrangeira, desafiar 

os alunos a escreverem uma reportagem sobre um tema escolhido por eles: um país 

de fala hispânica, música em espanhol, um roteiro turístico, times de futebol e etc. 

4.3.4 ANÚNCIO PUBLICITÁRIO 

     Talvez este seja o tema que mais atrai a atenção dos alunos. É possível 

verificar, através dos anúncios publicitários, que produtos são produzidos e 

consumidos no local de origem do jornal, quais recursos utilizam para convencer o 

leitor (metáforas, repetições, exageros, insinuações), comparar um mesmo produto 

anunciado em idiomas distintos e etc. É válido solicitar aos alunos a criação de um 

anúncio, individual ou em grupo, sobre um produto ou serviço brasileiro, que possa 

interessar aos leitores estrangeiros. Além de um anúncio para o jornal, os alunos 

poderão observar e criar panfletos, folhetos e cartazes, que utilizam os mesmos 

recursos publicitários. 

4.3.5 OUTRAS PROPOSTAS 

      O desenvolvimento do trabalho com o jornal em aula de língua estrangeira 

deverá estar de acordo com o nível de cada turma. Há muitas outras atividades a 

serem desenvolvidas: cabe ao professor selecioná-las e adequá-las ao grupo. Os 

periódicos ainda oportunizam trabalhar com entrevistas, classificados, carta, 

horóscopo, crônicas, artigo, editorial, entre outras atividades. Para isso, dependerá 

do exemplar a ser explorado pelo professor.  

      O trabalho proposto poderá contemplar um semestre, ou o período que 

melhor for considerado pelo professor, levando-se em conta a participação dos 

alunos. Como proposta final, sugerimos a confecção de um jornal mural, um jornal 

impresso ou um blog, contendo todas as produções dos estudantes. Assim, os 
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alunos poderão comprovar o significado e a importância da sua produção. A 

exposição dos trabalhos, além de valorizar o que foi feito, serve de incentivo para 

outros grupos também produzirem materiais autênticos. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

     Concordamos que a função da escola não é a de formar “escritores”, mas 

tem a responsabilidade de contribuir na formação de “pessoas que escrevem”. Se 

um aluno escreve, o faz para alguém. É absurdo percebermos, atualmente, que a 

escola permanece realizando práticas em que os estudantes escrevem para 

ninguém! Quando os alunos percebem que seus textos escritos têm destinatários 

que vão além dos muros escolares, verifica-se uma produção mais prazerosa, com 

maior atenção à correção, a adequação e a pertinência dos temas abordados. 

     Temos consciência que as propostas apresentadas já foram referidas por 

outros pesquisadores. O que pretendemos é sugerir a inserção de um material de 

fácil acesso às aulas de espanhol, de forma que se oportunize o uso efetivo do 

idioma estrangeiro, em situações escritas, orais e interpretativas.  

  

 

RESÚMEN:  

 

Partiendo del presupuesto de que en la enseñanza y en el aprendizaje de una 

lengua extranjera se debe preconizar las competencias orales, escritas y lectoras, 

queremos presentar propuestas de actividades con periódicos en las clases de 

español como lengua extranjera, buscando proporcionar al alumno condiciones para 

un aprendizaje significativo.    

 

 PALABRAS-CLAVE: géneros discursivos; lengua extranjera; género 

periodístico 
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A INTOLERÂNCIA NO DISCURSO RELIGIOSO: 
 HOMOSSEXUALISMO X SALVAÇÃO1346 

                                            
1346 Este artigo é uma versão reduzida e adaptada do Trabalho de Conclusão de Curso de Ana Luiza de Jesus 
Santos, professora licenciada, elaborado sob a orientação da Profa. Dra. Maria Lúcia Souza Castro, autora desta 
versão e coordenadora de um Projeto de Extensão que visa a inserir professore(a)s recém-formado(a)s no meio 
acadêmico, motivando-os a apresentar e publicar trabalhos produzidos no decorrer de seus cursos. 

A nosso participação neste evento teve o apoio da FAPESB-Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da 
Bahia, através do Edital 004/2011. 
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RESUMO: Analisa-se o discurso do movimento da Renovação Carismática Católica 

(RCC. O corpus analisado se constitui de um artigo publicado na revista do 

Ministério Jovem-RCC, no qual se discute a condição dos homossexuais.  O 

movimento se pretende renovado, admitindo no seio da igreja aqueles 

historicamente discriminados, contudo, lhes impõe o assujeitamento ideológico ao 

condenar suas práticas sexuais, que os impediriam de serem “salvos”. A análise se 

respalda teoricamente na Análise do Discurso (AD) de linha francesa. 

 

Palavras-chave: Análise do Discurso. Discurso Religioso. Homossexualismo. 
 

1 . PARA COMEÇAR 
 

A escassez de fiéis tem sido uma grande preocupação em diversas igrejas, 

incluindo-se a Igreja Católica Apostólica Romana.  Nesta, vem se destacando um 

movimento que busca a recuperação da fé e a atração de novos fiéis: a Renovação 

Carismática Católica (RCC).  
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A RCC surgiu em um momento em que padres e leigos procuravam novos 

caminhos para mudar o tempo de dificuldades que a Igreja vivenciava. O movimento 

chegou dando um novo aspecto a essa Igreja que pretendia alcançar uma 

renovação, inaugurada pelo Concílio Vaticano II, em 1965. A partir daí, consolida-se 

a fundamentação necessária para que se desse início ao movimento da RCC. 

Menos de um ano após o Concílio, começou a surgir o movimento, que resgatou a 

presença do Espírito Santo em seus cultos e ganhou espaço como um movimento 

eclesial, segundo a vontade do Papa João XXIII. Como afirma Padre Congar, na 

revista Creia (2004):  

A Renovação no Espírito não é somente uma moda. 

Seus frutos se percebem de imediato. Trata-se de uma forte 

ação espiritual que transforma vidas. Não somente um 

‘reavivamento’, mas uma verdadeira renovação, um 

rejuvenescimento, um frescor, uma atualização de 

possibilidades novas que surgem na Igreja sempre e sempre 

nova. (2004, p. 20-21) 

 

No Brasil, o movimento surgiu no início da década de 70, quando alguns 

padres jesuítas começaram a promover retiros espirituais por todo o País, sendo 

essas iniciativas chamadas por eles, de início, “Experiências do Espírito Santo”, logo 

em seguida denominaram “Experiências de Oração”. Essas orações começaram a 

proliferar rapidamente por todo o Brasil e logo apareceram outros padres adeptos, 

que iniciaram experimentar um novo jeito de evangelizar e de conduzir, com mais 

fervor e ânimo, os trabalhos apostólicos. 

A RCC tem se destacado muito no Brasil, não apenas por sua popularidade, 

mas também por suas críticas aos valores da sociedade secular que são vistos 

como ameaça aos valores cristãos. Embora, na verdade, a RCC esteja apenas 

defendendo o discurso oficial da Igreja Católica, o faz com uma convicção que não 

se encontra em outros setores dessa igreja. Essa convicção pode ser verificada no 

contato com os membros da igreja católica adeptos do movimento.  

Após esse “reavivamento no Espírito“ e a conseqüente transformação 

empreendida pelo movimento, a Igreja Católica começa a trazer de volta o povo para 

os cultos dominicais, para a adoração realizada mundialmente todas as quintas-
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feiras, para as pastorais e demais movimentos. Em decorrência disto, é pertinente 

afirmar que a RCC promove a experiência de Pentecostes, que significa renovar a 

Igreja, retomar o clima ardente das origens da experiência carismática da Igreja 

Católica Apostólica Romana.  

Segundo Marcos Volcan1347, a RCC, ao anunciar e viver a Palavra de Deus, 

assume a missão que Jesus deu à sua Igreja: evangelizar.  Este movimento de 

renovação religiosa tem, em sua prática cotidiana, o Grupo de Oração como um 

espaço privilegiado e de referência para cumprir tal missão. A RCC também adotou 

muitas outras formas de se comunicar e viver sua identidade: seminários de vida no 

Espírito, experiências de oração, cenáculos, tardes de louvor, dias de 

evangelização, vigílias, etc. Muitas pessoas dizem terem sido transformadas, 

encontrado em Deus um novo sentido para suas vidas.  

Em meio a essas iniciativas, surgiram ainda Comunidades, Associações, 

Fundações, projetos diversos, que, segundo os seguidores da RCC, proporcionam 

um “novo modo” de ser Igreja. 

Dentre as pessoas que o movimento busca com o intuito de serem 

transformadas, podemos citar os homossexuais, que, a cada dia, crescem em 

número dentro do movimento da RCC e buscam se inserir de uma forma integral nas 

atividades da Igreja, principalmente os jovens.  

A Igreja Católica afirma não condenar o homossexualismo, desde que não 

seja praticado. Seguindo a filosofia espiritual católica, o movimento da RCC defende 

a idéia de que não é fácil se libertar do que se entende como “estado de vida”. 

Assim, o movimento se propõe a ajudar os homossexuais a se “transformarem”, 

acolhendo-os, usando de compaixão e fazendo um acompanhamento espiritual, 

social e humano no jovem, no adulto e até mesmo na criança, quando é o caso. 

 Mas como é feito esse trabalho no movimento da Renovação 

Carismática Católica? Como funciona o discurso evangelizador que RCC elabora 

sobre homossexualidade?   

                                            
1347 Presidente do Conselho Nacional da RCC - Brasil 
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Em busca dessas respostas analisa-se, neste trabalho, um corpus constituído 

por artigo da revista Ministério Jovem1348, da RCC, onde se discute sexualidade, 

com destaque para a homossexualidade e a condição dos homossexuais. Recorre-

se, ainda, a discursos outros, inscritos na mesma formação discursiva, que 

referendam/fundamentam a ideologia do movimento A análise se baseia 

teoricamente na Análise do Discurso (AD), de linha francesa. 

 

2.  IDEOLOGIA DA RCC: Homossexualismo X Salvação 

Ser homossexual, nos dias atuais, ainda é uma condição muito discriminada, 

não apenas pelos diversos segmentos religiosos, mas também pela sociedade como 

um todo. Nesta vigora a compreensão de uma sexualidade normal como aquela 

praticada entre homem e mulher, cujo desvio, considerado depravação, é definido 

como "contra a natureza". Esta compreensão encontra sua base na concepção 

teológica de uma Natureza Humana, acrescida da idéia do pecado, baseada na 

Bíblia Sagrada. Quando a prática sexual foge da finalidade, tida como primeira, 

natural e universal, de preservar a espécie, esta é considerada perversão, contra a 

vontade de Deus, o que remete, portanto, segundo a concepção da igreja, ao 

pecado. 

Essa afirmação pode ser claramente confirmada na tão conhecida passagem 

bíblica transcrita a seguir: 

Então Deus disse: ‘Façamos o homem à nossa imagem 

e semelhança. Que ele reine sobre os peixes do mar, sobre 

as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a 

                                            
1348 QUIROGA, Aldo Flores e FLORES, Fabiana Pace Albuquerque. Sexualidade e o Plano de Deus. 

In: QUIROGA, Aldo Flores e FLORES, Fabiana Pace Albuquerque. Práticas de Vida e Relacionamento – 

Ministério Jovem RCC Brasil. Módulo Serviço – Apostila I. 2ª edição.  

O Movimento do Ministério Jovem da RCC publica a revista Renovação, com distribuição bimensal aos setores 
da Igreja e a fiéis responsáveis pela evangelização. “O Ministério Jovem é responsável por evangelizar a 
juventude. Ele busca proporcionar e incentivar momentos de evangelização dos jovens, apoiando os grupos de 
oração nestas atividades, produzindo material e ajudando na formação de outros jovens evangelizadores. Como 
parte desta formação, também são realizados encontros onde se trabalham questões desta faixa etária como 
afetividade, sexualidade e outros assuntos referentes à juventude. O ministério tem por objetivo levar o jovem a 
ter tudo de bom que a vida oferece sem exageros, excessos, que a juventude possa ter uma vida cheia do Espírito 
Santo.”  (In: http://www.rccbrasil.org.br/ministerio-jovem.php). O artigo pode ser encontrado em 
http://www.rccbrasil.org.br/artigo.php?artigo=993, onde foi publicado em 22.11.2010 – Parte 1, e em 29.11.2010 
– Parte 2. 
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terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra’. 

Deus criou o homem à sua imagem, criou-o à imagem de 

Deus, criou o homem e a mulher. Deus os abençoou: 

‘Frutificai, disse Ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e 

submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves 

do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a 

terra’” (Gn 1, 26-28). 

 

O fragmento de texto acima apresentado é parte introdutória do artigo 

analisado, que dá ênfase ao fato de  que “a sexualidade é parte fundamental no 

plano de salvação de Deus para a humanidade”. Os autores, porta-vozes 

ideológicos da RCC, prosseguem discorrendo sobre a importância da sexualidade 

em nossas vidas, tratando-se não apenas da “relação sexual. Inclui a afetividade, as 

formas que temos de expressar nossos sentimentos e a nossa capacidade de amar 

e de criar vínculos de amizade verdadeira.”  

Assinala-se, ainda, a existência de desequilíbrios da sexualidade – mais 

adiante abordados – como também que “A Igreja também deixa claro que, para que 

o ato sexual integre a vivência da sexualidade dentro dos planos de Deus, ele deve 

se realizar dentro do casamento.” Nessa mesma linha ideológica, defende-se o 

exercício da castidade como forma de se alcançar a plenitude cristã, inclusive nas 

uniões abençoadas pelo casamento, pois o sexo não deve ser praticado apenas 

pelo prazer, mas considerando a promoção da complementaridade dos gêneros 

masculino e feminino. Em síntese, esta é a ideologia do movimento da Renovação 

Carismática Católica no que se refere à sexualidade. 

No que tange a desequilíbrios da sexualidade, destacam-se no artigo: a) a 

luxúria, com ênfase na masturbação; b) a fornicação; c) a pornografia; d) a 

prostituição; e) a homossexualidade. Por ser objeto de discussão na maior parte do 

texto, infere-se que a homossexualidade é o foco evangelizador do artigo, que se 

intitula “Sexualidade e o Plano de Deus”. Por isso, este também é o foco da nossa 

análise. 

Antes, contudo, se faz necessário destacar o modo de funcionamento do 

discurso religioso. Neste, a persuasão se dá pela fé, por si só incontestável. Os 

planos divino e humano são estruturalmente desiguais, o que exige submissão deste 
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ao discurso daquele.  A submissão pela Fé traz em si a imposição de mudança de 

atitudes, de crenças, e implica a reprodução discursiva, que considera apenas um 

sentido ao dizer, sendo este, portanto, monossêmico, irreversível, autoritário, por 

isso incontestável. Como ressalta Orlandi (1996, p.239), o discurso autoritário busca 

anular as possibilidades de reversibilidade, de troca de papéis, não acontecendo a 

relação de interlocução entre as partes envolvidas na enunciação. 

A passagem do Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27, 

aborda essa questão; nela, somente aqueles que ouvem – e, obviamente, 

reproduzem –  a palavra do Senhor terão vida plena e segura: 

Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é 

semelhante a um homem prudente (...) Mas aquele que ouve a 

minha palavra e não a observa é semelhante a um homem 

imprudente ...” e sobre ele abaterão todas as desgraças: ... e 

se abateram impetuosamente sobre aquela casa e ela não 

resistiu, ruiu e grande foi a sua ruína. 

 

Constrói-se, através desses discursos, uma ameaça explícita, e não há 

chance para a não adesão prática e discursiva. As palavras de Deus são 

incontestáveis, não sendo possível, portanto, o confronto discursivo, a interação 

questionadora que proporciona a identificação, a desidentificação ou a contra-

identificação ideológica. 

Desde há muito tempo, os homossexuais são vistos como pessoas anormais, 

doentes, que não deveriam ser reconhecidas como pessoas que merecem respeito 

e estão aptas a exercerem qualquer tipo de atividade. Com o passar dos anos, essa 

visão está, aos poucos, se modificando e o preconceito diminuindo, graças às lutas 

empreendidas, o que permitiu aos homossexuais a ampliação de espaços na 

sociedade. 

Mas, ainda é grande o preconceito em relação aos homossexuais, mesmo 

nas igrejas, instituições que, pelo menos teoricamente, deveriam ser exemplo de 

tolerância, de respeito ao Outro.  Ainda assim, pode-se observar, principalmente na 

igreja católica, um grande número de homossexuais que estão buscando participar a 
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cada dia, envolvendo-se nos trabalhos de liturgia1349 e em atividades diversas da 

igreja, como forma, obviamente, de evoluírem espiritualmente e integrarem-se 

socialmente, como seres detentores de direitos na busca por tratamento igualitário. 

O movimento da RCC é um dos que dizem buscar essas pessoas, que são 

consideradas portadoras de um desvio de personalidade e precisam ser curadas e 

transformadas. O objetivo central é levá-las a deixar  “o estado de vida de pecado”, 

na busca de uma mulher e de um homem novo, libertando-os dos vícios e 

promovendo, assim, a salvação através do discurso.  

É possível perceber claramente a assimetria na interpretação do discurso 

religioso através de dois planos, o temporal e o espiritual: o temporal acontece na 

fala de padres, bispos, leigos que pregam que os homossexuais são pecadores e 

precisam urgentemente se libertar deste pecado para alcançarem a vida eterna; e o 

espiritual é o próprio Deus quem fala, detentor de toda verdade, o que está acima de 

tudo e de todos e a ele deve-se toda adoração, honra, glória e obediência, e sem ele 

os homossexuais, seres pecadores, não possuem salvação. 

Esse modo religioso de ver o homossexualismo está claramente expresso no 

trecho do artigo destacado abaixo, que, por sua vez, reproduz o Catecismo, uma das 

bases dessa formação discursiva: 

Apoiando-se na Sagrada Escritura que os apresenta 

como depravações graves, a tradição sempre declarou que os 

atos de homossexualidade são intrinsecamente 

desordenados. São contrários à lei natural. Fecham o ato 

sexual ao dom da vida. Não procedem de uma 

complementaridade afetiva e sexual verdadeira. Em caso 

algum podem ser aprovados. (p. 30-31) (cf. Catecismo 

§2357ss).  

 

Esse tipo de discurso se insere em uma formação discursiva constituída a 

partir do discurso bíblico, que condena o homossexualismo, como se vê a seguir. 

                                            
1349 Liturgia - a ordem e as cerimônias no ritual eclesiástico; rito; função pública, serviço 

divino. 
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Com homem não te deitarás, como se fosse mulher; 

abominação é. (Lev. 18,22) 

Quando também um homem se deitar com outro 

homem, como com mulher, ambos fizeram abominação; 

certamente morrerão; o seu sangue será sobre eles. (Lev. 

20,13) 

E, semelhantemente, também os homens, deixando o 

uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade 

uns para com os outros, homens com homens, cometendo 

torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que 

convinha ao seu erro. (Rm 1, 27) 

 

Os versículos bíblicos são a fonte de persuasão primordial nos discursos da 

igreja católica, obviamente também da RCC. Esse movimento, em seu discurso, 

prega a necessidade de acolher e amar os que possuem tendências homossexuais 

e precisam urgentemente abominar de suas vidas o pecado. E, ainda 

fundamentando-se nas determinações do Catecismo, considera-se, no artigo em 

análise, que estes “Devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. 

Evitar-se-á para com eles todo sinal de discriminação injusta”. (CEC, 2358, p. 

30)1350. 

A RCC afirma que não é fácil se libertar deste estado de vida, por isso busca 

evangelizar esses irmãos que, segundo o movimento, estão vivendo uma vida de 

pecado, mas que não podem ser discriminados e colocados à margem da 

sociedade. Observe-se, contudo, que, ao dizer que se deve evitar “todo sinal de 

discriminação injusta”, se admite, através do que é silenciado, a prática de uma 

“discriminação justa”, que, certamente, será aquela admitida pelo discurso bíblico.  

Orlandi (1996) diz que o sujeito no discurso religioso tem duas direções a 

seguir: a de sujeito e a de assujeitar-se. No discurso em análise, o homossexual é 

sujeito quando reconhecido como ser humano que não pode viver à margem da 

sociedade, ou seja, não pode ser discriminado; e está assujeitado porque, mesmo 

                                            
1350 CEC – Catecismo da Igreja Católica 
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sendo livre para fazer suas escolhas, precisa se purificar  das “impurezas”, deixando 

de praticar o ato sexual, por ser uma ação considerada pecaminosa pela igreja. É o 

sujeito, portanto, impelido pelo discurso a agir de acordo ao que se é determinado e 

não conforme suas vontades. 

Nos fragmentos discursivos a seguir, se constata a apologia ao sexo entre 

gêneros distintos como forma de se concretizar “o plano de Deus” para a 

humanidade, excluindo-se, portanto, a possibilidade de salvação para os gêneros 

que praticam sexo entre si: 

Você pode estranhar, mas a sexualidade é parte 

fundamental no plano de Deus para a humanidade. Sem ela 

podemos dizer que não há salvação! É isso mesmo. Sem a 

sexualidade não seríamos humanos. E o Salvador se entregou 

para salvar justamente o gênero humano. (p. 26) 

O exercício da sexualidade entre homens e mulheres, 

conforme os planos de Deus, é uma ajuda para o nosso 

crescimento espiritual e afetivo. O plano de Deus para a 

convivência entre homens e mulheres é que uns levem os 

outros à vivência da santidade e da plenitude do amor de 

Deus. O exercício da sexualidade deve levar o outro a se 

aproximar de Deus e a tornar mais equilibrados os seus 

relacionamentos com os irmãos e consigo mesmo. (p. 27) 

Está explícito no discurso da RCC que esta tem como missão evangelizadora 

promover a libertação dos homossexuais daquilo que o movimento considera vício. 

É seu objetivo que estas pessoas busquem conquistar a salvação, ou seja, 

reneguem o pecado e cultivem a castidade, pois a igreja abomina o pecado, mas 

acolhe o pecador. 

Isso é confirmado no fragmento discursivo a seguir, onde se destacam 

citações de trechos bíblicos que fundamentam a prática discursiva e evangelizadora 

da RCC: 

É importante lembrar mais uma vez que nosso Senhor é 

um Deus que prefere a misericórdia ao sacrifício. Isso vale em 

primeiro lugar para nós mesmos, como indivíduos, como filhos 



Anales del I Encuentro internacional del conocimiento : diálogos en nuestra América / I Encuentro de 
las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración en el Conosur, 5, 6, e 7 de mayo 2011, 
Pelotas, Brasil – Pelotas (RS) : Instituto Federal Sul-rio-grandense/IFSul, 2011 - ISSN 2238-0078 
_________________________________________________________________________________ 

 

 1161 

amados pelo Pai. Diante dos nossos maiores pecados, Deus 

aí está, pronto pra nos acolher. Precisamos sim de seu 

perdão. Precisamos buscá-lo no sacramento da penitência, 

que é um sacramento de cura. Pela absolvição o próprio 

Senhor nos dá a capacidade de não mais pecar: “Vai e não 

peques mais!”(Jô 8,11). Devemos buscar nesse sacramento a 

cura definitiva de nossos desequilíbrios, sempre confiantes no 

amor e misericórdia de Deus para conosco. “Se reconhecemos 

os nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo para nos perdoar 

os pecados e para nos purificar de toda iniqüidade.” (IJo 1,9). 

E não podemos levar este conhecimento aos irmãos como um 

peso acusatório ou lei bruta e estéril a ser cumprida. Isto não é 

lei é vida. E é o próprio Senhor que vê o coração humano, o 

único que pode julgá-lo. (p. 32) 

 

O sujeito homossexual precisa se render a um sujeito bem maior que ele, a 

um ser supremo, imortal. Assim, fica claro que o movimento da RCC, ao mesmo 

tempo em que dá liberdade aos homossexuais, acolhendo, tendo piedade, em 

contrapartida define as normas de conduta que eles devem adotar: viver uma vida 

sem pecado e sem promiscuidade, ou seja, sem a prática da sua sexualidade, que 

foge dos princípios de equilíbrio, de complementariedade, resultantes da união 

homem e mulher. Como destaca Orlandi (1996), prevalece a idéia de que o sujeito, 

para alcançar a salvação e não ir para o inferno, deve largar seus vícios maléficos e 

ser submisso à ordem divina e ao Deus Todo-Poderoso. 

Como também se afirma no discurso em análise, não existe justificativa moral 

para essa opção sexual. Assim sendo, não cabe nos planos de Deus a salvação 

para aqueles que não a abandonem. Por isso, a igreja precisa acolhê-los e guiá-los 

no “caminho do bem”, como se observa no trecho destacado a seguir: 

Na ação pastoral, estes homossexuais devem ser 

acolhidos com compreensão e sustentados na esperança de 

superar as suas dificuldades pessoais e sua desadaptação 

social. A sua culpabilidade será julgada com prudência; porém 

não se pode julgar nenhum método temporal que, julgando 
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estes atos conformes à condição daquelas pessoas, lhes 

atribua uma justificação moral. Conforme a ordem moral 

objetiva, as relações homossexuais são atos carentes de sua 

regra essencial e indispensável. (p. 32) 

No discurso da RCC, fica bem evidente que o ser humano depende de Deus 

e sem Ele não existe, precisa ser guiado em Sua direção e curado dos males que o 

afligem. Sendo o homossexualismo também considerado doença, impureza, o 

homossexual “pode ser curado por Deus”.  Os trechos1351 de discurso a seguir, que 

também constituem a formação discursiva do movimento, evidenciam e ratificam a 

ideologia que se faz presente no corpus em análise. 

Acredite que você pode mudar. Acredite que você não 

precisa ser homossexual; acredite que você pode ser curado 

por Deus. 

A luta contra as impurezas é da maior importância, não 

só para cada um de nós, mas principalmente porque cada 

batizado é “membro de Cristo”.  

 

 O artigo reitera continuadamente que o plano de Deus na vida do ser 

humano remete à desigualdade de papéis e lugares. Os homossexuais são vistos 

como errados e dependem de Deus para que aconteça em suas vidas a libertação, 

para serem totalmente curados e larguem o vício, aceitando Jesus Cristo, se 

tornando pessoas puras, boas, se distanciando do estado de vida em que se 

encontram. 

A Renovação Carismática Católica, através do seu discurso persuasivo, 

busca convencer de que a Igreja Católica reconhece a possibilidade de um 

homossexual ser santo sem deixar de ser homossexual, desde que não consinta 

nessa atração. Segundo o movimento, o homossexualismo envolve não só o 

sentimento, mas também o consentimento, se não há consentimento, também não 

existe pecado. 

                                            
1351 Canção Nova - http://www.cancaonova.com/portal/canais/formacao/internas.php?id=&e=3892 
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O discurso da RCC está impregnado de uma ideologia detentora da verdade, 

sem abrir espaços para questionamentos; existe apenas uma única certeza e 

ninguém pode desfazê-la. É o caráter apodítico do discurso religioso. O leitor, o 

receptor, o evangelizador fica totalmente impossibilitado de buscar uma tentativa de 

troca de idéias e cabe apenas ao evangelizado aceitar essa ideologia e se inserir na 

doutrina ou então afastar-se, se não concordar com discursos que caracterizam 

instituições das quais pretenda ser membro.  

3.  CONCLUSÃO 

 

Pode-se perceber, no discurso da RCC, que os fiéis devem compreender e 

aceitar o discurso religioso como o discurso de Deus, o ser absoluto, detentor da 

verdade, mas também Ser misericordioso que deseja salvar todos aqueles que não 

se encontram no caminho da retidão, que não buscam a santidade. 

No seio da igreja, o homem deve assimilar e reproduzir o discurso de um Ser 

Superior, ficando claro que Deus é espírito e o homem, um ser temporal. Logo, o 

discurso religioso é dotado de significação que evidencia  uma suprema autoridade, 

causando uma desigualdade entre o homem e Deus, não cabendo, portanto, 

contestações, apenas submissão. 

O discurso analisado evidencia o poder das palavras que norteiam a ideologia 

da igreja, do movimento religioso em tela; são elas um instrumento irreversível, que 

não abre espaço a novos conceitos e idéias. Nas falas dos representantes da igreja, 

que buscam evangelizar os homossexuais e lhes mostrar o caminho da salvação, 

estes precisam deixar a vida de pecado, acolhendo a libertação, deixando de lado 

um ato pecaminoso e abominado por Deus nas Sagradas Escrituras. 

O discurso da RCC ressalta, a partir do texto bíblico, a voz do Sujeito Forma 

(Deus) que determina ser pecado a prática homossexual. A existência da 

afetividade, do amor entre seres humanos não é, portanto, objeto de consideração 

quando a relação amorosa se dá entre pessoas do mesmo gênero, pois, como já 

destacado, para este movimento “(...) os atos de homossexualidade (...) não 

procedem de uma complementaridade afetiva e sexual verdadeira. Em caso algum 

podem ser aprovados.”  

Por entender que a sexualidade abrange a afetividade, o amor entre pessoas 

que se relacionam, a castidade exigida aos homossexuais não se restringe ao sexo, 
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mas também ao afeto, ao amor cultivado na relação a dois. Daí, então, que os 

homossexuais, ao se submeterem a este discurso, podem alcançar a salvação após 

a morte, mas estão, em vida, condenados à solidão amorosa. O discurso de 

aceitação, de tolerância da RCC diz contemplar o Ser, mas não contempla suas 

escolhas, não o aceita na sua totalidade, o que caracteriza, na verdade, a prática da 

intolerância.  

Como discute Fiorin (1997), a ideologia religiosa se apresenta como 

justificativa divina que explica a ordem social, as condições de vida do homem e sua 

relação com os outros homens. A “ideologia divina”, assim, deve adentrar a mente e 

os corações diversos, que precisam abandonar suas crenças, suas escolhas, suas 

condições pessoais, para acatarem e reproduzirem a voz de um Ser Superior 

inacessível, pois que esta voz é ouvida apenas indiretamente, por meio de outras 

vozes que se dizem legítimas representantes divinas. Daí, então, que apenas a FÉ 

sustenta e atualiza o discurso religioso. 

 

 

ABSTRACT: This study analyzes the discourse used by the Charismatic Catholic 

Renewal Movement (RCC). An article from the magazine Ministério Jovem which 

discusses the homosexual condition is analyzed. The movement intends to renew 

attitudes and allows those, who historically have been discriminated into the church. 

Nevertheless, homosexuals are ideologically subjugated as their sexual practices are 

condemned and prevent them from being “saved”. The French line of Discourse 

Analysis has been applied during this study. 

  

Key Words: Religious discourse. Discrimination. Homosexuality. 
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UM PANORAMA DE ESTUDOS SOBRE AQUISIÇÃO DA LEITURA 
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RESUMO: 
O artigo traz uma exposição de pesquisas sobre aquisição da leitura, levando 

em conta os anos de 1990 e os dias atuais, com o propósito de examinar, a partir 
delas, concepções teóricas vigentes que têm desenhado o quadro evolutivo das 
proposições neste campo. São considerados estudos que discutem letramento, 
cognição e estudos que avaliam a influência da tipologia dos sistemas ortográficos 
das línguas às quais os aprendizes estão expostos. Faz algumas considerações a 
respeito dos distúrbios que influenciam no aprendizado da leitura. 

Palavras-chave: Aquisição da leitura. Cognição. Psicolinguística. Letramento. 
 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

Ao se empreender esta pesquisa, imaginou-se que, a despeito do imenso 

volume de tratados sobre o tema, haveria uma convergência entre as concepções 

de leitura e elas poderiam harmonicamente conviver e até se mesclar, 

independentemente das correntes teóricas às quais cada concepção está ligada. No 

entanto, não é o que acontece. Considere-se, por exemplo, dois trechos retirados de 

fontes diferentes, em que os autores se valem de ilustrações muito semelhantes ao 

discutirem o conceito de leitura:  

Jonas aprendeu, sozinho, a ler letras gregas, sem ter 
ainda aprendido o idioma grego. Andrópolis cresceu falando 
grego, mas não foi alfabetizado nesse idioma. Um dia 
Andrópolis recebe uma carta da Grécia e pede que Jonas a 
leia. Jonas é capaz de pronunciar as letras, mas não consegue 
compreender o que lê; Andrópolis consegue entender, mas é 
incapaz de pronunciar as letras. Qual deles está, de fato, 
lendo? Resposta: os dois juntos. (FISCHER, 2006, p. 11). 

Ler e compreender 
Depois que o poeta inglês Milton se tornou cego e 

resolveu reler os clássicos, ele ensinou suas filhas a decodificar 
textos em Grego, embora elas não pudessem compreender 
uma só palavra desse idioma. Podemos afirmar que Milton 
estava lendo? Não, ele simplesmente ouvia a leitura feita por 
suas filhas. Mesmo se fosse analfabeto, mas soubesse Grego, 
ele poderia compreender. E as filhas de Milton, estariam lendo? 
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Naturalmente que sim, elas estavam simplesmente lendo.  
Extraído de: Morais, La science de La lecture: d’un regard sur 
le passé à un regard sur l`avenir, 2003. (BRASIL, p. 2003). 

O primeiro trecho foi retirado da obra História da leitura. Já o segundo trecho 

consta do Relatório final do grupo de trabalho “Alfabetização infantil: os novos 

caminhos”, apresentado à Câmara de Deputados, em 2003. Portanto, os dois textos 

têm funções e objetivos totalmente distintos. Mas, apesar dessas diferenças, intriga 

o fato de os dois discursos utilizarem ilustrações similares e chegarem a conclusões 

totalmente díspares. Qual seria a razão disto? As seções que se seguem abordarão, 

forçosamente, essa questão, pois as propostas teóricas e metodológicas, 

especialmente se envolvem rupturas, não surgem ou se substituem, pacificamente.   

Mediante tais observações, o presente estudo intenta apresentar alguns 

trabalhos realizados sobre a aquisição da leitura, com o objetivo de esboçar as 

linhas gerais destes, de modo a verificar os elementos motivadores das 

investigações realizadas, as linhas teóricas seguidas e os resultados alcançados ou 

que se acredita poder alcançar.  Não se trata de uma revisão bibliográfica sobre o 

tema, mas de um estudo que se restringe à literatura centrada em questões 

cognitivas, das quais se têm extraído possibilidades de mudanças de métodos para 

o ensino de leitura, e a focalização também da perspectiva do letramento, por ser 

este um conceito central nas discussões da aquisição da leitura, em função do seu 

caráter social.  

 

2 O APRENDIZADO DA LEITURA: TENDÊNCIAS 
TEÓRICO/METODOLÓGICAS 

 
Soares (2004b) situa os estudos voltados para aprendizagem da língua escrita, 

utilizando o termo “facetas”. Nas palavras da autora, as mais relevantes são as 

seguintes: a “fônica”, a da “leitura fluente”, a “faceta da leitura compreensiva, a 

faceta da identificação e uso adequado das diferentes funções da escrita, dos 

diferentes portadores de texto, dos diferentes tipos e gêneros de texto” (cf. pp. 3-4). 

Cada uma delas responde pelo quadro teórico ao qual se vincula.  

Em termos de desenvolvimento teórico, Soares remete aos paradigmas que 

vêm recobrindo as proposições em torno da alfabetização, desde os anos de 1960 

aos dias de hoje. Observe-se: 
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Segundo Gaffney e Anderson (2000, p. 57), as últimas 
três décadas assistiram a mudanças de paradigmas teóricos no 
campo da alfabetização que podem ser assim resumidas: um 
paradigma behaviorista, dominante nos anos de 1960 e 1970, é 
substituído, nos anos de 1980, por um paradigma cognitivista, 
que avança, nos anos de 1990, para um paradigma 
sociocultural. [...] Embora Gaffney e Anderson situem essas 
mudanças paradigmáticas no contexto norte-americano, pode-
se reconhecer as mesmas mudanças no Brasil, 
aproximadamente no mesmo período [...] pode-se afirmar que, 
tal como ocorreu nos Estados Unidos, também no Brasil os 
anos de 1980 e 1990 assistiram ao domínio hegemônico, na 
área da alfabetização, do paradigma cognitivista, que aqui se 
difundiu sob a discutível denominação de construtivismo 
(posteriormente, socioconstrutivismo). (SOARES, 2004a, p. 
10). 

Considerando tais paradigmas, pode-se ter uma idéia de como eles se 

espraiam, levando em conta o que afirma Kleiman (2004) sobre as correntes teóricas 

prevalentes, a partir dos anos de 1975: a Psicolinguística, a Psicologia Cognitiva e a 

Linguística textual, as quais pressupõem que o aprendizado da leitura advém de um 

comportamento ativo do leitor, em que este, a partir de estímulos, elabora hipóteses, 

inferências e aciona conhecimentos de sua própria experiência. Kleiman (2004, p. 

15) apresenta um quadro-resumo para ilustrar as correntes desse período e a 

concepção que elas trazem de leitor: 

 
 

1975- 

Correntes teórico-
metodológicas 

 Psicolinguística 
 Psicologia cognitiva 
   compreensão 
   funcionamento 

cognitivo 
 Linguística textual 
  mecanismos de 

textualização 
  tipologia textual 
  

legibilidade/intertextualidade 

  Le
itor reage 

a 
estímulos 

  

↓  

Leitor – sujeito 
cognitivo 

inteligente 
faz hipóteses 
faz inferências 
mobiliza saberes em 

novas 
e imprevisíveis 

combinações 
... 
 

 
Relativamente aos anos de 1990 em diante, a autora observa que prevalecem 

as seguintes correntes teórico-metodológicas: Estudos do Letramento, Ciências 
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Sociais, Sociolinguística Interacional, Teorias da Enunciação, Análise Crítica do 

Discurso, em que o foco é a leitura voltada para práticas sociais, como se pode 

visualizar num outro quadro apresentado pela mesma (cf. KLEIMAN, 2004, p. 16):     

  
 
1990- 
 
Vertentes 

teórico-metodológicas 
  Estudos do 

letramento  
  Ciências 

Sociais (Antropologia, 
Etnografia e História)      

  
Sociolinguística 
interacional 

  Teorias da 
enunciação 

  Análise crítica 
do discurso 

   Interação 
   Gênero 
   Discurso 
... 

   

  

  

 
Práticas locais de 

leitura 
Leituras 

“ordinárias” 
Textos 

multimodais 
Múltiplos domínios 

discursivos 
Letramento nas 

comunidades 
Problematização 

da escrita 

 

 

 
O paradigma cognitivista, modelo teórico vigente entre 1980 e 1990 (conforme 

encontra-se em Soares, 2004a) nos Estados Unidos,  assim como no Brasil, serviu 

de base às pesquisas psicolinguísticas, com o diferencial de que nos Estados 

Unidos este paradigma deu origem à  whole language, delineando uma concepção 

de aprendizado aplicável a todo e qualquer conhecimento escolar, uma vez que 

pressupunha que o aprendizado da linguagem determinava o conhecimento a ser 

adquirido noutros campos (concepção holística de linguagem, aprendizagem e 

ensino); enquanto no Brasil tal paradigma traduziu-se num modelo apenas para 

alfabetização, sob a égide das propostas de Emília Ferreiro, referentes à 

psicogênese da escrita, aqui disseminadas como proposta construtivista e 

socioconstrutivista. Sobre a relevância de tal proposta, a autora ressalta:  

a perspectiva psicogenética [...] alterou profundamente a 
concepção do processo de construção da representação da 
língua escrita, pela criança, que deixa de ser considerada como 
dependente de estímulos externos para aprender o sistema de 
escrita [...] e passa a sujeito ativo capaz de progressivamente 
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(re)construir esse sistema de representação, interagindo com a 
língua escrita em seus usos e práticas sociais, isto é, 
interagindo com material “para ler”, não com material 
artificialmente produzido para “aprender a ler” [...] (SOARES, 
2004a, pp. 10-11). 

Conforme essa autora, com a concepção de alfabetização norteada pela 

tendência construtivista, houve uma condução insatisfatória do processo, devido a 

equívocos que levaram ao que Soares denominou de “desinvenção da 

alfabetização”, caracterizada pela “perda de especificidade do processo de 

alfabetização”:   

dirigindo-se o foco para o processo de construção do 
sistema de escrita pela criança, passou-se a subestimar a 
natureza do objeto de conhecimento em construção, que é, 
fundamentalmente, um objeto lingüístico constituído, quer se 
considere o sistema alfabético quer o sistema ortográfico, de 
relações convencionais e freqüentemente arbitrárias entre 
fonemas e grafemas. Em outras palavras, privilegiando a faceta 
psicológica da alfabetização, obscureceu-se sua faceta 
lingüística – fonética e fonológica. (SOARES, 2004a, p. 11). 

Além dessa desconsideração da natureza do objeto de conhecimento, ou seja, 

do código escrito, para Soares, nesse período, o ensino da leitura ganhou em teoria, 

ao tempo em que perdia em método de alfabetização; e, por fim, o surgimento dos 

Estudos do Letramento ocasionou uma pedagogia em que o código escrito não era 

definitivamente focalizado, por se acreditar que apenas o contato intenso com 

material escrito encontrado no entorno social propiciaria ao aprendiz a aquisição da 

leitura (cf. SOARES, 2004a, p. 11). Essa “falsa inferência” gerou consequências 

como menciona a autora: 

o que lamentavelmente parece estar ocorrendo atualmente é 
que a percepção que se começa a ter, de que, se as crianças 
estão sendo, de certa forma, letradas na escola, não estão 
sendo alfabetizadas, parece estar conduzindo à solução de um 
retorno à alfabetização como processo autônomo, 
independente do letramento e anterior a ele. (SOARES, 2004a, 
p. 11).  

Nesta altura, cabe uma abordagem sobre o letramento, considerando a 

influência dessa tendência na formação de leitores, iniciada no Brasil, a partir dos 

anos de 1990, tendo sido fortalecida, principalmente pela determinação de 

estudiosos que entendem que a negação da importância do letramento, quando da 

aquisição da leitura, representa um desastroso retrocesso. 
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2.1 LETRAMENTO 
 
 

O vocábulo letramento é usado para designar o domínio, por parte do 

indivíduo, do registro escrito da língua, em situações concretas de uso; ou seja, 

possuir letramento é ser capaz de lidar com a língua escrita nas mais diversas 

práticas sociais. 

A concepção de letramento distingue-se do que se compreende por 

alfabetização, embora autores que se dedicam aos estudos do letramento entendam 

que uma noção poderia ser tomada pela outra, caso as práticas não fossem tão 

distintas quanto são.  

Soares (2004b), por exemplo, considera que a alfabetização precisaria ser 

“ressignificada” para recobrir o denominado processo de letramento, pois da forma 

como é compreendida e praticada (levando o aprendiz apenas a dominar o sistema 

alfabético e ortográfico) alfabetização não pode ser confundida com letramento, 

embora entenda como um imperativo a necessidade de a instituição escolar tomar 

os dois processos como complementares, “indissociáveis” e “interdependentes”. (Cf. 

SOARES, 2004b, p. 2).  

Os dois processos, de fato, não são excludentes: letramento pressupõe  a 

participação ativa da criança no mundo da linguagem escrita, lidando com os mais 

variados gêneros textuais, de modo que possa adquirir experiências ligadas à 

cultura escrita da sociedade; no processo de alfabetização, o código escrito é 

estudado sistematicamente, de forma que a criança possa adquirir habilidade para  

reconhecer as relações entre os sons da fala e as letras que representam esses 

sons, além de adquirir a consciência fonológica, distinguindo unidades que formam 

as palavras; isto lhe permitirá decodificar (ler) e codificar (escrever). Ou seja, 

desenvolver a capacidade de transpor a língua oral para escrita.  

Segundo Emília Ferreiro um termo pode até ser substituído pelo outro, mas 

jamais deveriam co-existir, pois ela não concebe alfabetização separadamente do 

processo de letramento. Considere-se um trecho de uma entrevista concedida pela 
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autora à Revista Nova Escola, ao ser indagada com a questão “O que significa, 

então, estar alfabetizado hoje?”:    

É poder transitar com eficiência e sem temor numa 
intrincada trama de práticas sociais ligadas à escrita. Ou seja, 
trata-se de produzir textos nos suportes que a cultura define 
como adequados para as diferentes práticas, interpretar textos 
de variados graus de dificuldade em virtude de propósitos 
igualmente variados, buscar e obter diversos tipos de dados 
em papel ou tela e também, não se pode esquecer, apreciar a 
beleza e a inteligência de um certo modo de composição, de 
um certo ordenamento peculiar das palavras que encerra a 
beleza da obra literária. Se algo parecido com isso é estar 
alfabetizado hoje em dia, fica claro por que tem sido tão difícil. 
Não é uma tarefa para se cumprir em um ano, mas ao longo da 
escolaridade. Quanto mais cedo começar, melhor. 1352  

Kleiman afirma que, na perspectiva do letramento, entram em relevo os 

aspectos situacionais dos usos:   

Nessa perspectiva, os usos da leitura estão ligados à 
situação; são determinados pelas histórias dos participantes, 
pelas características da instituição em que se encontram, pelo 
grau de formalidade ou informalidade da situação, pelo objetivo 
da atividade de leitura, diferindo segundo o grupo social. Tudo 
isso realça a diferença e a multiplicidade dos discursos que 
envolvem e constituem os sujeitos e que determinam esses 
diferentes modos de ler. (KLEIMAN, 2004, p. 14). 

Ainda sobre essa questão, é interessante observar o que enfatiza Barjard 

(2006, p. 504): “O alfabetizador não pode ignorar o percurso letrado anterior à 

escolarização. O professor de primeira série não pode mais ser o anfitrião da 

iniciação à escrita, que ocorre muito antes da alfabetização formal: a escolha da 

metodologia deve levar esse fato em consideração.” 

Mas, é importante também salientar que, a despeito da relevância do 

letramento, as autoras Soares e Kleiman fazem algumas ressalvas, devido ao 

despreparo em se lidar com a transposição das teorias para o ensino. Ao tratarem 

do tema, essas estudiosas não se furtam em assumir uma postura ao mesmo tempo 

crítica e cuidadosa: Kleiman está sempre chamando a atenção para a importância 

da formação dos futuros professores e dos que já são profissionais, tanto numa 

perspectiva mais ampla das ciências sociais que adentram na questão do 

letramento, como também relativamente à formação específica em estudos 

                                            
1352 Entrevista à Revista Nova Escola: Emilia Ferreiro: ''O momento atual é interessante porque põe a escola em 
crise'' Disponível em:  http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/alfabetizacao-inicial/momento-atual-
423395.shtml. Acesso em 20 Abr. 2011. 
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linguísticos propriamente ditos, como os das áreas da sociolinguística, do discurso, 

da linguística do texto, etc. (cf. p. ex. KLEIMAN, 2004, 2007, 2008); já Soares, 

reiteradamente, demonstra que, no caso da educação brasileira, é crucial 

estabelecer limites bem delineados entre letramento e alfabetização, por conta dos 

equívocos teóricos que têm sido identificados, por trás dos métodos, que acabam 

ocasionando críticas a propostas bem fundamentadas (cf. p. ex. SOARES, 2004a, 

2004b).  

Embora Soares reconheça o quanto é necessária uma mudança no atual 

quadro da educação infantil e defenda a necessidade de se adotarem práticas que 

contemplem o aprendizado da língua escrita como um todo (tanto da perspectiva de 

domínio do sistema, quanto da perspectiva do seu uso social), já no início da 

educação escolar, ela rejeita o movimento atual contra as conquistas teóricas e 

pedagógicas alcançadas nos últimos anos e avalia os antagonismos antes como 

político do que teoricamente motivados:  

O que é preciso reconhecer é que o antagonismo, que 
gera radicalismos, é mais político que propriamente conceitual, 
pois é óbvio que tanto a whole language, nos Estados Unidos, 
quanto o chamado construtivismo, no Brasil, consideram a 
aprendizagem das relações grafofônicas como parte integrante 
da aprendizagem da língua escrita – ocorreria a alguém a 
possibilidade de se ter acesso à cultura escrita sem a 
aprendizagem das relações entre o sistema fonológico e o 
sistema alfabético? (SOARES, 2004a, p.14) 

Mais adiante este assunto será novamente tratado, em função da polêmica que 

se tem travado no Brasil devido às divergências teóricas e proposições pedagógicas 

relacionadas ao ensino de leitura, como se pode conferir na próxima seção. 

2.2 AQUISIÇÃO DA LEITURA NA ÚLTIMA DÉCADA: COGNIÇÃO E 

MÉTODO FÔNICO 

Se no Brasil, no que tange ao aprendizado de leitura, a década de 1990 foi 

marcada por uma concepção sobretudo social do processo, o segundo milênio 

assiste ao nascimento de uma tentativa de rompimento com tal perspectiva, 

delineando “novas” proposições para o campo, e isto tem se dado através de fortes 

críticas aos modelos atuais da educação infantil.  

Em virtude disto, profissionais da área trazem em suas pesquisas inquietações 

que, de fato, têm sua razão de ser; além das severas críticas, existem hoje os 
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mecanismos oficiais de controle da educação, sem falar da mídia que propaga 

resultados provenientes desses mecanismos, sem que as outras vozes sejam 

ouvidas (pesquisadores, professores, alunos, pais...). Considerem-se as palavras de 

Kleiman sobre o assunto:      

As mudanças no sistema educacional em curso [...] 
criam uma situação de incerteza que desestabiliza o professor 
alfabetizador e o professor de língua materna, como já apontei 
em trabalho anterior (KLEIMAN, 2006). De fato, a publicação 
dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o Ensino 
Fundamental (1997) e para o Ensino Médio (1999, 2001, 2006), 
o estabelecimento de um sistema de avaliação permanente do 
livro didático (PNLD, 1997); as diversas avaliações dos alunos 
das escolas públicas (SAEB, 1997; ENEM, 1999), a 
obrigatoriedade de curso universitário para professores (Lei de 
Diretrizes e Bases no 9.394/96); o exame nacional de egressos 
dos cursos universitários (Provão (1996-2003) e ENAD, 2004), 
que trazem novas exigências e deveres sem os concomitantes 
direitos, contribuem para o desânimo generalizado que reina 
entre esses profissionais. (KLEIMAN, 2008, p. 488). 

 
A autora traduz perfeitamente o sentimento de desânimo que assola os 

professores de língua materna diante de todas essas imposições e sem que haja 

contrapartidas. Do mesmo jeito que não se devem obscurecer os possíveis méritos 

dessas ferramentas, não se pode, todavia, aceitá-las como infalíveis e sem reflexões 

sobre a forma como são urdidas e aplicadas.  

Além destes já bastante conhecidos, é relevante fazer algumas reflexões sobre 

o  Relatório final do grupo de trabalho “Alfabetização infantil: os novos caminhos” 

(BRASIL, 2003), através do qual a política brasileira tenta fazer uma espécie de 

reviravolta no atual cenário alfabetizador, defendendo uma pedagogia que, para 

alguns estudiosos, representa um retrocesso no campo da aquisição da língua 

escrita (cf. BARJARD, 2006; BELINTANE, 2006; SOARES, 2004a).  

Para compreender as intenções que motivam o relatório é interessante ler na 

íntegra o apelo ao leitor, logo no início do texto:  

A leitura deste relatório terá maior proveito se, antes de 
iniciá-la, o interessado tentar refletir sobre questões como as 
formuladas a seguir. 

• Por que, ao final do primeiro ano de alfabetização, 
alunos de países como Espanha e Alemanha têm melhor 
desempenho em leitura do que alunos de países como 
Portugal, França e Inglaterra? Se tudo o que importa na 
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alfabetização é extrair sentido de textos, como explicar essas 
diferenças? 

• Não é preciso saber ler para compreender um texto. 
Basta saber ouvir. O que é específico à habilidade de ler? Qual 
a essência da leitura? O que significa “aprender a ler”? 

• Se a alfabetização for considerada um fenômeno 
natural, resultante da exposição a textos num ambiente letrado, 
como explicar que milhões de adultos permaneçam incapazes 
de ler e escrever de forma adequada? 

• Por que os alunos levam, em geral, mais tempo para 
aprender a escrever do que a ler? 

• Por que aprender a ler é mais fácil para um cego de 
nascença do que para um surdo de nascença? O que isso nos 
ensina sobre a natureza da aprendizagem da leitura? 

• Todos os métodos de alfabetização são equivalentes? 
Ou existem evidências que favorecem a adoção de 
determinados métodos? 

• Existe diferença entre o objetivo e o processo de 
aprender a ler? 

• Existe diferença entre aprender a ler e ler para 
aprender? 

Os autores esperam que o relatório contribua para que o 
Brasil tome consciência dos avanços da Ciência Cognitiva da 
Leitura e das práticas de alfabetização desenvolvidas em 
países sintonizados com esses avanços, e utilize essas 
informações para rever suas políticas e práticas de 
alfabetização. (BRASIL, 2003, p. 13).  

A cada tópico do excerto acima, é possível entrever-se críticas às perspectivas 

teórico-metodológicas que têm norteado o ensino de língua escrita no país e, no 

parágrafo final, o documento torna explícita sua intenção: a educação brasileira deve 

rever “suas políticas e práticas de alfabetização” e adotar os postulados da “Ciência 

Cognitiva da Leitura”. 

Essa adoção refere-se a abraçar os mandamentos do método fônico de 

alfabetização, pois este se baseia em pesquisas derivadas da “tradição mais 

rigorosa da ciência experimental”, obedecendo “as mesmas regras aplicáveis às 

demais ciências experimentais, como a física ou a biologia”, tendo possibilitado ao 

estudo da alfabetização romper “com o mundo da especulação e do amadorismo” 

(BRASIL, 2003, p. 17). 

Para uma maior compreensão dos argumentos apresentados no relatório, 

serão aqui tratados alguns princípios do método fônico, desenvolvido no bojo da 

Psicolinguística Cognitiva. Porém, antes de se abordarem os caminhos sugeridos 
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por esta ciência, faz-se necessário o conhecimento da concepção de leitura 

defendida no documento de que ora se trata. Observe-se: 

Ler consiste na capacidade de extrair a pronúncia e o 
sentido de uma palavra a partir de sinais gráficos. [...] Ler 
implica, antes de mais nada, a capacidade de identificar uma 
palavra. O propósito da leitura é a compreensão. O 
propósito da alfabetização é ajudar as crianças a compreender 
o que lêem e a desenvolver estratégias para continuar a ler 
com autonomia. [...] Lemos para compreender. O propósito da 
leitura é a compreensão. Mas ler não é o mesmo que 
compreender. Podemos ler sem compreender. Podemos 
compreender sem ler. Ler é diferente de aprender a ler. O 
processo de aprender a ler não pode ser confundido com o 
propósito da leitura. [...] Conquanto esteja embebido num 
contexto de múltiplos objetivos e propósitos, o primeiro estágio 
de aquisição da leitura (isto é, aprender a ler) refere-se 
precipuamente ao desenvolvimento da capacidade de 
identificar as palavras com eficiência e precisão. O 
reconhecimento de palavras é necessário para a compreensão 
da leitura. Ele deve ser o foco de programas de alfabetização. 
Outras competências e habilidades relacionadas com a 
compreensão da leitura devem ser o foco prioritário dos anos 
subseqüentes do ensino da língua materna. (BRASIL, 2003, 
pp. 22-23). 

O texto anedótico constante na introdução deste trabalho, retirada deste 

mesmo relatório, é perfeita para ilustrar a concepção de leitura acima: a cegueira do 

poeta Milton o impede de ler em grego, mas as suas filhas, que nada compreendiam 

dessa língua, no entanto sabiam decodificar os grafes, transmitiam o conteúdo ao 

pai. O texto do relatório conclui que quem estava de fato lendo eram as filhas e não 

o pai. É a capacidade de reconhecer as palavras, ou os grafes, que define se o 

indivíduo sabe ler ou não. A atribuição de sentido ao código é uma competência a 

ser adquirida posteriormente, nos “anos subseqüentes do ensino da língua materna”, 

pois ler é decodificar, a compreensão do que se lê, não é leitura propriamente dita e 

sim um propósito.  

Já a outra anedota, também apresentada na introdução deste texto e que 

descreve uma situação muito parecida, leva o estudioso Steven Fischer a concluir 

que, tanto o leitor da carta quanto o ouvinte estavam lendo, embora o ouvinte não 

identificasse os grafes e o leitor não atribuísse sentido a eles.  

Ao que parece, enquanto pesquisadores e estudiosos estão bastante 

convencidos de quais sejam os requisitos necessários ao aprendizado da língua 

escrita, mediante os postulados das correntes teóricas em que seus estudos 
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baseiam-se, aplicar os resultados de tais estudos ao ensino está se tornando uma 

tarefa cada vez mais complicada, pois são tantas as posições, tantos argumentos 

totalmente distintos entre si, defendendo uma tendência ou outra, que os 

professores precisam estar muito bem preparados para decidir.  

Da mesma forma que as práticas construtivistas, cuja meta é o letramento, 

devem ser hoje bastante conhecidas dos professores que atuam na área de 

alfabetização, o método fônico, tecido no bojo do conhecimento produzido pela 

Psicolinguística Cognitivista, não traz novidades metodológicas, mas apenas  renova 

e amplia argumentos a favor deste método, em virtude do desenvolvimento 

tecnológico. Com a ajuda de moderna aparelhagem de mapeamento cerebral, as 

ciências neurais trazem novos conhecimentos sobre o funcionamento do cérebro 

(SCLIAR-CABRAL, 2009) e tais conhecimentos são aproveitados na construção 

teorias sobre como se dá o aprendizado, ao passo que estas teorias dão origem a 

métodos de ensino. Considere-se a afirmativa a seguir: 

[...] pode-se pensar que o crescimento frontal que 

antecede o início da aprendizagem da leitura cria as condições 

neuronais necessárias ao trabalho metafonológico, o que irá 

permitir à criança realizar a descoberta do princípio alfabético e 

adquirir, em parte por reflexão, as regras de base do código 

ortográfico da sua língua. [...] o processo de crescimento 

relativamente mais importante das áreas da linguagem a partir 

dos seis anos assegurará, entre outras aquisições, o 

estabelecimento de redes neuronais que permitirão automatizar 

a identificação das palavras escritas. (MORAIS, KOLINSKY, 

GRIMM-CABRAL, 2004). 

No que respeita, entretanto, ao método fônico, o qual é apresentado no 

Relatório final do grupo de trabalho “Alfabetização infantil: os novos caminhos” como 

algo inusitado, é, todavia, bastante conhecido da alfabetização tradicional, pois se 

baseia no ensino do sistema alfabético, associado ao sistema fonético e fonológico 

da língua falada. É “a descoberta do princípio alfabético, o domínio progressivo do 

código ortográfico, a automatização da descodificação e a constituição de um léxico 

ortográfico.” (MORAIS, KOLINSKY, GRIMM-CABRAL, 2004). 
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A teoria psicolinguística postula que aprender a ler e escrever depende 

exclusivamente da linguagem; são atividades particularmente ligadas a processos e 

representações da fonologia natural. Portanto, “ler é extrair a pronúncia que 

corresponde a uma representação gráfica da linguagem falada”. (Cf. MORAIS, 

KOLINSKY, GRIMM-CABRAL, 2004). Nesse processo, o “aprendiz de leitor” primeiro 

precisa descobrir o princípio alfabético e então passar ao domínio do código 

ortográfico, automatizar o processo de descodificação, depois passar a aquisição de 

um léxico ortográfico.  

Essa corrente teórica indica etapas do aprendizado da língua escrita, sugerindo 

o caminho da fonologia como o início ideal para que o aprendiz adquira o código 

escrito, do qual a consciência fonêmica é o carro-chefe, pois, conforme essa 

vertente, o acesso consciente aos fonemas é um determinante crucial para a 

qualidade da leitura nos primeiros anos de escolarização. A teoria aponta ainda 

habilidades outras como sendo fundamentais para tal aquisição, como a habilidade 

de ligar fonemas para formar palavras da língua, de identificar as relações fonêmico-

grafêmicas e vice-versa, independentemente da posição do elemento na palavra e 

essas habilidades devem ser desenvolvidas mediante a explicitação de regras de 

funcionamento e de exposição repetida às regularidades do sistema.  

Uma vez que a Psicolinguística Cognitiva é uma ciência que se apropria 

essencialmente de ferramentas e conhecimentos produzidos pelas neurociências, 

pela linguística formal e psicologia, certamente essa corrente não dá conta de tantos 

outros elementos intervenientes no aprendizado da leitura e da escrita. E é com esta 

consciência que o conhecimento por ela produzido deve ser aproveitado. Inclusive, 

os seus limites não permitem que se adentre pelos caminhos, por exemplo, do 

significado e dos usos. Não seria esta a razão de  não se encontrar em tal proposta 

um suporte ao problema da compreensão em leitura? É pertinente observar o que 

dizem Basso e Bolzan (s/d) a este respeito: 

A consciência fonológica ou metafonologia é a 
habilidade de refletir explicitamente sobre a estrutura sonora 
(SANTOS et al., 1997), ou seja, é a capacidade de 
compreender a maneira pela qual a linguagem oral pode ser 
dividida em componentes cada vez menores: sentenças em 
palavras, palavras em sílabas e sílabas em fonemas 
(CARVALHO & ALVAREZ, 2000 e FERREIRO et al., 2003). 
Nesse sentido, a inserção das habilidades de análise 
fonológica em um contexto mais amplo de desenvolvimento 
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pode ser explorada em sala de aula, de maneira a 
complementar as práticas educacionais utilizadas pelos 
professores.  Entretanto, é importante salientar que, do ponto 
de vista pedagógico, a consciência fonológica em seus 
diversos níveis, léxico, silábico e fonêmico não é uma simples 
habilidade a ser mecanicamente treinada, mas uma 
capacidade cognitiva a ser desenvolvida, a qual está 
estreitamente relacionada à própria compreensão da 
linguagem oral, enquanto sistema de significantes. Dessa 
forma, não pode ser entendida como um método, um pré-
requisito ou a única variável importante para a aprendizagem 
da lecto-escrita,  é um conhecimento necessário mas não 
suficiente. (BASSO; BOLZAN (s/d)). 

Há autores que defendem com muita veemência a alfabetização pelo método 

fônico (cf. p. ex. CAPOVILLA & CAPOVILLA, 2007 – o título do primeiro capítulo é 

bastante sugestivo: Por que a educação brasileira precisa do Método Fônico) e 

autores como Scliar-Cabral (2009) que discutem o aprendizado da língua escrita 

através de um enfoque interdisciplinar entre neurociência e prática social. A forma 

como cada estudioso da área concebe o processo de aquisição da língua escrita 

responde pelos interesses de cada um, sobretudo politicamente falando. Portanto, é 

imperativo que as propostas sejam sempre muito bem analisadas, antes de 

simplesmente adotá-las como verdades absolutas ou por se acreditar que elas farão 

milagres, por estarem embasadas em rígidos experimentos científicos. 

Pelo que se tem observado até aqui, a produção científica sobre aquisição da 

leitura e da escrita é bastante rica, oferecendo àqueles que atuam na área bastante 

material de pesquisa. O presente estudo traz algumas poucas linhas de reflexões e, 

devido aos seus limites, delineia apenas um panorama, do qual faz parte também 

algumas considerações sobre as implicações da tipologia do sistema ortográfico 

para aquisição da leitura e ainda alguns tópicos sobre a aprendizagem em 

condições atípicas, como se pode acompanhar nos itens seguintes. 

 

 

3 SISTEMAS DE ESCRITA E INTERFERÊNCIAS NA AQUISIÇÃO DA LEITURA  
 

De acordo com Lyytinen, Erskine e Richardson (2009), o tipo de sistema de 

escrita das línguas exerce relevante influência na aquisição da leitura. Essa 

constatação é interessante principalmente para o enriquecimento de teorias que 

advogam a causa da importância da consciência fonológica neste aprendizado.  
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Conforme os estudiosos, as teorias sobre o desenvolvimento cognitivo se 

voltam, na maioria das vezes, para a língua inglesa, dando pouca atenção ao fato de 

que a  aprendizagem do código escrito depende do contexto da língua natural. Além 

disso, não se considera a interação entre a língua e a sua ortografia, o que faz com 

que o grau de diferenças entre os distintos sistemas alfabéticos raramente seja 

discutido, embora as peculiaridades de cada um deles causem impactos na 

aquisição da leitura. Entre as diferenças, o texto destaca como mais marcante, do 

ponto de vista do aprendiz, a transparência do sistema de cada língua no tocante à 

correspondência  grafema/fonema. (Cf. LYYTINEN, ERSKINE e RICHARDSON, 

2009, p. 457).  

As interferências mencionadas foram abstraídas a partir de um trabalho de 

comparação entre treze sistemas ortográficos europeus1353, através do qual foram 

verificadas as habilidades de reconhecer e decodificar letras e palavras. A partir dos 

resultados desse estudo comparativo, os autores constataram que: i) não se 

identificam diferenças no reconhecimento das letras, uma vez que as crianças 

atingiram um percentual de reconhecimento delas em 90% ou mais, em todos os 

sistemas ortográficos; ii) houve grandes diferenças no reconhecimento das palavras 

e na habilidade de decodificação: a exatidão, especialmente das crianças de língua 

inglesa, dinamarquesa, francesa e portuguesa se mostrou mais reduzida em relação 

àquelas que estão expostas a ortografias mais consistentes; iii) o tempo necessário 

para o desenvolvimento ideal da leitura vai aumentar em 2,5 anos para crianças que 

estão expostas a sistemas menos consistentes. Em outras palavras, crianças 

expostas a sistemas ortográficos mais consistentes (que trazem maior relação entre 

fonema e grafema), precisarão de menos tempo de instrução para o aprendizado da 

leitura. (Cf. LYYTINEN, ERSKINE e RICHARDSON, 2009, pp. 458-459). 

Para os autores, os resultados confirmam a existência de uma  diferença 

qualitativa no processo de aquisição da leitura dependendo da consistência da 

ortografia. Em ortografias consistentes onde a relação entre a letra e o som é fácil de 

ser percebida, as habilidades de processamento do alfabeto são suficientes para a 

aquisição da leitura. Em contraste, em ortografias mais inconsistentes, rotas duplas 

                                            
1353 Sistemas ortográficos comparados: inglês, holandês, alemão, sueco, norueguês, islandês, dinamarquês, 
francês, italiano, espanhol, português, grego, finlandês. (Cf. LYYTINEN, ERSKINE e RICHARDSON, 2009, p. 
459). 
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para leitura são requeridas em termos de suplementação de habilidades alfabéticas 

e logográficas. (Cf. p. 459). 

Um dado que chama muito atenção, entre os resultados apresentados, é o fato 

de as crianças de língua inglesa terem acertado menos de 40% no teste de 

identificação de palavras, enquanto as crianças finlandesas, por exemplo, acertaram 

quase 100% das palavras. Segundo os autores, resultados assim não podem ser 

entendidos como se as crianças de língua inglesa fossem menos capazes que 

crianças expostas ao finlandês. Os resultados exatamente confirmam a tese de que 

é a tipologia do sistema ortográfico que determina a qualidade e o tempo da 

aquisição da leitura pela criança.  

A característica “pouco transparente” atribuída ao sistema ortográfico da língua 

inglesa é amplamente disseminada. Não é por outra razão que o linguista inglês 

Geoffrey Sampson escreve: “Se um estrangeiro me disser que a grafia do inglês é 

muito ineficiente, posso contestá-lo com fatos concretos e argumentar [...] que nosso 

registro escrito possui virtudes ocultas que, de certa forma, compensam seus vícios 

óbvios[...]” (cf. SAMPSON, 1996, p. 15).   

Sampson (1996) pesquisou vários sistemas de escritas, entre os quais o inglês, 

e demonstra com muita propriedade que, se a tarefa de aprender o sistema escrito 

da língua inglesa é verdadeiramente penosa, isto se deve principalmente a fatos 

históricos e políticos que marcaram a Inglaterra e, também, devido ao 

conservadorismo e às enormes complicações em se promoverem mudanças num 

sistema tão vastamente utilizado. O aprendiz vai adquiri-lo, mas isto demandará 

muito mais esforços do que em geral acontece com o aprendizado de outros tipos de 

sistemas, como bem demonstrou o estudo abordado anteriormente. Considere-se a 

esse respeito uma situação no mínimo intrigante narrada por Sampson:       

Rozin, Poritsky e Sotsky (1971) trabalharam com 

crianças americanas do curso primário que não conseguiam 

aprender a ler até mesmo palavras como cat  “gato” ou pip 

“caroço, pinta” e as ensinaram a ler em uma escrita que usava 

grafes chineses para representar trinta palavras inglesas. 

“Em... cerca de quatro horas ensinamos as crianças a ler... 

caracteres chineses que, de muitas formas, eram mais 

complexos que a ortografia inglesa normal. Contudo, essas 
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mesmas crianças não haviam conseguido adquirir os 

elementos básicos de leitura em inglês em quase dois anos de 

escolaridade.” (Cf. SAMPSON, 1996, p. 175).   

Embora o estudo feito por Sampson traga informações muitíssimo relevantes 

para quem se dedica ao estudo da leitura, mais uma vez, devido às limitações do 

presente trabalho, não será possível fazer uma apreciação mais detida dele. Mas, é 

pertinente ressaltar que as observações feitas por Sampson (1996), bem como por 

Lyytinen, Erskine e Richardson (2009), a respeito do funcionamento dos sistemas 

ortográficos, merecem figurar nas pesquisas voltadas para o aprendizado da leitura, 

pois, aparentemente tais sistemas delineiam uma variável interveniente de suma 

importância. 

 
4 O APRENDIZADO DA LEITURA EM CONDIÇÕES ATÍPICAS 
 

Este item apresenta um breve exame sobre o aprendizado da leitura por 

crianças que apresentam problemas de dislexia. Pretende-se fazer um  

Autores como Lyytinen, Erskine e Richardson (2009) e Cruz (2008), concordam 

que a forma ideal para garantir o aprendizado da leitura por crianças com problemas 

de dislexia é através de um trabalho preventivo, o qual parte do pressuposto de que 

não se deve esperar que a criança primeiramente falhe para depois agir. Esse 

trabalho de prevenção pode acontecer, conforme Cruz, tanto investigando “as 

relações entre as capacidades de análise da linguagem oral e a aprendizagem da 

leitura”, como procurando “perceber a relação existente entre as concepções 

precoces sobre linguagem escrita e a aprendizagem da leitura” (cf. CRUZ, 2008, p. 

1). Tal investigação, por sua vez, não prescinde da abordagem do processamento 

auditivo, do processamento visual e da memória, conforme ressalta Cruz:  

[...] parece lícito considerar que procurar entender e 
antecipar o desenvolvimento da leitura através de um enfoque 
primário nas competências fonológicas relacionadas com a 
leitura, não se afigura ser um modo abrangente e apropriado 
para examinar populações com e sem dificuldades na leitura. 
Na realidade, parecem existir outros tipos de processamento 
igualmente importantes para perceber e antecipar o 
desenvolvimento da leitura, como o processamento visual e o 
processamento cognitivo, com particular relevo para o 
processamento sucessivo (nas fases iniciais de aprendizagem 
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da leitura) e para o processamento simultâneo (nas fases mais 
avançadas da referida aprendizagem). (CRUZ, 2008, p. 2).   

Para abordagem do problema nessa linha proposta, Cruz (2008), realizou uma 

pesquisa com 232 crianças, com idade de 6 anos, sendo que 85% dessas 

pertencentes às classes sociais média-alta e média, buscando testar nestas os 

seguintes processamentos: visual,  fonológico (considerando sensibilidade 

fonológica, consciência fonológica e domínio do princípio alfabético), e cognitivo 

(envolvendo planificação, atenção, processamento simultâneo e processamento 

sucessivo) e também tarefas de leitura (cf. p. 3-4). Os resultados alcançados, estão 

abaixo elencados:   

i) são diversificadas as informações que se relacionam com 
o processo de leitura e que, ao serem usadas, podem 
providenciar aos investigadores e educadores medidas de 
rastreio e identificação apropriadas.  
ii) para além dos processos fonológicos, os processos 
visuais e os processos cognitivos se destacam como 
essenciais para o domínio da leitura. De um modo mais 
detalhado, podemos referir que os resultados indicam 
claramente que as informações referentes ao domínio do 
princípio alfabético (Sons de Letras e Nome de Letras), à 
atenção (Detecção de Números), ao processamento sucessivo 
(Séries de Palavras), ao processamento simultâneo (Relações 
Verbais-Espaciais) e ao processamento visual (Discriminação 
Visual de Símbolos Gráficos) são as que estão mais 
correlacionadas com os níveis iniciais de leitura.  
iii) os nossos resultados confirmam as descobertas relatadas 
nos últimos dez anos, de acordo com as quais a variável que 
isoladamente mais parece contribuir para prever o nível de 
leitura elementar é a identificação de letras. No entanto, 
parecendo-nos de algum modo surpreendente e digno de 
relevo, verificamos que entre essas variáveis mais 
correlacionadas com a leitura não se encontra nenhuma 
variável referente à sensibilidade fonológica ou à consciência 
fonológica, o que parece contrariar alguns estudos que 
enfatizam a importância do processamento fonológico.  
iv) são quatro os factores que explicam o padrão de 
correlações dentro do conjunto de variáveis observadas. No 
primeiro factor encontramos as provas de consciência 
fonológica e de domínio do princípio alfabético. No segundo 
factor encontramos as provas referentes à planificação e à 
atenção. O terceiro factor é constituído exclusivamente pelas 
provas referentes ao processamento sucessivo. Por fim, no 
quarto factor, encontramos as provas de sensibilidade 
fonológica e as provas de processamento simultâneo, as quais 
têm em comum a necessidade de processar de modo 
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simultâneo várias informações, auditivas e/ou visuais. (CRUZ, 
2008, p. 10). 

Sobre esse tema, muitas outras pesquisas merecem apreciação, a exemplo 

dos trabalhos de Capovilla, Capovilla, Suiter (2004), que traz detalhes dos testes 

aplicados para detectar falhas no aprendizado da leitura; Zorzi (2011) que insere no 

seu estudo variáveis sociais importantes que interferem no aprendizado e que 

também podem acabar trazendo equívocos na interpretação dos dados relativos às 

falhas do mesmo; e ainda a pesquisa trabalhada no item 3 deste artigo, o estudo 

Reading and reading disorders, de Lyytinen, Erskine e Richardson (2009), o qual 

descreve um trabalho de excelência que envolve prevenção e tratamento da 

dislexia. Um cotejo entre os mais variados trabalhos sobre o tema, certamente 

enriquece e amplia o universo daqueles que se interessam em contribuir para o 

aperfeiçoamento dessa proficiência tão fundamental para todos os indivíduos das 

sociedades letradas.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS     
 

O panorama contido neste trabalho discutiu algumas visões hoje prevalentes 

no Brasil sobre como se dá o aprendizado da leitura. Como se pôde perceber, as 

concepções sobre tal processo são, em alguns casos, bastante conflitantes, 

sobretudo quando a questão envolve interesses políticos. 

Conforme se demonstrou, os estudos do letramento exercem grande influência 

nas práticas alfabetizadoras desde os anos de 1990 até hoje. Embora tal visão 

esteja bem sedimentada entre aqueles que se dedicam à educação infantil, existe, 

desde o começo deste milênio, um movimento acentuado no sentido de promover 

drásticas mudanças em tal cenário, apresentando como justificativa o fato de que o 

aprendizado da língua escrita, como hoje se dá, é ineficaz. Tal postura tem gerado 

uma polêmica que, forçosamente, atingirá o pensamento e a prática de estudiosos e 

profissionais da área. 

Além dessa discussão, o presente estudo fez um pequeno esboço da relação 

entre sistemas ortográficos e aprendizado da língua escrita, indicando pesquisas 

que discutem a relevância da tipologia de tais sistemas para esta aquisição. 

Por fim, tratou-se do problema da aquisição da leitura em condições que 

envolvem distúrbios, a partir do que se verificou o quanto é importante o trabalho de 
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prevenção, além de tratamentos que não se centrem apenas em fatores linguísticos, 

mas, também, cognitivos e sociais. 

  

Abstract: 

This article brings an exposition of research on reading acquisition, taking into 

account the year of 1990 and the present days, with the purpose of examining, from 

them, existing theoretical concepts that have drawn the evolutionary of the 

propositions in this field. Are considered studies that discuss literacy, cognition and 

studies evaluating the influence of the type of spelling systems of languages which 

learners are exposed to. It makes some considerations about the disturbances that 

have influence on reading learning. 

Keywords: Acquisition of reading. Cognition. Psycholinguistics. Literacy. 
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Simposio 9 Universidad Cultura Investigativa y Gestión Tecnológica en 
Entorno Cambiantes 

 

 

Os trabalhos não foram entegues. 
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Simposio 10 Migraciones y exilios en el Cono Sur americano entre las 
estructuras y la acción humana 

 

UM MUTUALISMO DE BRASILEIROS NO BRASIL:  
A BENEFICÊNCIA PORTO-ALEGRENSE (1856-1884) 

 
 

Adhemar Lourenço da Silva Junior  
(Universidade Federal de Pelotas) 
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Dr. em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, há 15 anos é professor da 
Universidade Federal de Pelotas, com atividade na graduação e no mestrado. Tendo-se especializado em História 
do Trabalho, há anos vem ampliando sua perspectiva ao se focar no estudo de associações voluntárias, com 
especial atenção às sociedades de socorros mútuos. Coordena programa semanal de rádio, com ênfase na 
divulgação científica na área de História (projetosomdotempo.blogspot.com ) 
 
Resumo: A Sociedade de Beneficência Porto-Alegrense foi uma sociedade de socorros mútuos criada em 1856. 
Como todas as associações voluntárias desse tipo, se propunha a securitizar associados contra os riscos do 
descenso social. No entanto, ela tinha uma marca étnica inusitada, pois era aberta aos “brasileiros” que viviam 
em Porto Alegre, parte deles afrodescendente, e é possível, a partir do registro de sua membrezia, aferir 
procedência e atividade profissional de até 712 pessoas. 
Palavras-chave: Classe – etnicidade – sociedades de socorros mútuos – associações voluntárias 

 

A Sociedade de Beneficência Porto-Alegrense foi uma sociedade de socorros mútuos criada 

em 1856, em Porto Alegre, capital da então província do Rio Grande do Sul, Brasil. Como 

todas as associações voluntárias desse tipo, se propunha a securitizar associados contra os 

riscos do descenso social. No entanto, ela tinha uma marca étnica inusitada, pois era aberta 

aos “brasileiros” que viviam nessa pequena capital provincial do Império brasileiro. Nesta 

comunicação, essa mutual étnica será comparada às demais existentes e contemporâneas na 

mesma cidade, em busca das razões pelas quais a marca étnica foi utilizada, sobretudo quando 

havia outras disponíveis (por exemplo, a da classe). Na primeira seção, far-se-á uma 

brevíssima recompilação da bibliografia sobre o tema, enquanto a segunda seção estudará o 

perfil étnico e ocupacional dessa sociedade de socorros mútuos. A terceira seção estudará 

mais pormenorizadamente semelhanças e diferenças entre essa mutual étnica e as demais 

existentes na cidade. 

1. A BIBLIOGRAFIA 

Sociedades de socorros mútuos, tal como define Marcel van der Linden em uma coletânea 
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internacional sobre o tema, são “associações formadas voluntariamente com o objetivo de 

prover auxílio financeiro a seus membros em caso de necessidade”. O próprio autor reconhece 

essa definição como excessivamente genérica,1354 porque engloba tipos de associações muito 

diferentes em vários períodos da História. Para o universo empírico norte-atlântico, 

associações voluntárias desse tipo muito se disseminaram na passagem do século XIX para o 

século XX, tendendo a perder importância quando da disseminação da previdência estatal. 

Para o mundo meridional, existem estudos e referências a esse tipo de associação na América, 

Ásia e África e, sobretudo nesse último continente, são associações que tem se disseminado 

nos últimos tempos, uma vez que aí as dificuldades nas políticas públicas de proteção social 

tendem a ser crônicas.1355 

Não raro, sociedades de socorros mútuos definem algum tipo de fechamento em seus 

possíveis quadros de membros, e os três critérios de fechamento mais evidentes são também 

os mais comuns nos discursos das ciências sociais: classe, gênero e etnicidade. Se gênero é 

                                            
1354 LINDEN, Marcel van der (ed.). Social security mutualism. The comparative history of Mutual Benefit 
Societies. Bern: Lang, 1996, p. 13-14 (tradução minha). 
1355 Para Argélia, Tunísia e Marrocos, já na primeira metade do século XX, v. GIBAUD, Bernard. The Mutualité 
Française and the First International Congress of Mutual Benefit Societies. In: LINDEN, op. cit., p. 665-668. 
Para Guiné-Bissau, ARHIN-TENKORANG, Dyna. Health Insurance for the Informal Sector in Africa: Design 
Features, Risk Protection, and Resource Mobilization. Paper prepared for Working Group 3 of the Commission 
on Macroeconomics and Health. Sep. 2001, p. 32-34. Disponível para download em: 
http://www.cmhealth.org/docs/ wg3_paper1.pdf. Para Costa do Marfim e Nigéria no período recente, v. 
LETOURMY, Alain. Les mutuelles de santé en Afrique: une protection sociale sans l´Etat? Revue Française des 
Affaires Sociales. 53ème anné, n. 3-4, déc. 1999, p. 77-93; WILLIAMSON, John B., PAMPEL, Fred C. Ethnic 
politics, colonial legacy and old age security police: the Nigerian case in historical and comparative perspective. 
Journal of Aging Studies. V. 5, n. 1, 1991, p. 31. Para a Tanzânia e África do Sul, v. menção em LINDEN, op. 
cit., p. 17, e, para o último país, BUIJS, Gina. Rotating credit associations: their formation and use by poverty-
stricken African women in Rhini, Grahamstown, Eastern Cape. Africanus. V. 32, n. 1, 2002, p. 27-42. Para os 
demais países africanos, v. Concertation. Capturado em 10 jan. 2004. Online. Disponível na Internet: 
http://www.concertation.org/ Default_FrameSet.asp, 10 jan. 2004, ou, mais detidamente, os seguintes textos: 
GUISSET, Amadou. Banque de données sur les mutuelles de santé et leurs structures d'appui: Mauritanie. 
Dakar: Concertation, 2001. Capturado em 10 jan. 2004. Online. Disponível para download em: 
http://www.concertation.org/ Docs/Documents/DOC/Etudes_3209052670_16270.DOC; MIDOU, Kailou. 
Banque de données sur les mutuelles de santé et leurs structures d'appui: Niger. Dakar: Concertation, 2001. 
Capturado em 10 jan. 2004. Online. Disponível para download em: 
http://www.concertation.org/Docs/Documents/ DOC/Etudes_3209049754_14549.DOC; SERY, Jean Pierre, 
ORTIZ, Christine, OUATTARRA, Alexandre. Banque de données sur les mutuelles de santé et leurs structures 
d'appui: Côte d'Ivoire. Dakar: Concertation, 2001. Capturado em 10 jan. 2004. Online. Disponível para 
download em: http://www.concertation.org/Docs/Documents/DOC/ Etudes_3209050356_8737.DOC; NGABA, 
Djimadoum, MONGBE NOCH, Guelmbang. Banque de données sur les mutuelles de santé et leurs structures 
d'appui: Tchad. Dakar: Concertation, 2001. Capturado em 10 jan. 2004. Online. Disponível para download em: 
http://www.concertation.org/Docs/ Documents/DOC/ Etudes_3209052958_21003.DOC; ATIM, Chris. Etude de 
cas au Ghana. Dakar, 1998. Capturado em 10 jan. 2004. Online. Disponível para download em: 
http://www.concertation.org/ Docs/Documents/DOC/Etudes_3160722545_20335.DOC; RAPANÖEL, Onésime. 
Les Mutuelles pharmacies communautaires à Madagascar. Capturado em 10 jan. 2004. Online. Disponível para 
download em: http://www.concertation.org/Docs/Documents/HTML/ DiscoursComm_3161324927_ 
21028.HTML.  
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uma clivagem social que já foi abordada em outro texto recente do autor destas linhas,1356 

classe e etnicidade são os fechamentos que mais interessam na caracterização da Beneficência 

Porto-Alegrense, e as próximas linhas traçam um panorama da forma como a bibliografia vem 

pensando tais fechamentos. A revisão é relevante porque a experiência européia do 

mutualismo fornece modelos de análise em outras partes do mundo, mas ela não seria 

marcada pela presença de entidades cujo critério de definição de seus membros envolve a 

condição (ou reivindicação) étnica, mas diferentes formas de inserção nos postos de trabalho. 

Em várias regiões do Novo Mundo, ao contrário, para onde migraram grandes contingentes, 

se organizaram diversas sociedades de socorros mútuos segundo critérios étnicos. A forma 

como as mutuais étnicas são tratadas pela bibliografia permite inferir a forma como se pensa a 

relação desse tipo de entidade com o mundo do trabalho que, embora não necessariamente 

coincida com o universo das mutuais classistas, é o que permitiria comparar um tipo de 

fechamento com o outro.  

É possível identificar quatro vertentes, de limites algo nebulosos, na interpretação sobre a 

relação entre mutuais classistas e étnicas. A primeira dessas vertentes é aquela a que 

denomino de “negação plena” de relações entre as mutuais étnicas e o mundo do trabalho. Os 

limites nebulosos desse grupo me permitiriam incluir nesse tipo de abordagem tanto os 

estudos que sequer mencionam o perfil ocupacional ou social dos membros das mutuais, 

quanto os estudos que tratam do tema, sem, contudo, problematizarem as opções dos filiados 

de aderir a esta ou àquela associação. Existem vários exemplos dessa abordagem, que podem 

ser consultados nas referências.1357 

                                            
1356 SILVA Jr., Adhemar Lourenço da . Sexo e gênero nas sociedades de socorros mútuos. In:. Fazendo gênero 
9: diásporas, diversidades, deslocamentos. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2010. 
1357 SPALDING, Walter. A Beneficência Portuguesa. Porto Alegre: Estabelecimentos Gráficos Santa Teresinha, 
1954; CHAVES, Larissa Patrón. [...] Grandiosos mesmo foram os portugueses [...]: a Sociedade de 
Beneficência de Bagé (1870 a 2002). Porto Alegre, dissertação de mestrado em história do Brasil (PUCRS), 
2002; SILVA, Maria Catarina da Maia, MIRCO, Carmen Helena Braz. A imigração polonesa no Rio Grande e a 
Sociedade Cultural Águia Branca. Biblos. Rio Grande, vol. 2, n. único, 1987, p. 17-40. Um exemplo de estudo 
não-brasileiro desse tipo seria o de LUZURIAGA, Juan Carlos, ÁLVAREZ GILA, Óscar. El asociacionismo 
vasco en Uruguay: del mutualismo al nacionalismo. Estudos Ibero-Americanos. PUCRS, v. XXVII, n. 1, jun. 
2001, p. 121-141. BECK, Hugo H.. De Europa al Chaco: Colectividades, Mutualismo y Mantenimiento 
Cultural. [Comunicación del] Instituto de Investigaciones Geohistóricas, disponível para download em 
http://www.unne.edu.ar/cyt/humanidades/ h-031.pdf; PEREIRA, Ronaldo. Associações de classe profissionais e 
beneficentes do Rio de Janeiro (1860-1889). Diálogos, DHI/UEM, v. 3, n. 3, 1999, p. 191-211; GARCÍA-
BRYCE, Iñigo. Politics by peaceful means: artisan mutual aid societies in mid-nineteenth-century Lima, 1860-
1879. The Americas. V. 59, n. 3, jan. 2003, p. 332 e 334. Outro exemplo de texto sobre mutuais de trabalhadores 
que não menciona mutuais étnicas é o de ZUBILLAGA, Carlos. Pan y trabajo. Organización sindical, 
estrategias de lucha y arbitraje estatal en Uruguay (1870-1905). Montevideo: Librería de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación, [1996?], p. 7-11. Por exemplo: BJERG, María M. Identidad etnica y 
solidaridad en un grupo migratorio minoritario: un análisis de la “Sociedad Danesa de Socorros Mutuos”, 1892-
1930. Estudios Migratorios Latinoamericanos. Buenos Aires, año 4, n. 12, ago. 1989, p. 383-403; PRISLEY, 
Leticia. Inmigrantes y mutualismo. La Sociedad Italiana de Socorros Mutuos e Instrucción de Belgrano (1879-
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A segunda vertente seria a da “negação justificada”, isto é, aquela que não estuda as mutuais 

étnicas por concebê-las como um tipo de entidade diferente das construídas por trabalhadores. 

Exemplos dessa posição podem ser encontrados em textos cujo principal interesse é o da 

organização de trabalhadores, e nesta vertente também se podem encontrar incontáveis 

exemplos. Essa abordagem também é freqüente na historiografia sobre o trabalho no Brasil. 

1358  

                                                                                                                                        
1910). Estudios Migratorios Latinoamericanos. Buenos Aires, año 2, n. 15, abr. 1987, p. 29-55; BAILY, 
Samuel. Las sociedades de ayuda mutua y el desarrollo de una comunidad italiana en Buenos Aires, 1858-1918. 
Desarrollo económico. Buenos Aires, vol. 21, n. 84, ene.-mar. 1982, p. 484-514; FERNANDEZ, Alejandro E. El 
mutualismo español en un barrio de Buenos Aires: San José de Flores (1890-1900). Estudios Migratorios 
Latinoamericanos. Buenos Aires, año 4, n. 13, dic. 1989, p. 608-642; VARGAS, Iolanda Guimarães. História da 
Sociedade Espanhola de Socorros Mútuos de Porto Alegre. Porto Alegre, dissertação de mestrado em História 
da Cultura-PUCRS, 1979. Outro exemplo brasileiro semelhante é o de SILVA, Maria Beatriz Nizza da. 
Filantropia e imigração: a Caixa de Socorros D. Pedro V. Rio de Janeiro: [Real e Benemérita Caixa de Socorros 
D. Pedro V?], 1990. Por exemplo: BJERG, María M. Identidad etnica y solidaridad en un grupo migratorio 
minoritario: un análisis de la “Sociedad Danesa de Socorros Mutuos”, 1892-1930. Estudios Migratorios 
Latinoamericanos. Buenos Aires, año 4, n. 12, ago. 1989, p. 383-403; PRISLEY, Leticia. Inmigrantes y 
mutualismo. La Sociedad Italiana de Socorros Mutuos e Instrucción de Belgrano (1879-1910). Estudios 
Migratorios Latinoamericanos. Buenos Aires, año 2, n. 15, abr. 1987, p. 29-55; BAILY, Samuel. Las sociedades 
de ayuda mutua y el desarrollo de una comunidad italiana en Buenos Aires, 1858-1918. Desarrollo económico. 
Buenos Aires, vol. 21, n. 84, ene.-mar. 1982, p. 484-514; FERNANDEZ, Alejandro E. El mutualismo español en 
un barrio de Buenos Aires: San José de Flores (1890-1900). Estudios Migratorios Latinoamericanos. Buenos 
Aires, año 4, n. 13, dic. 1989, p. 608-642; VARGAS, Iolanda Guimarães. História da Sociedade Espanhola de 
Socorros Mútuos de Porto Alegre. Porto Alegre, dissertação de mestrado em História da Cultura-PUCRS, 1979. 
Outro exemplo brasileiro semelhante é o de SILVA, Maria Beatriz Nizza da. Filantropia e imigração: a Caixa 
de Socorros D. Pedro V. Rio de Janeiro: [Real e Benemérita Caixa de Socorros D. Pedro V?], 1990. 
1358 HITCHINS, Keith. Mutual benefit societies in Hungary, 1830-1941. In: LINDEN, Marcel Van Der 
(ed.). Social security mutualism. The comparative history of Mutual Benefit Societies. Bern: Lang, 
1996, p. 379 e ss.; GREZ TOSO, Sérgio. The mutual benefit movement in Chile from its origins to the 
present time, 1853-1992. In: LINDEN, op. cit., p. 638. DEVOTO, Fernando J. Las sociedades italianas 
de ayuda mutua en Buenos Aires y Santa Fe. Ideas y problemas. Studi Emigrazione. Roma, anno 
XXI, n. 75, set. 1984, p. 320-342 (a posição sobre mutuais de trabalhadores está explicitada nas p. 
321-322). Aparentemente, o estudo de Ricardo Falcón, este sobre os trabalhadores, compartilha da 
mesma posição, por tipificar as mutuais mas só tratar das de trabalhadores: FALCÓN, Ricardo. El 
mundo del trabajo urbano (1890-1914). Buenos Aires: Centro Editor de America Latina, 1986, p. 31-
34. Aparentemente, na historiografia argentina, tem havido uma certa tendência a problematizar 
aquilo que já se tomava como assentado: tal foi o teor dos comentários de Mirta Zaida Lobato a uma 
comunicação há anos enunciada (SILVA Jr., Adhemar Lourenço da . Os custos da associação 
(sociedades de socorros mútuos no Rio Grande do Sul 1854-1940). In: 1er Congresso 
Latinoamericano de Historia Economica; 4as Jornadas Uruguayas de Historia Economica. Simpósio 
25 - Estado actual de la investigación sobre mundos y mercados de trabajo., 2007, Montevideo. 1er 
Congresso Latinoamericano de Historia Economica; 4as Jornadas Uruguayas de Historia Economica.. 
Montevideo : Gega Multimedios, 2007. p. 1-1.), bem como a comunicação de Laura Caruso ao 
estudar uma mutual croata em Buenos Aires (CARUSO, Laura Gabriela. Del Adriático al Riachuelo: 
obreros y empresarios croatas en la industria marítima de la Buenos Aires del Centenario. El caso de 
la empresa Mihanovich. In: “Histórias do Trabalho no Sul Global” “Historias del Trabajo en el Sur 
Global” “Labour Histories from the Global South” I Seminário Internacional de História do Trabalho V 
Jornada Nacional de História do Trabalho Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis 25-
28 de Outubro de 2010. Sessão 25 Disponível para dowload em 
http://www.labhstc.ufsc.br/globalsouth/ program.htm. Capturado em 02 abr. 2011. BATALHA, Cláudio 
H. M. Sociedade de trabalhadores no Rio de Janeiro do século XIX: algumas reflexões em torno da 
formação da classe operária. Cadernos AEL. Campinas: UNICAMP, v. 6, n. 10-11, 1999, p. 59; 
HAHNER, op. cit., p. 100. 
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Denomino o terceiro grupo de abordagens como sendo o da “afirmação justificada” das 

relações entre as mutuais étnicas e o mundo do trabalho. É um grupo cujos estudos têm em 

comum a percepção de semelhanças capazes de permitir comparações entre as mutuais étnicas 

e de trabalhadores. Na maior parte dos casos, a justificativa sobre a existência da relação entre 

ambos os tipos de mutuais passa pela apreciação da situação de mercado dos filiados nas 

mutuais étnicas.1359 Pode-se contrastar esse tipo de abordagem com o anterior por meio do 

artigo de Ronaldo Munck sobre as sociedades de socorros mútuos na Argentina, publicado em 

1998. Conquanto o autor subscreva diversas interpretações de Fernando Devoto sobre o 

fenômeno, procura explicitamente fazer o contrário, isto é, incorporar as mutuais de 

imigrantes ao estudo da história do trabalho.1360  

O quarto grupo seria o da “afirmação plena” da incorporação das mutuais étnicas ao conjunto 

das mutuais de trabalhadores. Esse é o mais adequado exemplo de transplante de modelos 

europeus ao Novo Mundo, uma vez que, naquele continente, o apogeu das sociedades de 

socorros mútuos ocorreu quando os trabalhadores constituíram entidades desse tipo. Quando 

sociedades de socorros mútuos se constituem também na América, por exemplo, elas seriam 

atribuídas aos trabalhadores independente da forma como definem seu fechamento.1361 Eulália 

Maria Lahmeyer Lobo, cuja obra não pode ser qualificada de teoricamente ingênua, talvez 

tenha apenas se rendido à pressa quando afirma sobre as entidades portuguesas no Brasil: “As 

sociedades de ajuda mútua já representavam uma consciência embrionária de solidariedade de 

classe”. Quando antes dizia que mutuais étnicas não caracterizariam o universo empírico 

europeu, não quis afirmar que não existissem, porque elas inclusive aparecem sob essa quarta 

perspectiva em pelo menos dois estudos.1362 Se essa quarta posição não pode ser 

                                            
1359 SEMENOV, Aleksandr. Mutual benefit societies in Russia. In: LINDEN, op. cit., p. 405; BLANCO 
RODRÍGUEZ, Juan A. Las asociaciones españolas en cuba: el asociacionismo castellano. Paper apresentado na 
LASA 2000 e disponível para download em: http://136.142.158.105/Lasa2000/ BlancoRodriguez.PDF, p. 3; 
CLUBE ESCANDINAVO NORDLYSET 1891-1991. Os escandinavos no Brasil: um século de história. São 
Paulo: Hamburg, 1991, p. 11. 
1360 MUNCK, Ronaldo. Mutual benefit societies in Argentina: workers, nationality, social security and trade 
unionism. Journal of Latin American Studies. Cambridge, n. 30, 1998, p. 573-590. 
1361 RODRIGUES, José Albertino. Sindicato e desenvolvimento no Brasil. São Paulo: DIFEL, 1968, p. 6; 
MARÇAL, João Batista. Primeiras lutas operárias no Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Livraria do Globo-
Museu do Trabalho, 1985, p. 11. A informação de Marçal é repetida, mesmo com ressalvas, em outros textos, 
como por exemplo: PETERSEN, Silvia Regina Ferraz. As associações beneficentes de socorros mútuos e a 
história do movimento operário. Cadernos do ISP. Pelotas, n. 11, dez. 1997, p. 7; Idem. “Que a União Operária 
seja nossa pátria!”: História das lutas dos operários gaúchos para construir suas organizações. Santa Maria: 
Edufsm/ Porto Alegre: Ed. Universidade-UFRGS, 2001, p. 35-36. LOBO, Eulália Maria Lahmeyer. Imigração 
portuguesa no Brasil. São Paulo: HUCITEC, 2001, p. 105-106. 
1362 As referências dos textos europeus são: GOODOLPHIM COSTA. A associação. História e desenvolvimento 
das associações portuguesas. Lisboa: Universal, 1876, p. 82; GORSKY, Martin. The growth and distribution of 
English friendly societies in the early nineteenth century. Economic History Review. V. LI, n. 3, 1998, p. 500. 
Sobre a entidade de brasileiros em Lisboa, v. RELATÓRIO apresentado à Assembléia Geral na Primeira Sessão 
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genericamente qualificada de transplante de modelos europeus – porque mesmo estudos 

europeus reconhecem e incorporam algumas mutuais étnicas ao seu estudo sobre os 

trabalhadores –, a origem geográfica do modelo importaria pouco, sobretudo quando adquire 

a consistência da caracterização da esfera do trabalho por Claus Offe à qual se deveria 

incorporar “(c) o persistente risco de interrupções na capacidade dos trabalhadores de ganhar 

dinheiro, em virtude de fatores subjetivos (doença, acidentes) ou objetivos, como mudanças 

técnicas e econômicas”.1363 Avaliação como essa, ao destacar a conformação objetiva da 

esfera do trabalho – sem desprezar conformações subjetivas do âmbito da "identidade" – 

permitiria responder de forma afirmativa (total ou parcialmente) sobre a coincidência de 

mutuais étnicas e de trabalhadores, sublinhando o caráter de proteção social dessas entidades.  

A modelagem de Claus Offe é metodologicamente interessante porque põe a nu o cerne das 

divergências na bibliografia aqui tratada, que é a tensão entre a tônica de análise nas posições 

objetivas dos membros de mutuais no mercado de trabalho e nas pretensões subjetivas de 

pertencimento ou constituição de certos grupos sociais definidos como “étnicos”. Essa tensão 

se revela na tipificação por mim adotada que, se bem observada, classifica as abordagens 

segundo o peso argumentativo de um termo-coringa de largo uso na bibliografia 

contemporânea e que, por isso, normalmente uso entre aspas: “identidade”. Usar o termo entre 

aspas não é desprezo, é apenas o reconhecimento dos meus limites de compreender esse 

termo, considerada a variabilidade de sua aplicação na bibliografia: se é um conceito – e, 

neste caso, eu deveria ser capaz de delinear as nuanças ou diferenças de status teórico do 

termo nas várias tradições intelectuais das ciências humanas –, ou se é um fenômeno – e, 

neste caso, a leitura da bibliografia deveria me instrumentalizar para reconhecer o fenômeno 

em meu próprio universo empírico. Em suma: uso o termo entre aspas como uma espécie de 

abreviatura de um conceito que não consigo utilizar, ou de um tipo de fenômeno que não 

consigo reconhecer, de forma que seu uso nesta tese tem apenas o objetivo pragmático de 

denunciar minha incapacidade e a minha crença de que o resultado desta pesquisa possa servir 

de instrumento aos que sabem o que fazer com a "identidade".1364 
                                                                                                                                        

da Décima Quarta Legislatura pelo Ministro e Secretário de Negócios de Estado do Império Paulino José Soares 
de Souza. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1869, Anexo F; SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA 
BRASILEIRA EM PORTUGAL. Algumas notas a propósito de seu 93o aniversário. Lisboa: Serviço de 
Propaganda e Expansão Comercial, 1961. O estudo de Goodolphim Costa pode ser qualificado como primeiro 
estudo mais amplo porque “provides the first glimpse of the societies in the provinces”, como afirma 
FONSECA, Carlos da. Problems in the history of portuguese mutualism, 1834-1934. In: LINDEN, op. cit., p. 
299. 
1363 OFFE, Claus. Trabalho: categoria-chave da sociologia? Revista Brasileira de Ciências Sociais. v. 4, n. 10, 
jun. 1989, p. 9. 
1364 Conquanto a bibliografia sobre “identidade” seja imensa, me limito a assinalar 
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Retomando a argumentação, a quarta posição quase nenhum peso estaria conferindo ao estudo 

de "identidades", ao passo que a primeira se centraria nesse tópico, só interessada nas 

"identidades" auto-proclamadas pelas associações. As segunda e terceira abordagens, por 

diferentes que pareçam, compartilham uma mesma compreensão metodológica do estudo das 

sociedades de socorros mútuos: pode-se ou não estudar em conjunto mutuais étnicas e de 

trabalhadores quando levada em conta a conformação objetiva das situações de classe em 

certo universo empírico particular. Mesmo que tendencialmente apresente uma posição 

metodológica menos aprimorada, essa posição intermediária produz estudos empíricos ricos 

para ambos os interesses de pesquisa, trabalho e etnicidade, e me permito apenas aportar 

alguns exemplos.1365  

Em suma, tanto a “afirmação justificada” quanto a “negação justificada” são tipos de 

abordagem parcamente generalizáveis por dependerem dos universos empíricos de análise, 

embora se contraponham à negação simples dessa relação. Contudo, a maior parte dessas 

posições intermediárias, ao focalizarem na conformação de "identidades", tendem a levar em 

conta somente os interesses espirituais dos membros das sociedades de socorros mútuos, não 

seus interesses materiais de proteção social. Como já se pode inferir, não faço eu a mesma 

coisa porque, assim como meu interesse sobre socorros mútuos não pode abrir mão de 

investigar os socorros, meu interesse sobre mutuais étnicas não pode abrir mão de investigar 

                                                                                                                                        
algumas perspectivas críticas, inclusive as minhas: SILVA Jr., Adhemar Lourenço da 

. A associação de trabalhadores difere daquela dos demais seres humanos?. In: I 

Seminário Internacional Mundos do Trabalho, 2010, Florianópolis. Disponível para 

download em http://www.labhstc.ufsc.br/globalsouth/program.htm, 2010. Consultada 

em 02/04/2011; CUNHA, Eduardo Leal. Uma leitura freudiana da categoria de 

identidade em Anthony Giddens. Ágora (Rio de Janeiro), v. X n. 2 jul/dez 2007 p. 

BRUBAKER, Rogers, COOPER, Frederick. Beyond “identity”. Theory and Society. 

Vol. 29, n. 1, p. 1-47, 2000. fev. 2000; MENEZES, Eduardo Diatahy B. de Menezes. 

Crítica da noção de identidade cultural. Paper apresentado na XXII Reunião 

Brasileira de Antropologia. Simpósio 02: “Subjetividade, Identidade e Brasilidade”. 

Brasília, jul. 2000; HOBSBAWM, Eric. Não basta a história de identidade. Sobre 

história. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 281-292.  
1365 KUSHNIR, Beatriz. Baile de máscaras. Mulheres judias e prostituição: as polacas e suas associações de 
ajuda mútua. Rio de Janeiro: Imago, 1996; CONSTANTINO, Núncia Santoro de. O italiano da esquina. 
Imigrantes na sociedade porto-alegrense. Porto Alegre: EST, 1991, p. 123 e ss.; AZEVEDO, Tales de. Os 
italianos no Rio Grande do Sul. Cadernos de pesquisa. Caxias do Sul: EDUCS, 1994, p. 201. 
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sua condição de mutuais. Permitindo-me um jogo de palavras, este texto não pode abrir mão 

de investigar o que há de substantivo nos fenômenos. 

2 TESTES  COM A BENEFICÊNCIA PORTO-ALEGRENSE 

Na revisão da bibliografia, avaliei positivamente as abordagens da relação entre mutuais 

étnicas e os trabalhadores quando se faziam capazes de, mesmo à custa de uma maior 

capacidade de generalização, produzirem resultados efetivos de pesquisa. Esta seção do 

trabalho pretende obter o mesmo tipo de resultado, por meio da aplicação de alguns testes. O 

primeiro deles é menos um teste e mais uma exploração dos dados de uma sociedade de 

socorros mútuos etno-classista. Os demais testes são aplicados a essa e outras entidades 

étnicas ou etno-classistas. Assumo aqui como hipótese que as mutuais étnicas e etno-classistas 

podem ser pesquisadas em conjunto com as classistas, porque o perfil ocupacional das 

primeiras as faz compostas, prioritariamente, de trabalhadores.  

2.1 – O perfil ocupacional da Sociedade de Beneficência Porto-Alegrense 

A Sociedade de Beneficência Porto-Alegrense fundou-se no final de 1856 e existiu como 

pessoa jurídica pelo menos até 1936, talvez já reduzida à administração de seus bens. A 

entidade foi objeto de raras referências bibliográficas, mais raras até que a mutual resultante 

de seu racha em 1860, a Beneficência Brasileira União. Afora os estudos acadêmicos que 

tratam ou mencionam a entidade, podem-se encontrar três tipos de qualificações sobre seu 

perfil de associados. A primeira é a dos estatutos de 1869, e definem seu fechamento como 

étnica, uma vez que admitia "brasileiros". A segunda, cujo melhor exemplo é um texto 

publicado em um jornal em 1859, quando se teriam ouvido foguetes desde o terreno da 

mutual a saudarem o fim de certo governo provincial: "... somos artistas, pertencemos a uma 

classe livre, altiva com razão, mas pouco favorecida talvez...". A terceira qualificação aparece 

como sendo uma entidade de negros, a ponto de aparecer no jornal O Exemplo dentre aquelas 

qualificadas como “Nossas associações”. 1366  

                                            
1366 UM HOMEM ARTISTA. Os foguetes em repúdio. Conciliador. Porto Alegre, 1 maio 1859 (MCSHJC). Para 
as qualificações contemporâneas citadas que me permitiram classificá-la como etno-classista, v. [ESTATUTO da 
Sociedade de Beneficência Porto-Alegrense. Art. 2o , § 1º RIO GRANDE DO SUL. Coleção dos atos, 
regulamentos e instruções expedidos pelo Presidente da Província do Rio Grande do Sul no ano de 1869. Porto 
Alegre: Typ. do Jornal do Comércio, 1876. [Ato de 7 de maio de 1869]; LIMA, Synopse, op. cit., p. 93. O 
Exemplo. Porto Alegre, 26 ju. 1904. As fontes para os marcos iniciais e finais são, respectivamente: LIVRO de 
atas das sessões da Sociedade de Beneficência Porto-Alegrense. 1856-1860 (AHRS – Arquivos Particulares, 
Lata 49v, cod. 01), fl. 1; Porto Alegre. Conselho Municipal. Pedidos de isenção de impostos prediais por 
instituições assistenciais e educativas, 1936-1937 (AHMPA – 1.11.1.5.2.1.3 – Proc. n. 436, 13 jun. 1936). As 
referências à Brasileira União são: FRANCO, Sérgio da Costa. Porto Alegre: guia histórico. Porto Alegre: Ed. 
da Universidade-UFRGS, 1988, p. 247; TELLES, Leandro. Do Hilfsverein ao Colégio Farroupilha, 1858-1974. 
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Em que pesem a deficiência de alguns registros, foi possível proceder a um inventário dos 

associados e propostos como membros da Beneficência Porto-Alegrense entre 1856 e 1884, 

tal como exibido nas Tabelas 1 e 2.1367 

Tabela 1: Naturalidade dos associados e propostos à  
Sociedade de Beneficência Porto-Alegrense (1856/1884) 

 Matrícula Proposta Total % de 
brasileiros 

% total dos 
registrados 

SP  1 1 0,26 0,24 
SC 1  1 0,26 0,24 
RS 142 221 363 92,60 85,61 
RJ (Província e cidade) 3 3 6 1,53 1,42 
PR  1 1 0,26 0,24 
PE 1 3 4 1,02 0,94 
BA 3 1 4 1,02 0,94 
“Brasil” (genérico) 3 8 11 2,81 2,59 
“do Norte” 1  1 0,26 0,24 

Sub-total de brasileiros 154 238 392 100,00 92,45 
Itália 2 1 3  0,71 
Paraguai 1 4 5  1,18 
Portugal 8 9 17  4,01 
Espanha 1 1 2  0,47 
Alemanha e Prússia 3 1 4  0,94 
França 1  1  0,24 

Sub-total de estrangeiros 16 16 32  7,55 
Total de registros 170 254 424  100,00 

(Sem registro) 223 65 288   
(Total geral) 393 319 712   

 
Considerando o fato de que a matrícula de sócios tem muito menos registros de naturalidade 

do que as propostas, há diferença na confiabilidade dos números da Tabela 4.6, mas não há 

muito problema em afirmar que a entidade é composta predominantemente de brasileiros, se 

não rio-grandenses. Se o teste para o fechamento étnico foi positivo, passo ao fechamento 

classista. Vários textos afirmam que ela foi fundada por "artistas" e que eles então ainda 

compunham a maior parte dos associados. De outra parte, os estatutos de 1869 dispõem sobre 

                                                                                                                                        
[Porto Alegre]: Associação Beneficente e Educacional 1858, 1974, p. 35; LIMA, Antônio de Azevedo. Synopse 
Geográphica, Histórica e Estatística do Município de Porto Alegre. Porto Alegre: Estabelecimento 
Typográphico de Gundlach, 1890, p. 93-94; LIMA. Olympio de Azevedo. Dados Estatísticos e outros 
apontamentos sobre o município de Porto Alegre, Capital do Estado. s.n.t., 1912, p. 10. Para as referências 
bibliográficas à Porto-Alegrense, MÜLLER, Liane Susan. “As contas do meu rosário são balas de artilharia” – 
Irmandade, jornal e sociedades negras em Porto Alegre 1889-1920. Porto Alegre, 1999. Dissertação (História 
do Brasil) – IFCH, PUCRS, 1999 e outros textos de minha autoria.  
1367 LIVRO de atas das sessões da Sociedade de Beneficência Porto-Alegrense. 1867-1873 (AHRS – Arquivos 
Particulares, Lata 49v, cod. 02); LIVRO de Registro de matrícula de todos os sócios da Sociedade de 
Beneficência Porto-Alegrense. 1856-1884 (AHRS – Arquivos Particulares, Lata 53v, cod. 30); LIVRO de 
Propostas para Sócios da Sociedade de Beneficência Porto-Alegrense. 1884-1885 (AHRS – Arquivos 
Particulares, Lata 54v, cod. 32); LIVRO de Receita da Sociedade de Beneficência Porto-Alegrense. 1884-1885. 
(AHRS – Arquivos Particulares, Lata 50v, cod. 13). 
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esse tipo de fechamento de uma forma tão ampla, que talvez me fizesse incorrer em engano ao 

classificá-la de etno-classista, porque eram admitidos "os artistas, operários, empregados 

públicos e todos aqueles que tiverem pelo menos cem mil réis de renda anual".1368 Que razões 

me levam a interpretar essa definição dos que se podem associar como alguma forma de 

fechamento? 

Três razões me levam a fazê-lo, e a primeira é uma interpretação legalista dos estatutos: 

podem se associar os que têm a renda definida ou pertencem a algum dos grupos ocupacionais 

mencionados, supostamente sem o requisito da renda. A segunda razão depende da exibição 

da Tabela 2, onde disponho as ocupações da matrícula e das propostas de sócios (inclusive as 

de mulheres). Observo que o total de registros é diferente da Tabela anterior porque alguma 

das duas informações (profissão e naturalidade) podem faltar na fonte. 

Tabela 2: Ocupações dos associados e propostos à  
Sociedade de Beneficência Porto-Alegrense (1856/1884) 

Ocupação Total % Ocupação Total % 
Açougueiro 3 0,7 Magistrado 2 0,5 
Advogado 2 0,5 Marceneiro 10 2,3 
Agência/ agências/ agente 29 6,7 Marítimo (e contramestre) 16 3,7 
Alfaiate 33 7,6 Marmorista 1 0,2 
Artista 2 0,5 Médico 2 0,5 
Barbeiro e cabeleireiro 2 0,5 Militar 4 0,9 
Bauleiro  1 0,2 Músico 4 0,9 
Caixeiro 6 1,4 Negociante (e negociante 

comercial) 
29 6,7 

Calafate 5 1,1 Oleiro 1 0,2 
Carpinteiro 51 11,7 Ourives 1 0,2 
Chapeleiro 1 0,2 Padeiro 1 0,2 
Colchoeiro 3 0,7 Pedreiro 44 10,1 
Comércio 1 0,2 Pintor 9 2,1 
Correeiro 5 1,1 Policial 1 0,2 
Costureira 25 5,7 Polidor 1 0,2 
Cozinheiro 2 0,5 Professora pública 1 0,2 
Doceira 3 0,7 Proprietários 7 1,6 
Empalhador 1 0,2 Relojoeiro 1 0,2 
Empregado (diversas 
especificações) 

20 4,6 Sacerdote 3 0,7 

Empregado público 35 8,0 Sacristão 1 0,2 
Engomadeira 3 0,7 Sapateiro 22 5,1 
Escrivão de relação 1 0,2 Seleiro 2 0,5 
Estudante 1 0,2 Serrador 1 0,2 
Ferreiro 11 2,5 Serviço doméstico 4 0,9 
Funileiro 1 0,2 Solicitador 1 0,2 
Gerente 1 0,2 Tamanqueiro 3 0,7 
Guarda-livros 1 0,2 Tanoeiro 1 0,2 
Latoeiro 2 0,5 Tipógrafo 5 1,1 
Lavadeira 1 0,2 [Tornoeiro?] 1 0,2 
Lavrador 2 0,5 Trabalhador na fábrica de óleos 1 0,2 
Leiloeiro 1 0,2 Total 435 100,0 
 

                                            
1368 Respectivamente: LIMA, Synopse..., op. cit., p. 93; [ESTATUTO da Sociedade de Beneficência Porto-
Alegrense. op. cit., Art. 2o , § 1º  
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É flagrante que, apesar da variedade, as profissões manuais aparecem com muita freqüência 

na mutual, totalizando 64,83% dos registros. É o interesse por algumas dessas profissões que 

me leva à terceira razão para insistir em falar no fechamento classista. A Tabela 2 apresenta 

uma concentração de certas atividades, embora a variedade ocupacional torne difícil falar em 

fechamento classista. No entanto, devo observar que, se a interpretação legalista dos estatutos 

não é válida, é vantajoso para os pesquisadores que o critério de renda ali especificado 

coincida com a do voto censitário no Brasil na época. Como não identifiquei alteração 

estatutária até 1888, posso supor que sejam ocupações comparáveis com as do registro de 

votantes da Paróquia de Nossa Senhora do Rosário. Em que pese o fato desse registro ser 

específico de uma paróquia, e não da cidade de Porto Alegre, é uma paróquia onde reside boa 

parte dos associados e propostos. Assim, se verifica que a concentração percentual de 

carpinteiros na Beneficência Porto-Alegrense é o dobro da existente na paróquia de Nossa 

Senhora do Rosário, tal como acontece com sapateiros e caixeiros; entre alfaiates, 

empregados e marítimos, é o quádruplo; entre pintores é o quíntuplo e entre pedreiros é o 

sêxtuplo. Não creio, portanto, que esteja equivocado ao indicar a Beneficência Porto-

Alegrense também como classista, inclusive porque esse tipo de auto-imputação não é restrita 

ao século XIX, quando se a vê, em 1936, definindo-se como "constituída em sua maioria de 

proletários eleitores".1369 

3 TESTES COM AS DEMAIS MUTUAIS ÉTNICAS DE PORTO ALEGRE NO SÉCULO XIX 

Se o teste preliminar com a Beneficência Porto-Alegrense me permite continuar com 

experiências, sigo com elas, agora ampliando o universo empírico para Porto Alegre no século 

XIX. Pode-se perguntar o que levou à escolha desse universo empírico, e a resposta se 

assemelhará à que já dei sobre a Sociedade de Beneficência Porto-Alegrense: porque foi o que 

encontrei de documentação e registros.  

Quero fazer três experiências com mutuais étnicas e etno-classistas de Porto Alegre, todas 

fundadas e persistentes ao longo do século XIX, sobre as quais também foi possível obter 

outras informações igualmente do século XIX. Além da Beneficência Porto-Alegrense, 

incorporada nessas comparações, aplicarei os testes ao Deutscher Hilfsverein e ao Deutscher 

Krankenverein, fundados em 1858 e 1869, respectivamente; à Sociedad Española de Socorros 

Mutuos, fundada em 1893; à Societá Italiana de Mutuo Soccorso Vittorio Emanuele II, 
                                            

1369 Respectivamente: Lista Geral dos cidadãos qualificados votantes da Paróquia de Nossa Senhora do Rosário 
da cidade de Porto Alegre em o ano de 1880. (AHRS. Eleições - EL-01); Porto Alegre. Conselho Municipal. 
Pedidos de isenção de impostos prediais por instituições assistenciais e educativas, 1936-1937 (AHMPA – 
1.11.1.5.2.1.3 – Proc. n. 436, 13 jun. 1936). 
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fundada em 1877; à Societé Française de Bienfaisance, fundada em 1867; e à Beneficência 

Brasileira União, fundada em 1860.  

Porque não tive acesso ao estatuto de todas, deixo de comparar valores de associação às 

entidades, supondo que, até 1880, os valores de jóia e mensalidade de mutuais étnicas e etno-

classistas são inferiores aos das mutuais classistas, enquanto nos demais períodos são 

superiores, tal como já demonstrado para a região inteira.  

Descartada a aplicação de um teste sobre restrições ocupacionais no acesso a mutuais étnicas, 

e assumindo que bastava ter dinheiro para se associar, passo aos próximos testes. O primeiro 

teste pretende saber se os trabalhadores, além da possibilidade de se filiarem às mutuais 

étnicas, efetivamente o fazem. O teste é importante porque, tal como nos valores de 

associação, que poderiam interditar certo tipo de sócio sem o manifestarem de forma 

explícita, a presença e concentração de trabalhadores evidenciaria (ou não) a inexistência de 

restrições relacionadas aos interesses materiais ou espirituais. Em suma, uma coisa é saber se 

os “trabalhadores” podem se filiar, outra é saber se o fazem. Sabê-lo, permitiria comparar com 

a bibliografia já produzida para outras partes, sobretudo a Argentina. 

O problema é definir o que seriam esses “trabalhadores”. Adotei um critério intuitivo e 

passível de crítica, baseado no status presumido sobre diferentes tipos de atividades. 

Considerei de status baixo os trabalhadores manuais com ou sem qualificação, que não 

comerciam o produto de seu trabalho (como artesãos independentes). Considerei de status 

médio comerciantes, mesmo que de produtos de sua própria fabricação (ou indicando apenas 

“comércio” ou “indústria” como atividade), funcionários públicos sem maiores definições, 

militares sem definições de patente, guarda-livros, músicos, sacerdotes e aqueles 

simplesmente designados como “empregados”. Entre ambos estratos, incluí caixeiros e 

funcionários públicos de baixa inserção (porteiros, guardas, etc.). Como de status médio-alto, 

incluí os comerciantes de artigos de luxo, os proprietários de jornais e pasquins, os guarda-

livros e gerentes de grandes empresas, os altos funcionários públicos e profissionais liberais. 

De status alto, incluí cônsules e proprietários de empresas e terras. Essa classificação baseia-

se em um status presumido, porque a já mencionada Lista de votantes da Paróquia do Rosário 

revela que a renda média de um “botiquineiro” é inferior a de um ferreiro em 1880, embora o 

primeiro seja aqui apontado como de status médio, enquanto o segundo como de status baixo, 

situação coincidente com oficiais de justiça e carpinteiros, por exemplo. 

Se a primeira dificuldade na aplicação do teste dispõe sobre a estratificação social, a segunda 

envolve a obtenção de informações, porque, diferente dos testes sobre as ocupações na 
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Beneficência Porto-Alegrense, de um modo geral adotei a especificação da ocupação tal como 

aparece na bibliografia, ou ainda cruzei os nomes de sócios com ela.1370 Como se não 

bastasse, defini os "trabalhadores" em comentário à Tabela 2 exclusivamente como 

trabalhadores manuais, ao passo que, agora, incluí no status baixo aqueles que "viviam de 

agência" (seja qual for o sentido da expressão), porque amiúde este parece ser um eufemismo 

para pobres sem qualificação profissional.1371 Assim, o número de membros de status baixo 

na Beneficência Porto-Alegrense também aparece maior do que comentei antes. Sem mais 

delongas, apresento a Tabela 3. 

Tabela 3: Status das ocupações de sócios e propostos em mutuais étnicas em Porto 
Alegre (século XIX) 

Categoria Hilfsver
ein 

Krankenv
erein 

Vittorio 
Emanuele 

Française Española União Porto-
Alegrense 

Baixo (%) 24,32 30,00 22,22 0,00 63,83 26,09 69,66 
Médio-Baixo (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,70 1,38 
Médio (%) 47,30 60,00 66,67 42,86 36,17 39,13 24,83 
Médio-Alto (%) 10,81 0,00 0,00 35,71 0,00 13,04 2,30 
Alto (%) 17,57 10,00 11,11 21,43 0,00 13,04 1,61 

Total (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Total de registros 

conhecidos (=100%) 
74 10 9 14 47 23 435 

Total geral de registros 99 24 46 33 49 53 712 
Desconhecidos (%) 25,25 58,33 80,43 57,58 4,08 56,60 38,90 
Fonte: elaboração própria a partir do indicado na nota 18. 
 
Nessa Tabela, de imediato, podem-se ver duas situações: a predominância de setores baixos 

(portanto “trabalhadores”) nas Sociedade Beneficência Porto-Alegrense e Sociedad Española 

e o alto índice de membros com status desconhecido em quase todas as outras entidades. As 

duas situações reforçam a idéia de que as mutuais étnicas seriam predominantemente de 

                                            
1370 Dessa forma, as origens dos registros aqui utilizados são dissímiles, pois só consultei o registro de sócios 
original da Sociedade de Beneficência Porto-Alegrense. Utilizei fontes secundárias para o registro de sócios e 
profissões da Sociedad Española (VARGAS, op. cit., p. 122-124 e 141-142), e fontes secundárias para o registro 
de sócios da Societé Française, sem menção à profissão (SPALDING, Walter. Os franceses no Rio Grande do 
Sul. In: BEUX, Armindo (org.). Franceses no Rio Grande do Sul. [Porto Alegre?]: Metrópole, [1976], p. 27-60). 
Para os outros casos, utilizei a bibliografia e registros de assembléias gerais das entidades e, para descobrir suas 
profissões, principalmente o Fundo Requerimentos do Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul e secundárias: 
TELLES, op. cit.; MÜLLER, op. cit., p. 211-231; GANS, Magda Roswita. Presença teuta em Porto Alegre no 
século XIX. Porto Alegre, 1996. Dissertação (Programa de Pós-graduação em História) – IFCH, UFRGS, 1996, 
p. 178-214; BORGES, op. cit., p. 103-172. 
1371 Vários elementos que me autorizam a tomar "agência" como eufêmico. Na documentação especificamente 
consultada para esta seção, há indício de que o termo não tenha uso oral, a julgar pela proposta de 4 pessoas 
como sócios da Beneficência Porto-Alegrese; o sócio proponente indica, para um deles, "profição argencia" 
(Livro de propostas de sócios da Beneficência Porto-Alegrense, op. cit..). Em outra fonte, o funcionário 
encarregado de várias estatísticas no município de Pelotas explica alguns de seus critérios e procedimentos para 
classificar as ocupações da cidade. E explica os critérios de seu quadro: "Sob o título de 'Diversas' estão 
compreendidos todos aqueles que vivem de agência e que não têm profissão reconhecida" (CUNHA, Alberto 
Coelho da. Apontamentos históricos sobre Pelotas. Manusc. BPP-vol. 59, p. 51). 
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trabalhadores, porque as duas antes mencionadas são aquelas cujos dados provêm do registro 

de sócios pela mutual, ao passo que os dados das demais provêm de pesquisa minha ou alheia 

em outras fontes que cruzam os nomes de sócios conhecidos com outros registros. Quanto 

mais baixo é o status do membro, mais específicos devem ser os registros pesquisados para 

obter sua ocupação, informação raras em passaportes, requerimentos ou jornais e almanaques. 

Isso me levaria a supor que, quanto mais baixo é o status, menor a possibilidade de encontrar 

o registro de ocupação excetuando-se registros policiais e judiciários. Com isso, um alto 

índice de “desconhecidos” reforçaria a tese de que seriam entidades com muitos “pobres”.  

Abdicando de suposições, mesmo admitindo que a distribuição de status nas entidades seja a 

expressa pelos registros conhecidos, dificilmente as mutuais de imigrantes seriam qualificadas 

como entidades de membros com alto status em Porto Alegre, tal como foi afirmado para o 

Rio de Janeiro. Com exceção da Societé Française, cuja distribuição de status tende para 

estratos superiores, as outras mantêm como sócio típico o membro de setores médios, ou de 

artesãos e trabalhadores especializados; e isso não difere muito dos registros de sócios de 

mutuais étnicas em outros lugares.1372 Com isso, para a definição do que seja uma entidade de 

trabalhadores, não basta identificar o grupo social que a mutual pretende reunir, visto que isso 

não é sequer suficiente para as entidades que se dizem de “trabalhadores”. 

Passo, então, ao segundo teste, o da participação. O teste é relevante porque as mutuais 

étnicas podem dispor de recursos e bens relacionados aos interesses materiais dos 

trabalhadores associados, mas esses trabalhadores não teriam acesso aos elementos 

tipicamente relacionados aos interesses espirituais, sobretudo o "capital associativo" 

relacionado à condição de dirigente.1373 

Como já dizia, não há restrição ocupacional para acesso aos cargos nos estatutos encontrados 

                                            
1372 As afirmações sobre as mutuais étnicas do Rio de Janeiro estão em: BATALHA, loc. cit.; HAHNER, loc. cit. 
Os estudos empíricos de outros universos empíricos são: BJERG, op. cit., p. 392; PRISLEY, op. cit., p. 35; 
DEVOTO, op. cit., p. 332; FERNANDEZ, op. cit., p.635; MARQUIEGUI, Dedier Norberto. Asociacionismo, 
liderazgo étnico e identidad: un enfoque comparado (Luján, 1876-1920). Studi Emigrazione. Roma, v. XXXI, n. 
115, 1994, p. 435, 442, 454; BASTOS, Maria Antonieta de Toledo. O universo do trabalho do imigrante em Itu-
SP (1876-1930). Acervo. Rio de Janeiro, v. 10, n. 2, p 37-52, jul.-dez. 1997, p. 41-42; BEITO, op. cit., p. 9. 
ARRUDA, Arlete Aparecida Hildebrando de. Centro Operário, primeira organização de trabalhadores de 
Lages, estado de Santa Catarina (comportamento político de trabalhadores). Porto Alegre, 1983. Dissertação 
(Mestrado em Ciência Política) – IFCH, UFRGS, 1983, p. 75; ESTATUTOS da Associação dos Empregados no 
Comércio. Rio Grande: Livraria Oliveira Junior, [1930]. Para Santa Vitória do Palmar: BORGES, Stella. 
Imigração italiana em região de fronteira: Dom Pedrito e Santa Vitória do Palmar. In: SULIANI, Antônio (org.) 
Etnias e Carisma. Poliantéia em homenagem a Rovílio Costa. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2001, p. 1061-1063; 
MELLO, Tancredo Fernandes de. O município de Santa Vitória do Palmar. 2. Ed., Porto Alegre: Martins 
Livreiro, 1992, p. 246. 
1373 Para capital associativo, VAGLIENTE, Pablo José. Construyendo la esfera pública desde el asociativismo. 
(Córdoba, 1850-1880). Palos de la Frontera, 2000. Tesis de Maestria en Historia Latinoamericana – Universidad 
Internacional de Andalucia, 2000, p. 21. 
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das 7 entidades aqui testadas, afora as exclusões previsíveis: a dos não-membros da etnia e 

das mulheres do corpo político da entidade, e a exclusão dos analfabetos como elegíveis. Mas 

a possibilidade de participação na gestão, tal como definida em estatutos, se contrapõe ao 

efetivo interesse em participar. Agora me limito a destacar nas entidades de meu universo 

empírico o quanto os "trabalhadores" querem e podem participar da gestão. O quanto querem 

pode ser aferido pelos números de assembléia geral; o quanto podem limita o estudo aos 

quadros dirigentes. E a aferição de ambos os índices está limitada aos registros disponíveis. 

Com isso, inicio o estudo da composição das assembléias com os registros já trazidos na 

Tabela 3 no que concerne às Sociedade de Beneficência Brasileira União, Societá Italiana de 

Mutuo Soccorso Vittorio Emanuele II e Deutscher Krankenverein, cujo único registro 

disponível dos sócios é sua participação em assembléias gerais, já trazido na referida Tabela. 

Contudo, podem-se compará-los com os votantes de Porto Alegre mediante a aplicação dos 

mesmos critérios de estratificação. O resultado aparece na Tabela 4: 

Tabela 4: Comparação do status dos participantes  
em assembléias gerais e no sistema eleitoral 

Categoria Krankenverein Vitor Emanuel União Votantes em Porto Alegre 
(1880) 

Baixo 30,00 22,22 26,09 30,78 
Médio-Baixo 0,00 0,00 8,70 0,69 
Médio 60,00 66,67 39,13 45,10 
Médio-Alto 0,00 0,00 13,04 22,97 
Alto 10,00 11,11 13,04 0,46 

Soma 100,00 100,00 100,00 100,00 
Total de registros 

conhecidos (=100%) 
10 9 23 1306 

Total geral de registros 24 46 53 1450 
Desconhecidos (%) 58,33 80,43 56,6 9,93 
Fonte: elaboração própria. 
 
O status dos participantes de assembléias gerais nas mutuais mencionadas difere um pouco da 

estratificação para os votantes da Paróquia do Rosário em Porto Alegre em 1880. A principal 

diferença reside na concentração de "ricos" em assembléias gerais, bastante superior ao 

padrão do sistema eleitoral. De outra parte, o número de "pobres" nas assembléias gerais é 

semelhante ou ligeiramente inferior à percentagem de votantes, enquanto os setores médios 

(médio-baixo, médio e médio-alto) é praticamente equivalente em todas as colunas, porque 

mesmo a Sociedade de Beneficência Brasileira União totalizaria 60,87% de participantes 

desses status. Não deveria haver surpresas com respeito aos setores médios quando se faz 

necessário para se associar a capacidade de poupança. Contudo, gostaria de salientar que, se o 

leitor admite que os registros desconhecidos pertenceriam predominantemente a pobres, há de 



Anales del I Encuentro internacional del conocimiento : diálogos en nuestra América / I Encuentro de 
las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración en el Conosur, 5, 6, e 7 de mayo 2011, 
Pelotas, Brasil – Pelotas (RS) : Instituto Federal Sul-rio-grandense/IFSul, 2011 - ISSN 2238-0078 
_________________________________________________________________________________ 

 

 1205 

convir que as mutuais (cujos números são anteriores a 1880, data do registro de votantes) 

seriam tendencialmente mais "democráticas" que o sistema eleitoral então vigente. De 

qualquer modo, os números exibem que os "pobres" não são maioria entre os participantes de 

assembléias gerais, porque não querem ou porque não podem. 

Admitindo-se que seja porque, de modo geral, não queiram, outra pergunta sobrevém: quando 

querem, há outros impedimentos à participação? A tentativa de resposta à pergunta deve 

necessariamente recorrer ao estudo dos dirigentes das sociedades de socorros mútuos e, mais 

uma vez, não sou o primeiro a fazê-lo, uma vez que o contraponto entre o perfil ocupacional 

dos dirigentes e dos associados já foi tema de outros estudos.1374  

Tabela 5: Status dos dirigentes de mutuais étnicas (Porto Alegre, séc. XIX) 

Categoria Hilfsverei
n 

Krankenver
ein 

Vitor 
Emanuel 

Française Española União Porto  
Alegrense 

Baixo 0,00 0,00 16,67 0,00 61,54 0,00 21,43 
Médio-Baixo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Médio 42,86 66,67 16,67 0,00 38,46 33,33 14,29 
Médio-Alto 14,29 0,00 0,00 0,00 0,00 16,67 0,00 
Alto 35,71 16,67 0,00 33,33 0,00 16,67 0,00 

Desconhecidos 7,14 16,67 66,67 66,67 0,00 33,33 64,29 
Total de registros 14 6 6 3 13 6 28 

Fonte: elaboração própria. 
 
Incorporei à Tabela todos os cargos exercidos e, ainda assim, os registros são poucos. É com 

cuidado que se podem comparar esses índices com os da Tabela anterior, porque naquela não 

foram calculados os registros cujas ocupações eram desconhecidas. Como se pode ver, os dois 

índices mais altos de participação de setores baixos nos quadros dirigentes são os da Sociedad 

Española e da Beneficência Porto-Alegrense, com o agravante de que muitos dirigentes dessa 

última têm atividades profissionais desconhecidas. Casualmente ou não, são as entidades 

melhor documentadas para este estudo agora empreendido e as que trazem um maior 

contingente de sócios de setores baixos, indicando que, pelo menos nessas duas entidades, os 

"pobres" chegam ao cargo de dirigentes. Se os minúsculos registros obtidos para as demais 

entidades podem ser considerados, então também é necessário reconhecer a abertura dos 

cargos dirigentes a "pobres" na Vittorio Emanuele. Outro elemento também importante pode 

ser obtido na comparação das duas mutuais de alemães e nas duas de brasileiros: o Hilfsverein 
                                            

1374 Por exemplo: SORDO CEDEÑO, Reynaldo. Las sociedades de socorros mutuos 1867-1880. Historia 
Mexicana. México (DF), v. XXXIII, jul.-sep. 1983, n. 1, p. 84-85 ; MARQUIEGUI, op. cit., p. 436-437 e 452; 
DEVOTO, Fernando J. Programs and Politics of the First Italian Elite of Buenos Aires, 1852-80. In: 
GABACCIA, Donna R., OTTANELLI, Fraser M. (ed.). Italian workers of the world. S/l: University of Illinois, 
2001. Capturado em 11 nov. 2001. Online. Disponível na Internet: 
http://www.press.uillinois.edu/epub/books/gabaccia/ch2.html. 
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escolheria seus dirigentes em estratos superiores aos do Krankenverein, e o mesmo acontecia 

na comparação da Beneficência União com a Beneficência Porto-Alegrense, o que reforçaria 

hipóteses de que, pelo menos nesses dois casos, formas de solidariedade étnicas são 

construídas sem ignorância da percepção de distâncias sócio-profissionais (mais claro quando 

não foi possível perceber distâncias confessionais entre o Hilfsverein e o Krankenverein). 

Lembro, contudo, que o resultado do não-ignorar distâncias sociais não leva necessariamente 

à secessão. A Sociedad Española manteve-se única em Porto Alegre por aproximadamente 40 

anos e o alto índice de trabalhadores manuais nos cargos de direção e na fundação da entidade 

não evitou a escolha de uma primeira diretoria predominantemente composta da profissão 

“comércio”.1375 O contraponto entre dirigentes de alto status e associados de baixo é 

congruente com relatos acerca de uma manifestação promovida pela mutual italiana em Porto 

Alegre no ano de 1895. A passeata, que resultou no empastelamento de um jornal católico, era 

assim composta, segundo depoimentos que a estimavam entre 200 e 600 pessoas: “... na frente 

vinham uns oito ou dez italianos bem vestidos, mas que o resto do grupo era constituído de 

trabalhadores, o que se via pelas mãos e pelo trajar”.1376  

O terceiro teste indaga da semelhança de finalidades das mutuais étnicas e etno-classistas, 

agora estudadas, com aquelas cujo fechamento é o de classistas. Saliento que se podem 

considerar típicas das mutuais classistas as seguintes finalidades: pecúlio por morte, procurar 

emprego/trabalho, manter biblioteca, união e solidariedade, defender interesses, desenvolver 

profissão, lutar por leis e manutenção de posição contrária à escravidão.1377 Das 7 entidades 

étnicas e etno-classistas agora tratadas, encontrei estatutos do século XIX de apenas 4: 

Beneficência Porto-Alegrense, Beneficência Brasileira União, Vittorio Emanuele e Sociedad 

                                            
1375 VARGAS, op. cit., p. 33 e ss. A escolha de dirigentes de alto status pode ser verificada em mutuais étnicas 
de outros lugares, e ocorre mesmo em países onde esse tipo de entidade não era comum, como a Inglaterra, onde 
a maioria dos 100 dirigentes das maiores associações eram “empresários” (“bussiness owners”: PRISLEY, op. 
cit., p. 41). Uma possível exceção parece ser o caso da mutual escandinava de São Paulo, que só passou a ter 
membros da elite como dirigentes três décadas depois de sua fundação (CLUBE ESCANDINAVO 
NORDLYSET 1891-1991, op. cit., p. 61). Outros casos aparecem em: DEVOTO, Las sociedades italianas..., op. 
cit., p. 335; MARQUIEGUI, op. cit., p. 439, 442, 456; BEITO, op. cit., p. 9 
1376 Apud QUEIRÓS, César Augusto Bubolz. O governo do Partido Republicano Rio-Grandense e a questão 
social. Porto Alegre, 2000. Dissertação (mestrado em História) – IFCH/UFRGS, 2001, p. 121. Sobre a 
manifestação, v. também, SIMÕES, Rodrigo Lemos, CONSTANTINO, Núncia Santoro de. Diversidade e 
tensões: Porto Alegre no final do século XIX. Estudos Ibero-americanos. PUCRS, v. XXII, n. 1, p. 95-101, jun. 
1996. 
1377 Isso já foi o suficiente desenvolvido na pesquisa original: SILVA JR., Adhemar 

Lourenço da. As sociedades de socorros mútuos: estratégias privadas e públicas. 

(estudo centrado no Rio Grande do Sul – Brasil, 1854-1940). Porto Alegre: Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 2004. (tese de doutorado). 
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Española. Nenhuma das 4 oferece pecúlio por morte, manter biblioteca, defender interesses, 

desenvolver profissão e lutar contra a escravidão; apenas uma delas, a Vittorio Emanuele, tem 

como finalidade lutar por leis e manter união e solidariedade; e, com exceção da Sociedad 

Española, todas se propõem a conseguir emprego ou trabalho. O interesse material da busca 

de emprego ou trabalho revela que a situação de desemprego não resultaria da 

irresponsabilidade do sócio, mas algo que escapa ao seu controle e que, como outras 

fatalidades, deve merecer socorros. O caso da Beneficência Porto-Alegrense é curioso porque, 

em meio a uma crise política interna, encaminha os estatutos para aprovação do Presidente da 

Província, que veta dois parágrafos do artigo 1o que dispõem sobre os fins da entidade: 
“§ 2o – Proteger e defender perante os tribunais criminais todos os sócios que forem injustamente acusados ou 
perseguidos (...). 
§ 4o – Procurar ocupação para aqueles sócios que se acharem desempregados, isto quando estiver ao alcance da 
sociedade”. 
 
O 4o parágrafo teria maior alcance ao identificar uma disfunção social que excede a 

possibilidade de uma injustiça de motivações individuais contra um sócio. A entidade não se 

propunha a defender o trabalhador ante seu empregador, o que já seria típico de sindicatos, 

mas se configuraria como agência de oferta de mão-de-obra e não apenas consumidora de 

serviços médicos ou funerários. Mas se o leitor bem observou, antes dizia que esse socorro 

não era prescrito pela Sociedad Española, mas que todas as 4 entidades o ofereciam. Ocorre 

que a Sociedad Española efetivamente mantinha “quadro de avisos” para colocação no 

mercado dos sócios.1378 Em todos os 4 casos, a avaliação de que parte considerável dos sócios 

se vende no mercado de trabalho faz da entidade um recurso disponível para melhor oferta e 

avalizadora desses trabalhadores, individualmente irresponsáveis pelo mal que os aflige, 

posição não muito diferente da que tomariam sindicatos no futuro. 

À GUISA DE CONCLUSÃO 

Observado que houve nos testes um crescendo de interesse sobre a percepção subjetiva, uma 

vez que o levantamento de informações sobre o custo monetário da associação pergunta se os 

que são objetivamente trabalhadores têm acesso às sociedades de socorros mútuos; o último 

teste pergunta se os sócios dessas entidades se percebem (subjetivamente) como quem vende 

seu trabalho e utilizam a mutual como recurso contra os riscos decorrentes dessa posição no 

mercado. O tópico sugerido pelos testes, como já adiantado, dispõe sobre a eficiência 

metodológica de sublinhar as diferenças ou as similaridades entre mutuais étnicas e de 

trabalhadores. Na verdade, os partidários da “afirmação justificada” identificam diferenças 
                                            

1378 VARGAS, op. cit., p. 209-210. 
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qualitativas no fechamento assumido por mutuais étnicas e de trabalhadores, avaliando que os 

efeitos da restrição étnica, mesmo que sejam um recurso favorável na colocação no mercado 

de trabalho, tendem a desestimular a articulação de interesses coletivos dos que têm a mesma 

posição nesse mercado. O problema é que, em cidades maiores, as mutuais não são apenas 

recursos no mercado, mas concorrentes no mercado previdenciário. Pensar as sociedades de 

socorros mútuos como agente também econômico põe em relevo a possibilidade de que o 

interesse pela adesão a uma mutual não traga consigo, necessariamente, a adesão a valores 

como o orgulho étnico ou profissional, porque os motivos que fazem alguém aderir podem ser 

imputados ideal-tipicamente apenas ao interesse de se securitizar. Com isso, um operário 

alemão, por exemplo, pode optar por uma mutual étnica, uma mutual específica de sua 

categoria, uma mutual aberta, ou mesmo uma caixa de empresa ou companhia privada de 

seguros. Antes que se possa afirmar que sua opção pela mutual alemã decorre de uma forma 

de orgulho étnico compartilhado com grupos do patronato, é necessário saber se existem 

outras opções no mercado previdenciário que, embora atendam objetivamente a seus 

interesses materiais, não atendem a seus interesses espirituais.  

Dessa forma, o estudo das mutuais, seja de que tipo forem, não pode se restringir aos valores 

e estratégias de conformação de "identidade" implementadas, devendo incorporar a 

possibilidade de carrear recursos para o atendimento aos socorros previstos. Isso coloca as 

mutuais étnicas em vantagem, quando comparadas às mutuais de uma mesma categoria 

profissional. Quando filiam membros endinheirados e membros com diversas atividades 

profissionais, o risco da entidade étnica não cumprir sua função de securitização é muito 

menor do que o das entidades social ou profissionalmente homogêneas, que podem ser mais 

rapidamente afetadas por condições objetivas, como o fechamento de empresas, depreciação 

real dos salários ou doenças profissionais. Essa talvez seja a melhor explicação para o tempo 

superior de funcionamento de entidades étnicas. 

Pensar as sociedades de socorros mútuos dessa forma poderia ser caracterizado como o 

interesse de pesquisa na possibilidade dessas entidades oferecerem “socorros” e não na sua 

condição de “mútuos”, em suma, o que há de substantivo na expressão. Tal posição desloca o 

estudo das mutuais de trabalhadores como sendo o desenvolvimento de estratégias públicas de 

ascensão (ou manutenção) social e necessárias conformações de "identidade", ao destacar 

interesses privados de agentes individuais se colocando com melhores recursos no mercado de 

trabalho. Longe, contudo, de desprezar conformação de "identidades", ou a disseminação de 

valores, essa posição não só permite indagar da eficiência dessas estratégias públicas 
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intentadas por parte dos grupos dirigentes dessas entidades, como também é consistente com a 

recorrente apreciação de que as assembléias gerais têm baixa participação dos membros. 

Enquanto o foco na condição de “mútuos” redundaria na avaliação de que assembléias mal-

freqüentadas levariam a formas de manipulação política da entidade, o foco nos “socorros” 

redundaria na indagação sobre os efeitos práticos das decisões tomadas nessas instâncias 

deliberativas. Isso significa não tomar a organização de sociedades de socorros mútuos como 

expressando exclusivamente situações, estratificações e classificações sociais objetivamente 

dadas, mas como intentos de definição dos grupos. E, como intento, avaliar o êxito na 

definição de um grupo étnico por oposição à condição de trabalhador não apenas não pode 

tomá-lo como dado, como também não pode prescindir da análise da dinâmica interna da 

sociedade de socorros mútuos, inclusive no que concerne ao desenvolvimento de estratégias 

privadas e públicas de seus integrantes e dirigentes. 

Em suma, quando, em 1859, os “brasileiros” e “artistas” se defendiam da acusação de que 

estariam demasiado envolvidos na política provincial, o articulista tece loas aos “artistas”, 

porque, para ele, não havia dúvida de que o critério de fechamento “brasileiro” da mutual não 

excluía a possibilidade de se definir como “trabalhador” (ou, mais precisamente, “artista”). 

Apenas não enunciava a provável condição de afrodescendentes de seus membros. 

 
 
La Sociedad de Beneficencia Porto-Alegrense era una sociedad de ayuda mutua establecida 
en 1856. Al igual que todas las asociaciones voluntarias de este tipo, aseguraba los asociados 
contra los riesgos de caída social. Sin embargo, tuvo una marca étnica inusual, ya que estaba 
abierta a "brasileños" que vivían en Porto Alegre. Parte de sus socios eran de ascendencia 
africana y es posible, desde el registro de su membresía, evaluar procedencia y la actividad 
profesional de hasta 712 personas. En cuanto a procedencia, cerca del 92% de sus miembros 
nacieron en Río Grande do Sul, en lo que se refiere a la actividad profesional de los 435 
miembros, aproximadamente el 64% eran trabajadores manuales. El propósito de esta 
ponencia es identificar marcadores étnicos en una mutual, aparentemente reflejando las de 
mutuales de inmigrantes y la forma como la condición de brasileño y trabajador conformaba 
sus estrategias. 
Palabras-clave: Clase – etnicidad – sociedades de socorros mutuos – asociaciones voluntarias 
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NI DE ACÁ, NI DE ALLÁ: MEMÓRIA E IDENTIDADE DE FILHOS DE 

URUGUAIOS RESIDENTES EM PELOTAS 

 

Nome: Ariel Salvador Roja Fagúndez 
e-mail: arielroja@yahoo.com 

 
Apresentação. 

 
Ariel Salvador Roja Fagúndez, natural do Uruguai, mestrando em Ciências Sociais, 
Especialista em História do Brasil, Graduado em Licenciatura plena em História, todos os 
títulos conferidos pela Universidade Federal Pelotas, atualmente é professor de História no 
Instituto Federal Sulriograndense, Campus Bagé. Desenvolve pesquisa nas seguintes 
temáticas: Identidade e cultura de fronteira Brasil-Uruguai. 

 

 

Resumo: Esta comunicação é resultante de algumas considerações originadas de minha 
pesquisa de mestrado em Ciências Sociais da UFPel  com o objetivo analisar a presença e a 
trajetória dos filhos de imigrantes uruguaios em Pelotas, observar as condições de vida no 
exterior, a leitura que muitos  fizeram do panorama brasileiro à mesma época e analisar os 
mecanismos de manutenção da  cultura e identidade. 
 
 
Palavras-chave: Imigração, Ditadura, Memória, Identidade. 

 

Estudos envolvendo identidade cultural e nacional em contexto de imigração têm se 

mostrado um tema de grande interesse para a área das Ciências Sociais, isto porque os 

deslocamentos populacionais, principalmente do final do último século, contribuíram para 

colocar em questionamento os tradicionais referenciais de identidade cultural. A literatura e 

produção acadêmica voltados para o assunto envolvendo estrangeiros no Brasil têm se 

ocupado geralmente dos grandes deslocamentos de grupos étnicos vindos para o país nos 

século XIX e início do século XX. Em especial, dedicam atenção à imigração européia ou 

asiática, analisando seus enclaves culturais, formas de representação junto à sociedade de 

acolhida ou processos de definições de lugar na sociedade brasileira, bem como a 

contribuição dada por esses imigrantes na formação cultural de determinadas regiões do país, 

sejam elas rurais ou urbanas. Além do mais, as imigrações européias conservam um certo 

status, são  vistas como as responsáveis por trazer consigo os princípios da “civilização”. 

Mesmo quando encontramos estudos que tratam dos imigrantes de outras etnias  e costumes 

como os asiáticos e africanos estes apresentam o fascínio do exótico, do diferente, quase 

oposto. No entanto, percebe-se uma lacuna em relação às imigrações de povos vizinhos de 
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continente, latino-americanos, principalmente as populações platinas que mantém vários 

aspectos, sejam sociais, econômicos, culturais ou étnicos semelhantes aos nossos. O que se 

percebe é que gradativamente essa ausência aos poucos vai sendo preenchida1379. 

 Este trabalho é resultante  de algumas considerações  originadas de minha pesquisa 

para dissertação de mestrando em Ciências Sociais da Universidade Federal de Pelotas.  O 

interesse pelo tema também tem direta relação com minha trajetória pessoal. Nascido e 

alfabetizado no Uruguai migrei com meus pais para este país já com nove anos. Todo o 

restante da minha escolarização se deu no Brasil, o que me possibilitou uma maior integração, 

podendo me considerar hoje em dia totalmente aculturado. 

 No entanto, quando eventualmente alguém me pergunta o que me considero, se 

uruguaio ou brasileiro, ou se me sinto mais uma coisa ou outra, a resposta não é simples. Não 

me sinto estrangeiro, porém não sou brasileiro. Sei que sou uruguaio, no entanto me percebo 

em vários aspectos muito brasileiro. Este sentimento ambíguo, de dupla pertença sempre me 

acompanhou, e começou ganhar mais contornos quando, em junho de 2008, a convite da 

professora Lorena Gill, compareci no Núcleo de Documentação Histórica, no Instituto de 

Ciências Humanas da UFPel, para juntos concedermos entrevista ao jornal Diário Popular, 

que estava recolhendo informações para a realização de uma matéria comemorativa do mês de 

aniversário de Pelotas, intitulada “Povoadores”, onde se pretendia demonstrar a contribuição 

histórica, a herança cultural, os usos e costumes incorporados das diversas etnias e 

nacionalidades que ajudaram a moldar uma espécie de perfil da cidade, entre elas a colônia de 

uruguaios, de significativa presença na localidade. Informações atualizadas do Departamento 

de Estrangeiros da Superintendência da Polícia Federal do Brasil apontam para 722 cidadãos 

orientais1380 em Pelotas. Os números com certeza não refletem a realidade, pois é notório que 

o contingente desses imigrantes na cidade é bem maior. Sobre os dados oficias deve-se levar 

em consideração que o montante de uruguaios registrados no Sistema Nacional de 

Estrangeiros não leva em consideração aqueles que já obtiveram a naturalização ou estão em 

situação legal, como, por exemplo, é o caso dos filhos de uruguaios nascidos e registrados em 

solo brasileiro. 

                                            
1379 Citam-se, a título de exemplo, as seguintes pesquisas realizadas recentemente sobre a temática das migrações 
vizinhas: ETCHEVERRY, Daniel. Identidade não é documento: Narrativas de rupturas e continuidade nas 
migrações contemporâneas. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) – ICH/UFRGS. Porto Alegre, 2007, 
173f.; GONZÁLEZ, Ana Maria Sosa. Identidad/es em diáspora, identidad/es em construcción: Inmigración 
uruguaya en Porto Alegre. Dissertação de Mestrado. Porto Alegre:PPGH/RUC-RS, 2006, 451f. 
1380 O termo se origina da denominação oficial do país: República Oriental del Uruguay 



Anales del I Encuentro internacional del conocimiento : diálogos en nuestra América / I Encuentro de 
las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración en el Conosur, 5, 6, e 7 de mayo 2011, 
Pelotas, Brasil – Pelotas (RS) : Instituto Federal Sul-rio-grandense/IFSul, 2011 - ISSN 2238-0078 
_________________________________________________________________________________ 

 

 1212 

Atualmente a colônia conta com aproximadamente 3.000 integrantes. Esta aspecto é 

tão marcante que a cidade já incorporou vários elementos da cultura do Prata, perceptíveis na 

culinária e gastronomia local, com a tradição das já consagradas parrilladas e na música com 

a contribuição de cantores uruguaios residentes em Pelotas, ou de passagem, também 

colaborando com a mescla de ritmos e hábitos. Essa integração bem sucedida possibilitou o 

surgimento de identidades recriadas, para usar a expressão de Maria Beatriz Rocha-

Trindade1381, que se processam no tempo, entre a comunidade imigrada, que trouxe sua 

“bagagem” cultural e a adoção de elementos da comunidade receptora. 

 Hoje, Pelotas conta com um Consulado do Uruguai, o que demonstra o quanto a 

cidade também é referência para o país vizinho, como local de destino de muitos de seus 

cidadãos. 

 Mas como se constituiu essa relação? Nesta perspectiva, o estudo visa avaliar a 

trajetória dos filhos desses imigrantes e através de suas narrativas, observar as condições de 

vida no Brasil, se enfrentaram ou não dificuldades de e adaptação a uma nova realidade, a 

leitura que muitos deles fizeram do panorama brasileiro quando de sua chegada, 

principalmente entre aqueles que vieram no período da ditadura e analisar como se processa 

os mecanismos de manutenção e construção da  identidade cultural e nacional, e desta forma 

reconstituir, em parte, a trajetória desses imigrantes, observando como a memória contribui 

para a construção dessa identidade.  

 Para dar conta dessas questões, adotou-se o método da história oral temática, através 

da reconstrução do passado, na intersecção do individual com o social. Os objetivos são o de 

examinar a história de uma época e de um conjunto de indivíduos que tiveram na migração 

uma trajetória comum. 

 Desta forma, pretende-se dar voz a sujeitos comuns, anônimos, cuja história se fez na 

diáspora. Paul Thompson1382 afirma que essas narrativas constituem uma alternativa perfeita 

para a história social. Embora as informações recolhidas em depoimentos possam ser 

                                            
1381 ROCHA-TRINDADE, Maria Inês. Recriação de identidades em contextos de migração. In: 

LUCENA, Célia Toledo; GUSMÃO, Neusa Maria Mendes (org.) Discutindo Identidades. São Paulo: 

Humanitas/CERAU, 2006. 

 
1382 THOMPSON, Paul. A voz do passado: história oral. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. p. 

18.   
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consideradas subjetivas, será justamente a construção dessa memória, individual ou coletiva, 

o aspecto relevante da pesquisa, pois como afirma Rousso1383: 

   
A memória [...] é uma reconstrução psíquica e intelectual que acarreta de fato uma 
representação seletiva do passado, um passado que nunca é aquele do indivíduo 
somente, mas de um indivíduo inserido num contexto familiar, social, nacional. 
Portanto toda memória é por definição, “coletiva” como sugeriu Maurice Halbwachs  

 

 A definição da rede de entrevistados deve-se ao fato de que muitos eram crianças ou 

adolescentes quando tiveram seu cotidiano transformado pelas circunstâncias políticas e 

econômicas enfrentadas no país de origem. Migraram sem ter o direito de escolha. A opção 

por trabalhar com filhos de imigrantes surge como uma alternativa de alargar o debate sobre 

identidades, visto que os pais foram os imigrantes diretos, foram eles os primeiros a romper 

barreiras. A luta pela inserção na sociedade de acolhida foi amenizada pelos “pais pioneiros”, 

disso também resulta o interesse em averiguar um dos aspectos da auto-representação: a 

forma como esses filhos avaliam sua trajetória e de sua família. 

 Por terem vindo ainda crianças ou adolescentes, outros nascidos nos primeiros anos 

em que chegaram ao Brasil, acrescidas à operações seletivas da própria memória que limitam 

as possibilidades de recordar um passado uruguaio, estes indivíduos desenvolveram formas 

diferenciadas de identificação com sua(s) nacionalidade(s), talvez maior que o imigrante 

adulto, que tem  em geral essas questões melhor resolvidas.  

 Gerações diferentes tendem a construir autorepresentações diferentes. Segundo 

Viertler1384, a conjuntura histórica em que se dá o contato entre os grupos, neste caso entre os 

imigrantes uruguaios e a sociedade de acolhida, é diversificada e consolidam atributos. Esses 

atributos não seriam apenas feitos pelos outros, mas também pelo próprio grupo, que pode 

autodefinir-se, servindo como emblemas, geralmente de qualidades pelas quais querem ser 

reconhecidos; por exemplo, o elevado nível cultural e politização do povo uruguaio, reforçado 

pelo mito da “Suíça das Américas”. 

Por tal contexto, este trabalho também se detém em conceitos de memória, já que a 

História Oral, como método de pesquisa, tem como suporte as lembranças individuais e 
                                            
1383 ROUSSO, Henry. A memória não é mais o que era. In: AMADO, Janaína & FERREIRA, 

Mareita de Morais (org) Usos e abusos da história oral. 8.ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006. p. 

94. 

 
1384 VIERTLER, Renate B. Estudos sobre “identidade”. In: LUCENA, Célia Toledo; GUSMÃO, 

Neusa Maria Mendes (org.) Discutindo Identidades. São Paulo: Humanitas/CERAU, 2006. 
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coletivas. Alguns autores são importantes para o trabalho como  Pollak1385, Bosi1386, 

Candau1387, Portelli1388, Maurice Halbwachs1389. Joël Candau, destaca a importância da 

memória como fator fundamental para a constituição do indivíduo. A memória está 

diretamente associada à identidade: se eu lembro, eu sei quem sou. No entanto, o autor 

também indaga: O que buscamos lembrar? E o que procuramos esquecer? 

 Sustentamos a idéia de que é com base nessa dicotomia lembranças/ esquecimentos, 

que se molda a identidade do grupo.  

Entre as entrevistas realizadas estão as obtidas com dois professores de Espanhol da 

UFPel, Javier Luzardo e Maria Pia Sassi. O que se pode inferir é que as questões envolvendo 

origem, também determinaram a forma de inserção na sociedade local. Em muitos casos, o 

“ser” uruguaio auxiliou os entrevistados na definição de suas ocupações ou profissões.  

Maria Pia, veio na adolescência e confessa ter vindo contrariada, apesar das difíceis 

circunstâncias em que se encontrava no Uruguai com a plena deterioração do Estado de 

Direito. Sua história revela as dificuldades enfrentadas na adaptação ao novo país. Seu relato 

foi bastante emotivo, deixando emergir lembranças difíceis vividas em plena adolescência, 

numa idade que por si só é bastante complexa. Emigrou em 1974, porque seus pais viram-se 

obrigados a sair do país, justamente num dos momentos mais repressores da ditadura 

uruguaia. O relato de Maria Pia Sassi é talvez o que melhor se enquadra no perfil dos filhos de  

imigrantes do período ditatorial, que deixou marcas de indeléveis que se fazem sentir em 

vários aspectos, entre eles quando se trata de identidade e cultura. Maria também viveu em 

outros países da Europa e assim pode enriquecer a discussão sobre identificação. Foi possível, 

a partir de outros relatos, perceber a memória de um grupo, que passamos a denominar de 

                                            
1385 POLLAK, Michael. Memória, Esquecimento, Silêncio. Estudos Históricos. Rio de 

Janeiro, vol. 2, n.3, 1989, p. 3-15. 
1386 BOSI, Ecléa. Memória e Sociedade: Lembranças de velhos. Ed. da Universidade de São 

Paulo, 2.ed. 1987. 
1387 CANDAU, Joel. Antropologia de la memoria. Buenos Aires: Nueva Visión, 2002. 
1388PORTELLI, Alessandro. O momento da minha vida: funções do tempo na história oral. In: 

FENELON, Déa; MACIEL, Laura; ALMEIDA, Paulo e KHOURY, Yara (orgs.) Muitas Memórias, Outras 

Histórias. São Paulo: Editora Olho d’água, 2004, p. 296-313. 
1389 HALBWACHS, Maurice. A Memória Coletiva. São Paulo: Centauro, 2004. 
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“filhos da ditadura”, migrados nessa época para o Brasil. Paulo Pinto, apesar de vir criança, 

também guarda algumas dessas marcas, embora tenham sido presenciadas muito mais pelos 

seus pais. Em nossa  conversa foi possível notar a existência de uma história construída no 

silêncio familiar, entre retalhos de narrativas. Cristina Porta1390  demonstra que os filhos que 

acompanharam ou tem algum conhecimento dos motivos que levaram seus pais a terem que 

sair do país, evitam fazer perguntas s a respeito do passado, eles percebem o próprio silêncio 

dos pais, ou cria-se um código familiar onde certas coisas não devem ser ditas, comentadas, 

questionadas. Esse silêncio se explica pela percepção que os filhos têm de que remexer o 

passado é remover cicatrizes, lembranças dolorosas e entendem que seus pais já foram 

duramente castigados. 

Outro entrevistado, Eduardo Gozalbo, não se enquadra no perfil estabelecido para esta 

pesquisa. Gozalbo é o imigrante direto, veio para o Brasil em idade adulta, logo é uma 

exceção na rede composta pelos filhos dos imigrantes, no entanto como foi citado por 

praticamente todos os demais integrantes da pesquisa, mostrou ser uma referência entre os 

uruguaios na cidade. Além disso, Eduardo é um dos principais articuladores da comunidade 

uruguaia no município, visando à consolidação do departamento veinte1391, em Pelotas. Ainda 

segundo o próprio Eduardo, ele teria aberto a primeira parrillada no Brasil, comércio 

gastronômico que hoje é bastante comum na cidade e no Estado. Pelotas conta atualmente 

com diversos estabelecimentos nesses moldes, influenciando até mesmo a confecção de 

churrasqueiras particulares. Eduardo tem se envolvido e mostrado interesse em organizar 

espaços de reunião entre os de sua nacionalidade visando não apenas manter tradições 

culturais, reforçar laços de afetividade com o país de origem como reunindo compatriotas 

                                            
1390PORTA, Cristina. La segunda generación: los hijos del exílio. In BIELOUS, Silvia Dutrénit 

(coord.). El Uruguay del exilio. Montevideo:Ediciones Trilce, 2006, p. 488-505. 

 

 

 

 

 
1391 O Uruguai conta ao todo com 19 departamentos, sendo o Departamento Veinte criado para representar os 
uruguaios no exterior. Pelotas possui uma colônia de aproximadamente 3 mil uruguaios. Esses números não são 
muito precisos em razão da flutuação constante desses imigrantes. Muitos utilizam a cidade como ponto de apoio 
para seguir adentrando ao Brasil, pois a cidade é a maior antes de Porto Alegre, ou então como base de 
experiência. Uma vez não adaptados, é fácil retornar. Mesmo assim, o número significativo dessa comunidade 
levou o governo do Uruguai a autorizar a instalação de um Consulado em Pelotas. Uma das maiores lutas do 
Departamento veinte é garantir o direito de voto aos uruguaios residentes no exterior, nesse sentido, foi realizado 
em 2006 o 1° Encuentro Mundial Del Consejo Consultivo, em Montevidéu, com a presença de dois de nossos 
entrevistados. 



Anales del I Encuentro internacional del conocimiento : diálogos en nuestra América / I Encuentro de 
las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración en el Conosur, 5, 6, e 7 de mayo 2011, 
Pelotas, Brasil – Pelotas (RS) : Instituto Federal Sul-rio-grandense/IFSul, 2011 - ISSN 2238-0078 
_________________________________________________________________________________ 

 

 1216 

para comemorar datas cívicas, mas também demonstra a preocupação em criar registros sobre 

a presença e contribuição dos uruguaios na cidade de Pelotas. Por sua relevância foi incluído 

no rol de entrevistados.  

 Também fizeram parte da rede os irmãos por parte de pai, Janaína e Diogo Guerra. A 

primeira nascida no Brasil, fruto do segundo casamento do seu pai com uma pelotense, Diogo 

é natural de Montevidéu,  é filho do primeiro casamento de Júlio Guerra. Transferiu-se para 

Pelotas já adolescente quando seu pai já morava nesta cidade. Este caso foi bem interessante 

para poder observar como se processa a memória dentro do núcleo familiar e como é 

percebida de forma distinta entre seus  membros.  

 Por último, o já citado Paulo Roldan Pinto e Nicol Veleda. Ambos tem uma trajetória 

bem próxima e ao mesmo tempo bem distinta, pois vieram praticamente no colo de seus pais, 

porém por motivos e em contextos bem diferentes. Paulo e Nicol nasceram no interior do 

Uruguai, o primeiro em Melo e a segunda em Tacuarembó, ambos foram registrados nos dois 

países, são o que comumentemente denominamos de doble-chapa. Paulo migrou com seus 

pais no auge das perseguições políticas no Uruguai, seu pai envolvido com movimento 

sindical e sua mãe militante do grupo de jovens da Igreja Católica entenderam que a saída do 

país era uma questão de segurança pessoal. Atravessaram a fronteira às pressas, inicialmente 

se instalando na capital gaúcha. Já Nicol, embora o contexto fosse praticamente o mesmo, as 

motivações que levaram sua mãe sair do país de origem foram outras, muito mais de cunho 

pessoal. Também aqui é possível estabelecer comparações  de como a narrativa familiar foi 

constituindo uma identidade fora do seu local de origem, já que as memórias foram recriadas 

a partir de narrativas em família. Os dois eram muito jovens para manterem uma lembrança 

sobre as motivações da saída. 

 Todas essas circunstâncias moldam no interior do grupo diferenças de representações 

de identidades, que certamente melhor aparecerão quando novas narrativas forem construídas 

e analisadas. 

 Outro aspecto a ser levado em consideração é que desses deslocamentos populacionais 

surgem novas identidades que correspondem ao que Hall1392 denomina de homens 

“traduzidos”, que dialogam e transitam entre duas ou mais culturas. As repercussões desse 

                                            
1392 HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 11.ed. Rio de Janeiro: DP&A, 

2006. 
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fenômeno têm provocado debates sobre identidade e cultura, como também sugerem os 

trabalhos Boaventura Santos1393, Cuche1394,  Castells1395, entre outros. 

José de Souza Martins1396 considera comum o atual processo migratório. O sociólogo 

afirma que é uma característica do sistema capitalista a destruição de todas as relações que se 

interponham em seu natural desenvolvimento. Com o avanço nas tecnologias de produção, as 

relações de capital-trabalho sofreram significativas alterações e entraram em uma nova etapa 

no final do século XX. A necessidade de se deslocar de seu lugar de origem está associada à 

reduzida perspectiva financeira ou à maior demora do trabalhador em conseguir se recolocar e 

até de se inserir no atual mercado de mão-de-obra. É o que podemos depreender das palavras 

de uma das entrevistadas, Janaína Guerra, quando descreve os motivos que levaram seus pais 

optarem pelo Brasil: 

 
Aí o pai vendeu o que tinha, na verdade ele vendeu o que tinha pra comprar essa 
casa aqui. Compraram a casa aqui e vieram com a roupa do corpo. Uma mala, tanto 
é que foi o meu tio que deu carona pra eles, meu tio Antônio, e vieram pra cá. Aqui 
a mãe começou a trabalhar, como te falei, de porta em porta, o pai como chapista, 
não tinha dia, não tinha hora, não tinha nada, até porque quando agente veio pra cá, 
foi uma situação bem difícil. 1397  

 

Também vemos a questão econômica, associada a situação política no Uruguai como 

motivo de saída nas palavras de Javier Luzardo: 

 
E eu lembro que essa motivação de vir para o Brasil era em função das condições 
econômicas que... O Uruguai encerrava um período de ditadura. E o pai também 
fazia parte do movimento contrário à ditadura militar, não foi perseguido nem nada 
do tipo, mas como era militante da Frente Ampla... Então, quando a coisa acho que 

                                            
1393 SANTOS, Boaventura. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. 4. ed. 

São Paulo: Cortez, 1997. 
1394 CUCHE, Denys. A noção de cultura nas Ciências Sociais. São Paulo, Edusc, 1998. 
1395 CASTELLS, Manuel. A era da informação, v.2. O poder da identidade. Lisboa, Fundação 

Calouste Gulbekian, 2001. 
1396 MARTINS, José de Souza. A sociedade vista do abismo: novos estudos sobre exclusão, 

pobreza e classes sociais. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002. 
1397 Janaína Guerra; entrevista concedida em 17/10/10. 
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apertou, enfim, até as condições de trabalho não eram boas  e ele veio pro Brasil 
justamente com o meu tio. 1398   
 

Essas transformações econômicas e políticas  são alguns dos aspectos da designada 

globalização, que caracterizaram o final do último século como um dos “[...] períodos mais 

longos e sustentados de migração ‘não planejada’ da história recente” 1399 e que para muitos 

autores  são um importante componente do deslocamento das identidades nacionais. Stuart 

Hall aponta nesse sentido quando denuncia que: 

  
Um tipo diferente de mudança estrutural está transformando as sociedades modernas 
no final do século XX. Isso está fragmentando as paisagens culturais de classe, 
gênero, sexualidade, etnia, raça, e nacionalidade, que, no passado, nos tinham 
fornecido sólidas localizações como indivíduos sociais. Estas transformações estão 
também mudando nossas identidades pessoais, abalando a idéia que temos de nós 
próprios como sujeitos integrados. 1400 
 

 Também Cuche (1998) sustenta que a problemática referente à cultura e identidade, 

situa-se no contexto de enfraquecimento do Estado-nação e à globalização da economia. Os 

deslocamentos populacionais, embora não sejam propriamente uma novidade, se configuram 

num dos fatores de maior repercussão sobre as identidades nacionais e culturais. Hall lembra 

que a globalização não é um evento recente, no entanto, a partir da década de 1970, o “ritmo 

da integração global aumentaram enormemente, acelerando os fluxos e os laços entre as 

nações” 1401. 

 No caso uruguaio, segundo levantamentos feitos por Fernando Klein1402, a imigração 

das décadas de 1960 e 1970, período em que o país ingressa num regime ditatorial, afetou 

entre 11% a 12% da população, e estima-se que esses números correspondam a 20% da 

população economicamente ativa, predominando imigrantes do sexo masculino 

preponderando o grupo de jovens na faixa dos 20 aos 24 anos de idade. 

 Dados levantados por Adela Pellegrino indicam que “esta emigración alcanzó sus 

picos máximos entre 1972 y 1976 indicando una incidencia importante del componente 

                                            
1398 Javier Luzardo; entrevista concedida em 19/02/2010. 
1399 HALL, Op  cit.  p. 81-83 
1400 HALL, Op  cit.  p. 9 

1401 HALL, Op. Cit. p. 69. 
1402 Disponível em: http://www.liceus.com/cgi-
bin/ac/pu/La%20Emigraci%C3%B3n%20en%20Uruguay%20o%20el%20Otro%20Excluido.%20Lic.%20Klein.
pdf, acesso em 06/11/2010 
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político en las salidas...” 1403. Também segundo a autora, como conseqüência dessa diáspora 

que encontraríamos a razão da consolidação de colônias de uruguaios em diversas regiões do 

mundo. 

 Klein pondera que um dos fatores que devem ser levado em consideração quando se 

busca explicar o “êxodo” uruguaio, está no fato de que para muitos dos cidadãos daquele país, 

mais do que a situação política e econômica, o que os levou a tomar a decisão de sair foi a 

crescente deterioração da imagem que seus cidadãos tinham em relação ao seu próprio país, 

como um país de possibilidades abertas a todos. Com o avanço das restrições 

democráticas1404, gradativamente essa representação foi ficando cada vez mais distante no 

passado. 

 Por seu turno, Adela Pellegrinoestabelece algumas comparações entre os processo 

migratórios do final do século XIX com o da atualidade, observando nestes três diferenças. 

 
Una primera diferencia a destacar con respecto al siglo XIX es que ya no existen 
territorios a conquistar y que los migrantes deben enfrentarse a   sociedades 
fuertemente estructuradas, donde las posibilidades de integración y de movilidad 
social son limitadas.  
Una segunda diferencia es que los efectos de la migración ya no se limitan a algunas 
regiones, sino que alcanzan a un número importante de las naciones del planeta, lo 
que hace que la diversidad étnica, religiosa y cultural sea uno de los rasgos 
identificatorios de las sociedades industriales en este fin de siglo. 
Una tercera diferencia es la multiplicidad de formas que ha adquirido la movilidad. 
El desarrollo de las comunicaciones y los transportes permite una variedad mucho 
mayor de modalidades migratorias, tanto en lo que refiere a la duración de las 
estadías, como a la frecuencia de los movimientos y a la multiplicidad de 
residencias. 1405  

  

 Seguindo com a lógica do seu raciocínio, as atuais características dos fluxos de 

mobilidade humana nos levam a acreditar que os conflitos identitários tendem a ser mais 

percebidos. 

 Na atualidade, as possibilidades oferecidas pelos meios de comunicação permitindo 

acesso a informações sobre níveis de vida, expectativas de trabalho e oportunidades de 

desenvolvimento pessoal no exterior, somado às facilidades oferecidas pelo desenvolvimento 

dos meios de transporte neste final de milênio, geram expectativas pessoais que se pretendem 
                                            
1403 PELLEGRINO, A., INJU. CEPAL; “La propensión migratoria de los jóvenes 

uruguayos”;INJU; Montevideo; 1994. p.10. 
1404 O golpe de estado no Uruguai em 1973 foi o desfecho de um longo período de freqüentes crises econômicas, 
sociais e políticas, que vinham se agravando desde o final dos anos 60. Com as constantes violações aos direitos 
civis, o encerramento do Estado democrático, muitos uruguaios perceberam que a crise não era passageira. A 
ditadura Cívico-militar no Uruguai compreendeu o período de 1973 a 1985. 
1405 Disponível em: http://www.universidadur.edu.uy/bibliotecas/trabajos_rectorado/doc_tr12.pdf , acesso em 
06/11/2010 
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alcançar com a imigração. Entre os próprios uruguaios é comum o argumento de que existe 

entre os jovens daquela nação, uma predisposição para sair, condicionada pela pouca 

perspectiva oferecida pelo país, motivando frustrações nos projetos de desenvolvimento 

individual. Outro elemento que estimula a saída é o considerável nível geral de instrução da 

população que torna esse objetivo viável em alguns casos. Seria um capital cultural, na 

expressão de Bourdieu  

 Dessa forma, a emigração no Uruguai no imaginário da população já passou a ser 

entendida como uma idiossincrasia, visto que as raízes da imigração no país são bastante 

remotas. O país ao longo do século XIX, assim como o resto do continente, foi pólo de 

atração de imigrantes europeus. No final do século XX, principalmente nas décadas de 1980 e 

1990, observa-se um movimento em sentido contrário. Com o desenvolvimento econômico e 

social da Comunidade Européia, a condição de descendentes de espanhóis ou italianos abriu 

portas para o Velho Mundo. Além disso, a existência de colônias em outros países, como 

Brasil, Argentina, Estados Unidos e Austrália, constituem outro elemento de impulso à 

imigração de jovens. 

Em consequência desse deslocamento em busca de melhores oportunidades, o 

imigrante se vê compelido a estabelecer novos vínculos, a adaptar-se a novos hábitos e a 

novas culturas, provocando um processo de desenraizamento. Isso tem contribuído para a 

formação do que Hall denomina de “enclaves étnicos minoritários no interior dos Estados-

nação” e, por conseguinte, tem levado a uma “pluralização de culturas nacionais e de 

identidades nacionais”.  

 Assim, desenraizamento e construção de novas identidades fazem parte de um mesmo 

procedimento.  

 É preciso ressaltar que as tradicionais categorias como fatores econômicos, 

demográficos ou políticos se mostram insuficientes para entender a dinâmica do presente 

movimentos migratórios. Etcheverry  avalia que 

 
O fenômeno migratório costuma ser pensado em categorias: a dos refugiados 
políticos ou migrações forçadas; e a dos migrantes econômicos ou migrações 
voluntárias. As migrações decorrentes de catástrofes ou desastres naturais estão, na 
atualidade, começando a ser pensadas como um novo tipo de migrações forçadas. 
1406 

 

                                            
1406 ETCHEVERRY, Daniel. Identidade não é documento: Narrativas de rupturas e continuidade nas migrações 
contemporâneas. – ICH/UFRGS. Porto Alegre, 2007, p. 59 
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 No caso uruguaio, Fernando Klein sustenta que de uma maneira geral, para 

compreender o fenômeno migratório no Uruguai contemporâneo, os referencias teóricos tem 

se utilizado de duas perspectivas: “a teoria do Push – Pull, por um lado, e a teoria das Redes 

Sociais, por outro” Na teoria do Push – Pull, as razões da migração se articulam com base nos 

fatores de “expulsão – atração”. O cenário de dificuldades econômicas e sociais seriam os 

estimuladores da saída em direção a regiões com ofertas de melhores oportunidades que 

terminam por se tornar o fator de atração. 

 No entanto o autor considera que a teoria das redes sociais é mais conveniente para 

explicar porque a migração perdura no tempo 

 
Se debe entender las “redes” de migrantes como una forma de “capital” social: son 
conjuntos de vínculos interpersonales (parentesco, amistad, comunidad) que 
conectan a los migrantes, los primeros migrantes y los no migrantes en el país de 
origen. 1407  
 

 Dessa forma, as redes sociais adquirem relevante importância no intercâmbio de 

informações para subsidiar futuras migrações. São redes de solidariedade que podem 

assegurar apoios diversos e fundamentais para a adaptação no país de destino, que vão muito 

além do apoio financeiro que justificaria a expressiva migração para esta região de fronteira, 

já que são elas que tornam essa experiência uma aventura economicamente mais acessível. 

 É evidente que as migrações por si só não são responsáveis por essa crise de 

autoreconhecimento. Elas apenas são mais um entre os diversos aspectos que caracterizam 

nossa época e que se expressam através de um sentimento de mal-estar ou de angústia, 

descrito por Ernest Gellner, de que o sujeito sem uma identificação nacional passa a viver 

uma perda subjetiva, decorrendo disso a necessidade de querer encontrar-se, de buscar um 

pertencimento. 

 
A idéia de um homem sem uma nação parece impor uma (grande) tensão à 
imaginação moderna. Um homem deve ter uma nacionalidade, assim como deve ter 
um nariz e duas orelhas. Tudo isso parece óbvio, embora, sinto, não seja verdade. 
Mas que isso viesse a parecer tão obviamente verdadeiro é, de fato, um aspecto 
talvez o mais central, do problema do nacionalismo. Ter uma nação não é um 
atributo inerente da humanidade, mas parece, agora, como tal 1408. 

 

 Ilustrando essas ponderações de Gellner, podemos citar as declarações de dois 

entrevistados: 

                                            
1407 Op. Cit. p.3. 
1408 GELLNER, 1983, apud HALL, 2006, p. 48 
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Eu não me sinto pertencendo a nenhum lugar... 
Isso tem o lado positivo por um lado, conseguir com mais facilidade se sentir de 
todos os lugares, sentir-se cidadão do mundo. [...] O mundo é uma aldeia. Agora o 
sentimento de pertencer a algum lugar, acho, isso acaba, pra quem tem isso, acaba 
sendo um constituinte importante da personalidade da identidade, e isso me falta. 
Isso me falta. 1409  

 
Y busco mantener la cultura uruguaya. Siempre digo, busco ser mas uruguaya, 
como, lo mejor posíble, ne? Cada vez ser más uruguaya.  Me gusta, es mi forma de 
ser.  A pesar que uno sufre pragmantamente, los mal entendidos que existe. Pero… 
(pensando) Querés que te diga la verdad? Yo creo que soy una ciudadana del 
mundo. Tengo un poquito de uruguaya, un poquito de brasilero, un poquito de 
italiano, un poquito de española, un poquito de cada cosa. Toy llegando a 
conclusión! Creo que soy ciudadana del mundo!  Me gusta Uruguay porque estoy en 
Uruguay, pero no… (pensando) Porque nací! Porque me gusta mi paisito, pero 
llegue la conclusión que nosotros que salimos por una circunstancia perdimos 
muchas cosas. Y queremos mantener una identidad que capaz no exista! 1410 
  

 A proximidade geográfica e cultural, sem dúvida, contribuiu em muito com a bem 

sucedida integração dos imigrantes uruguaios no Sul do Brasil e principalmente em Pelotas. 

Rocha-Trindade considera que os fluxos emigratórios buscam como destino países com 

afinidade linguística ou cultural, “países onde seja mais fácil a sua inserção inicial” 1411. As 

palavras de Luzardo corroboram nesse sentido. 

 
...o Rio Grande do Sul e o Uruguai, parece que tem uma identidade muito próxima, e 
isso é bacana. O uruguaio, talvez o argentino, não posso falar pelo argentino porque 
eu não sou. Mas o uruguaio ele se identifica muito com o Rio Grande do Sul. Ele 
considera como se fosse uma extensão, como se fosse parte do Uruguai também. 
1412  

  

 Pelas palavras dos entrevistados, percebe-se que, apesar de algum estranhamento 

inicial, não foi difícil a esses imigrantes adaptarem-se e até identificarem-se com a terra de 

acolhida. Seyferth1413, apoiando-se em Hall, sustenta que a identidade nacional nada mais é do 

que a identidade cultural. 

 
Para dizer de forma simples: não importa quão diferentes seus membros possam ser 
em termos de classe, gênero ou raça, uma cultura nacional busca unificá-los numa 

                                            
1409 Paulo Pinto; entrevista concedida em 11/10/2010 
1410 Maria Pia Sassi; entrevista concedida em 23/02/2010 
1411 ROCHA-TRINDADE, Op. Cit . p. 82. 
1412 Javier Luzardo; entrevista concedida em 19/02/2010. 

1413 SEYFERTH, Giralda. Estudo sobre reelaboração e segmentação da identidade étinica. 

Cadernos Ceru, série 2, n.13, 2002, p. 9-36. 
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identidade cultural, para representá-los todos como pertencendo à mesma e grande 
família nacional.1414   

 

  Então aspectos culturais terão um peso destacado no processo de identificação e 

reelaboração da identidade.  

 
No que diz respeito a atores sociais, entendo por identidade o processo de 
construção de significados com base em um atributo cultural, ou ainda um conjunto 
de atributos culturais inter-relacionados, o(s) qual (ais) prevalece(m) sobre outras 
fontes de significado1415 . 

 

 Examinando a colonização germânica no Sul do Brasil, entre o final do século XIX e 

início do XX, Seyferth sustenta que interesses políticos e econômicos levaram esses grupos a 

adotar uma dupla identificação (teuto-brasileira), como forma de afirmação da cidadania, 

resultando desse processo o que Hall classifica de identidade híbrida, “traduzida”. 

 
Este conceito descreve aquelas formações de identidade que atravessam e 
intersectam as fronteiras naturais, compostas por pessoas que foram dispersadas 
para sempre de sua terra natal. Essas pessoas retêm fortes vínculos com seus lugares 
de origem e suas tradições, mas sem a ilusão de um retorno ao passado. Elas são 
obrigadas a negociar com as novas culturas em que vivem, sem simplesmente serem 
assimiladas por elas e sem perder completamente suas identidades1416 . 

 

 O Rio Grande do Sul, junto com o Uruguai e a Argentina, constituem o mito de “la 

pátria gaucha”. A tradição cultural do Rio Grande do Sul alimenta esse mito com argumentos 

que valorizam a contribuição dos povos platinos na formação da identidade regional. 

Uruguaios e argentinos são inclusive designados como hermanos entre a população local. 

Neste caso podemos dizer que estes imigrantes de alguma forma são assimilados. Vistos sim 

como “outros”, os de fora, mas não totalmente estranhos. Nesse sentido as características 

culturais no Sul do Brasil e, em especial a gaúcha, se aproximam do déficit de diferenciação e 

de identificação, descrito por Boaventura Santos (1997). Inclusive podemos aplicar o seu 

conceito de “cultura de fronteira”, entendida como local de contato, de comunicação, de 

trocas. 

                                            
1414 HALL, Op. Cit. p. 59. 

 
1415 CASTELLS, Op. Cit. p. 22 
1416 HALL, Op. Cit. p. 88 
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Em uma concepção subjetivista “[...] a identidade etno-cultural não é nada além de 

um sentimento de vinculação ou uma identificação a uma coletividade imaginária em maior 

ou menor grau”  1417 . Porém, tal abordagem deve levar em consideração o contexto 

relacional. Continua Cuche, “somente este contexto poderia explicar porque, por exemplo, em 

dado momento tal identidade é afirmada ou, ao contrário, reprimida” 1418.   

 Dessa forma, o autor conclui que seria mais adequado adotar o conceito operatório 

de identificação do que o de identidade.  

 Para Castells, toda identidade é resultante de uma construção de significados 

associada às experiências de um grupo. 

 
Não é difícil concordar com o fato de que, do ponto de vista sociológico, toda e 
qualquer identidade é construída. A principal questão, na verdade, diz respeito a 
como, a partir de quê, por quem, e para quê isso acontece. A construção de 
identidades vale-se da matéria-prima fornecida pela história, geografia, biologia, 
instituições produtivas e reprodutivas, pela memória coletiva e por fantasias 
pessoais, pelos aparatos de poder e revelações de cunho religioso1419. 

 

 Sendo relacional, a identidade é construída pela diferenciação e marcada por 

símbolos (WOODWARD, 2008), que também são cultural e socialmente construídos. Essas 

construções tanto podem ser celebradas, em suas diversas formas de manifestações do grupo, 

dando-lhe visibilidade, quanto também podem ser problematizadas, questionadas.  

Santos (1997, p. 135) afirma que quem se questiona pela sua identidade, em geral 

está “numa situação de carência e por isso de subordinação”. Sem dúvida que esta é a situação 

do imigrante, seja por questões legais, envolvendo documentação que lhe permitam um 

exercício maior de seus direitos, seja por outras razões. Martins (2002, p. 128) também 

lembra que é possível considerar o migrante não apenas como uma vítima, alguém que por 

sua condição está sujeito a sofrer apenas prejuízos, mas também como alguém que se 

beneficia dessa condição; afinal migrar pode inclusive representar um recomeço. 

O local de acolhida, em alguns casos, representa a busca pela concretização de 

projetos de vida, ou obter oportunidades que no país de origem seriam menores. Portanto, é 

possível deduzir que uma maior ou menor identificação está relacionada com o alcance ou 

não desses projetos pessoais. Quem, ao contrário, não tiver a mesma sorte restará continuar 

como errante, e naturalmente sofrerá com mais intensidade os efeitos do desenraizamento. 
                                            
1417 CUCHE, Op. Cit. p. 181.. 
1418 Id Ibid. p.181.. 
1419 CASTELLS, Op. Cit. p. 23 
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Para estes, nem mesmo o retorno à terra natal representará uma fácil reintegração. Nesse 

processo, em geral, quem sai não é o mesmo que retorna. Martins (2002, p. 143) assim diz: 

“Quem parte é um, quem volta é outro”. 

Na luta por conquistas pessoais entram em cena outros elementos que passam a ter 

seu peso na questão da identidade tanto individual quanto dos grupos. Seyferth (2002, p. 16) 

demonstra que as divisões de classe, em muitos casos se sobrepõem às identidades étnicas. 

No caso dos uruguaios residentes em Pelotas, esse aspecto pode estar presente na 

dificuldade de manter e organizar locais de reunião ou formas de representação do grupo, 

como o Departamento Veinte, por exemplo.  

 O que também entra em consideração é a questão da maior ou menor inclusão na 

comunidade de acolhida. Entendo que a inserção numa sociedade com pleno gozo de direitos 

civis e políticos é um elemento importante no processo de identificação. Podemos alegar, 

então, que muito mais do que a “reinclusão” no mercado de trabalho, igualmente está em jogo 

a inclusão como cidadão. Pois como afirma Hall (2006, p. 49), “As pessoas não são apenas 

cidadãos/ãs legais de uma nação; elas participam de idéia, da nação tal como representada em 

sua cultura nacional”  

 No entanto, se analisarmos esse aspecto entre os imigrantes que se deslocaram 

durante o período de ditaduras, vamos perceber que esses direitos estavam cerceados tanto em 

seus países de origem, quanto no Brasil. Infelizmente, o esvaziamento do Estado, como fórum 

de representação da cidadania não foi plenamente recuperado com a redemocratização. Mas 

este é outro aspecto que por si só mereceria maior atenção. Essa carência de participação 

política também é destacada por alguns dos entrevistados como podemos perceber nas 

seguintes palavras: 

 
Lo único que me acuerdo así, fue que mis padres me dijeron así, cuando yo estaba 
en la universidad: “No entres en ni un movimiento estudiantil” Y yo que los quede 
mirando! Digo: “No puedo entrar!?” “No!”. Enton voy a morir. Me voy a anular! Y 
lo que me paso! Hoy soy apolítica. No quiero saber de política ni por nada! 1420.  
 

 Também comenta Javier: 

 
Eu não posso dizer: “eu me sinto uruguaio”, porque muitas vezes eu não fui pra 
votar no Uruguai! E as vezes eu me cobro, já fico eu sentido nesse ponto, assim. 
“Pôxa, podia ter participado mais ativamente da vida política uruguaia, e não 
participei”, e aí tu diz assim: “ta, e na vida brasileira, na vida política brasileira?” 

                                            
1420 Maria Pia Sassi; entrevista concedida em 23/02/2010 
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Também não! Até agora, 31 anos, não tenho votado, não votei, em nenhum país. 1421 
  

 Ou ainda, nas palavras de Paulo Roldan Pinto: 

 
Acompanhei de longe as eleições, agora, e claro, ficava torcendo, compartilhava da 
expectativa do pessoal, mas sem me interar muito dos bastidores. Consigo alguma 
informação com o pai, as vezes, porque o pai sim, acompanha, mas nesses últimos 
meses, como também o contato com o pai tem sido muito esporádico, então isso 
também vai debilitando esse vínculo com a política. Mas já pensei em fazer a 
cédula, a credencial. 1422 
 

Outro aspecto recorrente nos depoimentos, diz respeito ao sentimento de ser sem 

pertencer. Na expressão de muitos uruguaios, Ni de acá, ni de Allá, revela o não ser de lugar 

algum. Porém, simultaneamente também manifestam pertencer a essas duas ou mais culturas. 

Essa é uma sensação que parece ser compartilhada por todos os estrangeiros residentes no 

exterior, no entanto, ela, aparentemente, se expressa mais nitidamente quando contraposto ao 

outro. A identidade é relacional, isto é, ela depende de algo fora dela para existir, isto é, 

precisa de outra identidade que seja seu oposto. 

Maria procura ser mais uruguaia quando está com seus conterrâneos. Quando não está 

próxima de algo que evoque a lembrança de suas origens, esse conflito não se manifesta com 

a mesma intensidade, pois entre brasileiros, ela sabe atuar e comunicar-se, comunicação que 

vai muito além do idioma, é um diálogo com a cultura brasileira. Manuel Castells define esse 

fenômeno como “um processo de construção de significados inter-relacionados com outras 

fontes de significado” (1999, p. 23). O autor destaca que toda a identidade é construída e o 

que é relevante é entender como, a partir de quê, por quem, e para quê isso acontece. 

 Outro entrevistado, Javier Luzardo, associa sua identidade à participação política. 

Como não é naturalizado, possui apenas a carteira de estrangeiro permanente. Não tem, 

portanto, o direito ao voto assegurado no Brasil, embora também afirme não participar das 

eleições no Uruguai. Cobra-se quanto a isso, lastimando o fato de não exercer sua cidadania, 

mas diz não sentir necessidade do exercício do voto. Se “a identidade é marcada por meio de 

símbolos,” como afirma Katharyn Wodward1423, um dos elementos que caracterizam o ser 
                                            

1421 Javier Luzardo; entrevista concedida em 19/02/2010. 
1422 Paulo Roldan Pinto, entrevista concedida em 11/11/10. 
1423 WODWARD, Katharyn. Identidade e diferença: uma introdução teórica e conceitual. In: 

Identidade e diferenta. A prespectiva dos Estudos Culturais. SILVA, Tomaz Tadeu da (org.). 8ª ed. 

Petrópolis, Editora Vozes, 2008. p 7-72 
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uruguaio é sua reconhecida consciência política. Talvez esteja aí a razão do constrangimento 

descrito por Javier, ao entender que sua participação como eleitor, mais do que um direito ou 

dever, é um elemento incorporado à cultura uruguaia. Eduardo também destaca esse aspecto, 

afirmando que os brasileiros admiram a consciência política dos uruguaios. Já para Javier, o 

ato de não participar da vida política como eleitor estaria associado a não “ser” como os 

demais uruguaios, mesmo assim, apesar de lamentar não ter participado das últimas eleições, 

acompanha com interesse os últimos acontecimentos políticos no Uruguai1424. Luzardo não 

viveu o período da ditadura naquele país. Nascido em 1978, migrou aos 7 anos com os pais 

em 1985, quando o país retornava à democracia. Migraram muito mais por motivos 

econômicos, buscavam melhores oportunidades.  

 Podemos, a partir dessas considerações, estabelecer um comparativo entre os 

uruguaios emigrados em momentos diferentes. No que diz respeito à atuação política, por 

exemplo, Maria também se declara hoje em dia apolítica, mas se sabe que por razões 

diferentes. Seus pais a proibiram de participar de qualquer movimento estudantil e político no 

Brasil, e por isso mesmo ela alega ter se anulado, pois se considerava uma militante política 

desde muito jovem. Seguindo o raciocínio de Wodward, existe uma associação entre a 

identidade da pessoa e aquilo que ela faz ou usa. Maria e Javier são professores de espanhol 

da UFPel e ambos afirmam que buscam manter  e aprimorar a língua mãe. Javier 

confidenciou que quando vai ao país natal e dialoga com um conterrâneo, percebe que não 

possui a mesma fluência, sente-se um “lixo”, sente-se menos uruguaio. Por outro lado, Maria 

confessa que, quando está em meio a um grupo de compatriotas, ela se “sente”, ri e “vive”. É 

por meio dessas reminiscências que Maria e outros uruguaios buscam reconstruir o que são, 

ou sentem ser. Fazem isto na expressão, na forma de atuar, nos hábitos e principalmente no 

idioma, que necessita ser constantemente rememorado e praticado.  

 Voltando à questão da inserção na comunidade de destino, é importante lembrar que 

esta também é afetada pela presença do outro, assimilando aspectos estrangeiros que passam a 

compor parte de sua paisagem cultural. Martins destaca que, no processo das migrações, 

igualmente há uma migração cultural.  

 
[...] é uma curiosa migração de ritos, de componentes culturais, sons, ritmos, 
sabores, etc., das culturas de origem de que as pessoas foram desenraizadas. O que 
isso significa? Por que as pessoas querem preservá-los? [...] Esse transplante 

                                            
1424 Em nossa conversa, Javier revelou que tinha planos para comparecer à posse do recente presidente eleito do 
Uruguai, Pepe Mujica, ex-militante Tupamaro. Havia perspectivas de organizar uma excursão com outros 
uruguaios residentes na cidade. 
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cultural, esse apego àquilo que a mudança está tentando destruir ou isolar, o que 
significa? 1425  

 

 No entendimento do autor, reside aí um componente de resistência ao avanço dos 

efeitos descentralizadores da identidade imposto pela modernização globalizada. 

Apesar de todas as limitações impostas aos imigrantes, eles sempre vão encontrar 

formas de contorná-las, na busca por manter sua identidade no que Castells denomina de 

Identidade de resistência. O autor afirma que as pessoas tendem a reunir-se em organizações 

comunitárias, e para tal necessitam atuar em movimentos urbanos onde podem fazer valer 

seus interesses, como associações, sociedades esportivas, de assistência ou instituições de 

solidariedade. Ele considera, no entanto, que essas formas de atuação “[...] consistem em 

reações defensivas conta as condições impostas pela desordem global e pelas transformações, 

incontroláveis e em ritmo acelerado. Elas constroem abrigos, mas não paraísos” 1426   

Para finalizar, é importante destacar que todas estas considerações permanecem em 

aberto para um tema amplo como a discussão de identidades em contextos de migração. 

Muitas categorias mostram-se insuficientes ou no mínimo questionáveis não dando conta da 

complexidade do tema.  

 Outras áreas como  a literatura, o cinema, o teatro, as artes de uma maneira geral, tem 

sido mais afortunados em tentar traduzir esse fenômeno de culturas e indivíduos híbridos, que 

transitam entre duas ou mais culturas. A título de exemplo podemos citar o trabalho da 

lingüista Maria Jandyra Cunha 1427  que se dedica a analisar em literatura temas que envolvam 

identidades em contexto de imigração. Cunha usa a metáfora da identidade em pentimento, 

mostrando que as memórias anteriores à imigração, geralmente da infância, -  fase da vida em 

que  aprendemos a primeira língua e se desenvolve a vida íntima, as funções emotivas da 

linguagem - ,  jazem  sobre novas formas de auto-representação que foram adquiridas nos 

locais de destino e terminaram por configurar algo novo, um sujeito novo, mas essas “marcas” 

pretéritas continuam lá, estão subjacentes, adormecidas, mas sempre prontas para se fazerem 

ver e ouvir. 

                                            
1425 MARTINS, Op. Cit. p. 135 

 
1426 MARTINS, Op. Cit. p. 84 
1427 CUNHA, Maria Jandyra Cavalcanti, et al. Migração e identidade: olhares sobre o tema. 

São Paulo: Centauro, 2007. 
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 A autora faz uma interessante apreciação quando aborda questões envolvendo idioma, 

identidade e etnicidade que estão entrecruzadas e inseridas no amplo tema da migração. 

Tomando como referência a obra de Esmeralda Santiago, Cuando era puertorriqueña, Cunha 

demonstra que a escritora caribenha radicada nos Estados Unidos teve uma longa e 

enriquecedora trajetória em sua “migração temporal (da infância para a adolescência), 

geográfica (de Porto Rico para Nova York) e lingüística (do espanhol para o inglês)”.1428  

Podemos afirmar que esse mesmo caminho também foi desenvolvido por alguns de nossos 

entrevistados. A respeito do idioma, por exemplo, sabemos que ele tem um aguçado 

componente de representação,  pois a primeira língua, a língua mãe constitui um forte 

elemento de identidade nacional e cultural. Mas o que ocorre com indivíduos que assimilaram 

simultaneamente dois idiomas em sua infância a ponto de serem considerados bilíngues? Em 

que medida sofreram ou ainda sofrem, o preconceito lingüístico que muitas vezes seus pais 

passaram? Bem como em qual país sentem mais esse preconceito. Em geral os pais  ficaram 

no entre-lugar de idiomas, são falantes de um portunhol ou espaguês, quase um dialeto 

próprio originado do contato entre essas duas línguas, muito comum em regiões de fronteira 

como a nossa, e que originam o que os lingüistas consideram como um terceiro idioma 

denominado pidgim.  

 Seguindo nessa perspectiva, também corroboram as afirmações de Renate Viertler, 

quando nos diz: 
 
O problema da identidade pode ser explorado tanto focalizando um indivíduo 
concreto, como o faz a Psicologia, quanto um grupo, como o fazem as Ciências 
Sociais. Em ambos os casos, baseamo-nos na crença de que haja uma natureza 
humana subjacente a tantas e tão variadas manifestações. 1429 

 

 Assim entendemos que a  produção da identidade e da diferença não podem ser 

dissociadas das diversas relações de poder, as quais estão imbricadas. O que está em disputa e 

o que se pretende quando se reafirma ou se reivindica uma identidade?  Hall afirma que 

“dentro de nós há identidades contraditórias, empurrando em diferentes direções”, (2006, 

p.13), portanto elas são intensamente produzidas, uma vez que não nascem com o indivíduo 

elas são produto das relações sociais e culturais. Somos nós que as criamos, que as 

                                            
1428 CUNHA, Op. Cit. p. 13. 

 
1429 Viertler, Op. Cit. p.47. 
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produzimos conforme as circunstâncias e interesses. A identidade não é, portanto inata e 

muito menos estável ao longo da vida, é uma construção que se faz em oposição ao outro 

(CUCHÊ, 2002), ou como afirma Rocha-Trindade (2006, p. 75): 
 
Todas estas questões giram em torno da oposição dual entre identidade e alteridade: 
isto é, entre o nosso sentimento de pertença a um determinado grupo, comunidade, 
nação ou organização – e o reconhecimento de que existem outros indivíduos, 
diferentes de nós, não incluídos nesse conjunto singular.  

 

Disso resulta um dos aspectos importantes e relevantes no estudo referente a 

identidades. Nele está contido um jogo de interesses e negociações que podem estar na base 

da chamada crise de identidade, questionada por Hall. Discutir identidades é procurar 

entender como o indivíduo se relaciona com essa dinâmica multifacetada entre seus diversos 

interesses, com os quais ele cotidianamente negocia e transita, na constante luta por inserção, 

associação e inclusão.   

 

Resumen: Esta ponencia es resultante de algunas consideraciones resultantes de mi pesquisa 
en la maestría en Ciencias Sociales de la UFPel  con el objetivo de analizar la  presencia y la 
trayectoria de hijos de inmigrantes uruguayos en la ciudad de Pelotas, buscando observar las 
condiciones de vida en el exterior, a lectura que hicieron del panorama brasileño a la misma 
época y analizar los mecanismos de manutención de la  cultura y identidad. 
 
Palavras-llave: Inmigración, Dictadura, Memoria, Identidad. 
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FISCAL X PASSARINHEIROS: 

ROESSLER E OS “ITALIANOS” NO RIO GRANDE DO SUL 

 

 

Elenita Malta Pereira1430 

 

Resumo:  

Nas cidades que receberam grupos étnicos “italianos”, no Rio Grande do Sul, o fiscal de caça 
e pesca Henrique Luiz Roessler exerceu uma atuação repressiva à “passarinhada”. Roessler 
foi processado pelos caçadores e alvo de uma campanha difamatória na imprensa local. O 
conflito entre o fiscal e os “passarinheiros” gerou um imaginário negativo de ambos os lados, 
caracterizando uma “luta de representações” de caráter interétnico. 
 
Palavras-chave: fiscalização da caça; Henrique Luiz Roessler; caça de passarinhos; luta de 
representações. 

 

INTRODUÇÃO 

  

As regiões que receberam grupos étnicos “italianos” 1431 no Rio Grande do Sul 

costumavam ser palco de embates e até mesmo de duelos entre o fiscal de caça e pesca 

Henrique Luiz Roessler e caçadores de aves silvestres, pois os imigrantes continuaram no 

Brasil seus hábitos de caça. Quando se instalaram na região nordeste do Estado, antes de 

poderem colher os produtos de suas plantações, tiveram que se alimentar do que o ambiente 

oferecia. Além de frutas e vegetais, a abundância de diversas espécies animais - incluindo os 

passarinhos - fez com que a caça se tornasse um costume transmitido às gerações seguintes, o 

que causou, com o tempo, um grave problema ambiental. A polenta, item básico da 

                                            
1430 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em História da UFRGS. Bolsista CNPq. E-mail: 
elenitamalta@gmail.com. Este artigo é parte de minha dissertação de mestrado, uma biografia histórica de 
Henrique Luiz Roessler. Arquivos consultados: Arquivo Privado de Henrique Roessler (APHR); Arquivo 
Histórico do Rio Grande do Sul (AHRS); Biblioteca do Ministério da Agricultura (BINAGRI); Museu de 
Comunicação Social Hipólito José da Costa (MCSHJC). 
1431 Utilizo aqui a palavra “italianos” ciente da variedade de grupos étnicos que esta denominação abarca, afinal 
“a identidade étnica de grupos originados por processos de imigração não tem relações sempre paralelas com a 
nacionalidade”. WEBER, Regina. O Avanço dos “italianos”. História em Revista. Pelotas, vol. 10, dez. 2004, p. 
80. 
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gastronomia italiana, seria, aqui, acompanhada de passarinhos, possibilitando o surgimento da 

passarinhada, prato também conhecido como osei, polenta e toccio: pássaro, polenta e molho.  

A passarinhada foi duramente reprimida pelo Delegado Florestal Regional do Rio 

Grande do Sul, na época, Henrique Luiz Roessler. Capataz do Rio dos Sinos desde 1937, 

Roessler foi nomeado como Delegado Florestal1432, em 1939. A partir de 1944, acumulou a 

função de Fiscal de Caça e Pesca, também vinculada ao Ministério da Agricultura1433.  

 Do ponto de vista de Roessler, a caça de passarinhos era o principal problema da 

fiscalização1434. A partir de uma concepção de natureza judaico-cristã, ele não tolerava que os 

pássaros, na criação divina “os mais lindos ornamentos da Natureza”, fossem abatidos para 

fins gastronômicos. Para ele, o caçador de passarinhos, também chamado de “passarinheiro”, 

era “um tarado de alma negra, com maldita herança no sangue, um discípulo do diabo ou um 

louco” 1435. Matar passarinhos, além de trazer prejuízos à agricultura, era um “grande pecado 

contra Deus” 1436. 

 Já os “passarinheiros” odiavam-no. Ele era a autoridade responsável por fiscalizá-los, 

e era rigoroso, perseguindo “colonos indefesos”, “invadindo seus lares” para apreender armas. 

A atuação de Roessler atrapalhava o prazer da caça e também da saborosa passarinhada. Além 

de não abrir exceções aos caçadores, era descendente de imigrantes “alemães”, o que tornava 

sua figura ainda mais antipática, associada ao nazismo. 

 Essas duas visões entraram em choque, na dinâmica da fiscalização à caça, originando 

uma luta de caráter interétnico. Ocorreu, entre os moradores das cidades atingidas, forte 

mobilização contra Roessler, através de diversas estratégias de resistência à sua fiscalização 

rigorosa, visando à continuidade da prática da passarinhada. 

 

A PASSARINHADA 

 

                                            
1432 Com a publicação do primeiro Código Florestal brasileiro (BRASIL, Decreto nº 23.793, de 23/01/1934) e a 
criação do Serviço Florestal junto ao Ministério da Agricultura (BRASIL, Decreto-Lei nº 982, de 23/12/1938), 
foi instituída uma polícia florestal, formada por delegados e fiscais, que tinham a função de fiscalizar as 
florestas, aplicando a legislação. O cargo de Delegado Florestal, não-remunerado, inseria-se nessa polícia.  
1433 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. Portaria Ministerial nº 718. 22/11/1944 (BINAGRI). O Serviço de 
Caça e Pesca de Porto Alegre estava vinculado à Divisão Nacional de Caça e Pesca, órgão subordinado ao 
Ministério da Agricultura. 
1434 ROESSLER, H. Telegrama ao Serviço de Caça e Pesca de Porto Alegre. São Leopoldo, 15/03/1954 (APHR). 

1435 ROESSLER, H. Amarrados nos ninhos. In: ROESSLER, Henrique Luiz. O Rio Grande do 
Sul e a Ecologia – Crônicas escolhidas de um naturalista contemporâneo. Porto Alegre: Governo do 
Estado do Rio Grande do Sul/SEMA/FEPAM, 2005, p. 106. 
1436 ROESSLER, H. Religião e natureza. Correio do Povo, Porto Alegre, 01/08/1958 (MCSHJC). 
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A questão da passarinhada, que provocou a apaixonada defesa do sabiá, foi, de fato, 

um dos maiores problemas ambientais enfrentado por Roessler. Segundo De Boni e Costa, a 

caça era um costume italiano “que surgiu da necessidade de alimentação e estimulada pela 

abundância de pássaros” 1437. Para os autores, não é possível falar em caça, sem falar das 

“passarinhadas”, 

que foram um grande motivo sociológico de festas, e motivadoras da solidariedade comunitária. Nos 
tempos hábeis à caça, num determinado dia, se reunia um grupo de amigos caçadores, dividiam entre 
si as áreas de caça, partindo bem cedo, com assobios especiais para chamar a passarada. Caçavam até 
o meio-dia e, à tarde, limpavam a caça. No dia seguinte, combinavam o preparo da caça (a 
passarinhada) na casa de algum amigo. Aí se reuniam várias famílias, preparavam-se também outras 
comidas, todos tinham licença do grupo para tomar um copo de vinho a mais1438. 

 

 Para preparar o prato, separavam-se as aves (pombos, nhambus, saracuras) e 

passarinhos (sabiás, tico-ticos). Estes últimos seguiam um preparo especial, após retirar as 

vísceras, eram temperados com toucinho e folhas de sálvia e cozidos inteiros ou partidos ao 

meio. O importante é que deviam ficar “torradinhos, a ponto de se poder aproveitar também 

os ossinhos” 1439. Entre as técnicas e armas utilizadas para caçar os passarinhos, os autores 

citam as arapucas para as aves; o bodoque1440, utilizado nas caças clandestinas, nas épocas de 

proibições, pois não eram percebidos pelos fiscais; e as espingardas, dos mais diversos tipos, 

nos períodos legais para a caça. Nem sempre a época do defeso era respeitada, no entanto, os 

caçadores se arriscavam com espingardas mesmo nessa data.  

 É importante ressaltar que o termo “passarinhada” era utilizado por Roessler tanto para 

denominar o ato da caça, quanto o prato e as festividades que muitas vezes o acompanhavam. 

Rosana Peccini observa que “as passarinhadas eram festivas porque reuniam os amigos e 

                                            
1437 DE BONI, Luis A., COSTA, Rovílio. Os italianos no Rio Grande do Sul. Porto 

Alegre/Caxias do Sul: EST/UCS, 1979, p. 179. Os mesmos autores, citando Fortini, transcrevem 
interessante narrativa de um imigrante ao Cônego Barea (primeiro bispo de Caxias do Sul): “se não 
fossem os pinhões, não sei como teríamos sobrevivido, pois somente em princípios de 1877 
começaram as primeiras colheitas de produtos essenciais à nossa alimentação! Quando, porém, veio 
a bendita safra, constatamos que ela seria disputada por muitos pretendentes, entre os quais 
macacos, papagaios e outros animais e aves que em grande número investiam contra as plantações. 
Se nos prejudicavam, justiça devemos confessar que muitos deles, apanhados e mortos, mais de 
uma vez, encheram nossas panelas, proporcionando-nos um caldo e uma carne mais do que 
saborosa”. DE BONI, COSTA, op. cit., p. 125.  

1438 Ibidem, p. 170. 
1439 Ibidem. 

1440 O bodoque, também chamado de funda, estilingue, atiradeira, era usado por indígenas e 
europeus. Os índios Charruas e Minuanos utilizavam-no como arma de guerra. TESCHAUER, Pe. 
Carlos, SJ. História do Rio Grande do Sul dos dois primeiros séculos. Volume 1. São Leopoldo: 
Editora da Unisinos, 2002, p. 59. Também como os “antigos portugueses”. BLUTEAU, Raphael. 
Vocabulário Portuguez e Latino. (Dicionário em 8 volumes). Coimbra: 1712-28, p. 230. Disponível 
em:< http://www.ieb.usp.br/online/index.asp>. Acesso em 20 de outubro de 2010.  
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vizinhos da comunidade em torno da comida (...), cheias de contos, causos e façanhas, 

constituindo verdadeiras odisseias” 1441. A caçada, o preparo e a partilha do prato foram 

elementos culturais importantes para os imigrantes “italianos”.  Tornou-se um costume tão 

arraigado, que só declinou no final dos anos 1960, quando foram publicadas leis mais severas, 

como o novo Código de Caça (BRASIL, Lei nº 5.197, 03/01/1967). Entretanto, uma 

interessante troca cultural, no âmbito gastronômico, compensou a perda da passarinhada. 

Ocorreu a invenção do galeto al primo canto1442 que, segundo Ruben Oliven, foi “inventado 

pelos colonos italianos que migraram para o Brasil; não existe na Itália, sendo um prato 

característico do estado do Rio Grande do Sul”1443.  

 O cardápio de caça dos italianos não se restringia aos passarinhos. Afirmar que o 

galeto se originou das passarinhadas é uma redução, ou meia verdade. O mais correto “é dizer 

que os colonos preparavam seus assados, as caças e entre elas os passarinhos, espetando 

pedaços de carne intercalados com toicinho e sálvia. As carnes eram variadas, podendo 

também ser passarinhos, cabritos, coelhos ou ainda as perdizes”. O que ocorreu foi uma 

espécie de troca, o galeto passou a representar “os passarinhos, as perdizes, o cabrito, ou até 

mesmo os marrecões, além de outros” 1444. 

 Para se ter uma ideia do problema ambiental que a passarinhada representava na 

época, transcrevo o depoimento do caçador Genuino Cerutti, em 17 de agosto de 1950, no 

auto de infração 144/50, aplicado por Roessler, pois exemplifica a complexidade do 

comportamento humano, dividido entre o prazer da caça e a culpa de ter matado um ser 

“inofensivo”: 
Julgava que caçar passarinhos, um pouco ou quase nada infringiria o Código de Caça. Depois, 
refletindo bem achei que matar sabiás era uma injustiça, por tratar-se de um passarinho inofensivo e 
que tantas alegrias causa a quem quer que seja pelo seu bonito canto. Porém, chega domingo, para 
distrair-me um pouco, pego na minha arminha e saio a passear no mato, encontro um sabiá e escuto a 
linda melodia de seu canto, mas depois de terminado, atiro e derrubo morto com o fim duplo de comer 
um passarinho e me adestrar no tiro ao alvo 1445. 

                                            
1441 PECCINI, Rosana. Galeto al primo canto: tradição gastronômica. Trabalho apresentado 

no V Seminário de Pesquisa em Turismo do MERCOSUL – SeminTUR – Turismo: inovações na 
pesquisa na América Latina. Caxias do Sul: Universidade de Caxias do Sul, 2008, p. 3. 
1442 Galeto al primo canto é uma expressão em italiano que, traduzida, significa galeto ao primeiro canto, ou 
seja, que é abatido ainda bem jovem, com cerca de 25 dias, “é uma expressão usada para identificar o frango 
com peso de 550 gramas, limpo”. PECCINI, 2008, op. cit., p. 1.  

1443 OLIVEN, Ruben George. A parte e o todo: a diversidade cultural no Brasil-nação. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2006, p. 202. 

1444 PECCINI, Rosana. História e cultura da alimentação: A galeteria Peccini e o patrimônio 
de Caxias do Sul (1950-1970). Dissertação (Mestrado em Turismo). Caxias do Sul: PPG Turismo 
Universidade de Caxias do Sul, 2010, p. 120-121. 
1445 DIRETORIA DE PRODUÇÃO ANIMAL – SERVIÇO DE CAÇA E PESCA. Certidão, Auto 144/50. Porto 
Alegre (APHR). 
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 Roessler não conseguia compreender a prática dos caçadores. Em “Assassinos de 

inocentes”, descrevendo os métodos para obter sabiás, ele considerava que “nem o diabo 

poderia inventar piores suplícios do que estes gerados no cérebro de certos desequilibrados 

mentais” 1446.  

A CAMPANHA DIFAMATÓRIA E O PROCESSO JUDICIAL 

 No exercício de sua função de fiscal, Roessler se envolveu em episódios violentos nas 

regiões que praticavam a passarinhada. Pelo rigor com que aplicava a legislação de caça, foi 

processado judicialmente diversas vezes por caçadores. Um desses processos se originou da 

fiscalização comandada por ele em 28 de março de 1954, no interior de Caxias do Sul, e teve 

ampla repercussão no Estado, levando a manifestações de resistência bastante agressivas, por 

parte de descendentes de imigrantes italianos. 

Os caçadores Rico Zanesi e João Boldo apresentaram queixa contra Roessler no dia 

seguinte, porque, ao participarem de uma caçada na localidade de Nossa Senhora da Saúde 

[interior de Caxias], foram espancados a borrachadas por ele. Os caçadores declararam que o 

fiscal ordenou que se ajoelhasse e, para cada pássaro caçado, aplicou um golpe de 

cassetete1447.   

Além de Boldo e Zanesi, membros da família Toigo, vizinhos dos dois caçadores, 

prestaram declarações contra Roessler. Ângela Toigo declarou que, também no dia 28 de 

março, por volta das 10 horas da manhã, estava na frente da casa, quando seu marido, Vitório 

Toigo, passou “correndo, perseguido por homens de revólver na mão”. Os perseguidores 

fizeram dois disparos contra Vitório, que não entrou na casa, indo para os matos existentes 

nas proximidades. Ângela disse ainda que uma filhinha “desmaiou de susto”, devido aos 

disparos. Em seguida, um jipe verde chegou ao local, de onde desceu um senhor alto, gordo, 

“que disse ser o Delegado Regional de Caça e Pesca, o qual pediu à declarante para entregar a 

espingarda que tinha em casa” No início, ela não quis entregar, porém depois de meia hora de 

discussão acabou entregando a arma a Roessler 1448. 

 A versão do marido foi de que se encontrava no porão de sua casa, quando ouviu “um 

tiro que vinha do mato, em suas terras”. Saiu então para ver o que estava acontecendo, quando 

viu um homem moreno de óculos, que, ao vê-lo, “levou a mão no cabo do revólver”. Vitório 
                                            

1446 ROESSLER, H. Assassinos de Inocentes. Correio do Povo Rural. Porto Alegre, 12/04/1963(AHRS). 
1447 Declarações de João Boldo e Rico Zanesi. In: DELEGACIA DE POLÍCIA DE CAXIAS DO SUL. Inquérito 
Policial nº 73/54. Caxias do Sul, aberto em 30/03/1954 (APHR). 
1448 Declarações de Ângela Toigo. In: DELEGACIA DE POLÍCIA DE CAXIAS DO SUL. Op. Cit.  



Anales del I Encuentro internacional del conocimiento : diálogos en nuestra América / I Encuentro de 
las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración en el Conosur, 5, 6, e 7 de mayo 2011, 
Pelotas, Brasil – Pelotas (RS) : Instituto Federal Sul-rio-grandense/IFSul, 2011 - ISSN 2238-0078 
_________________________________________________________________________________ 

 

 1236 

“pensou que fosse algum bandido e por esse motivo saiu disparando mato adentro” 1449, 

enquanto o referido homem deu dois tiros, não saberia dizer se atirando para cima, ou em sua 

direção. Vitório ficou no mato até meio-dia, quando ficou sabendo que quem estava em sua 

propriedade era a fiscalização de caça e que o Delegado Regional de Caça e Pesca havia 

levado sua espingarda 1450. 

Rico e Zanesi foram encaminhados para o médico legista, para perícia médica, que 

verificou em João Boldo “na região supra escapular esquerda uma mancha, de coloração 

avermelhada, de um centímetro de largura por três centímetros de comprimento, com leve 

tumefação difusa subjacente” 1451. Em Rico Zanesi, a lesão foi um pouco maior, também na 

mesma região do corpo, “uma mancha de coloração vinhosa (esquimose), medindo um 

centímetro de largura por seis centímetros de comprimento, com leve tumefação difusa 

subjacente” 1452. 

 Roessler negou as acusações, dizendo que não era verdade que tivesse “agredido de 

borracha (...) obrigando-os a se ajoelharem e desferindo-lhes borrachadas conforme a 

quantidade de aves abatidas” 1453. Na sua versão, ele é que teria sido atacado por Rico e 

Zanesi; as borrachadas teriam sido um recurso de legítima defesa, e não de castigo. Quanto às 

denúncias da família Toigo, Roessler disse que João Boldo, “para conseguir as boas graças do 

declarante, delatou um seu vizinho e amigo, que também estava caçando, ou seja, Vitório 

Toigo”. Como ele fugiu para o mato, quando percebeu a chegada do jipe da fiscalização, o 

fiscal pediu que Ângela o convencesse a entregar a arma e o produto da caça. Ela foi até onde 

Vitório estava escondido – um morrinho situado no mato nos fundos de sua casa – e de lá 

voltou com “uma espingarda de dois canos, calibre 28, e uma sacola contendo doze 

passarinhos”. Em seguida, Roessler lavrou auto de infração e apreensão, que foram assinados 

por dois vizinhos, “pois o mesmo ficou escondido no mato” 1454. 

 Além da denúncia na Delegacia de Polícia de Caxias, os caçadores contataram a 

imprensa local. O Diário do Nordeste de 02 de abril destacava como manchete de capa, em 

maiúsculas: “Aumenta a onda de revolta e indignação contra Henrique Luiz Roessler, o 

atrabiliario Fiscal de Caça e Pesca”; e abaixo os subtítulos “Novos detalhes sobre violências 

                                            
1449 Vitório, ao pensar que bandidos atacavam sua casa, correu para o mato, deixando sua mulher e filha à mercê 
destes. Ressalto isso, porque vários caçadores acusaram Roessler de covardia, entretanto fugir e deixar a família 
exposta ao ataque de “bandidos” poderia ser considerado uma covardia muito maior. 
1450 Declarações de Vitório Toigo. In: DELEGACIA DE POLÍCIA DE CAXIAS DO SUL. Op. Cit. 
1451 Perícia de João Boldo, In: DELEGACIA DE POLÍCIA DE CAXIAS DO SUL. Op. Cit.  
1452 Perícia de Rico Zanesi, In: DELEGACIA DE POLÍCIA DE CAXIAS DO SUL. Op. Cit.  
1453 Declarações de Henrique Roessler. In: DELEGACIA DE POLÍCIA DE CAXIAS DO SUL. Op. Cit. 
1454 Ibidem. 
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praticadas – covardes agressões a Senhoras na ausência dos maridos – Centenas de telegramas 

ao Secretário da Agricultura estão sendo enviados pelas Associações de Classe, Clubes e 

pessoas de destaque social – Novas vítimas” 1455. Ilustrava a matéria a foto de dois agredidos 

por Roessler, ainda com as marcas da violência no corpo, acompanhados de mais três 

caçadores.  

O mesmo jornal já havia publicado manchete menor em 31 de março, três dias após a 

ocorrência do fato: “O inspetor de Caça e Pesca espanca dois Caçadores armados de Revólver 

e Borracha”. Nessa primeira notícia, o espaço foi pequeno e a descrição dos fatos sucinta e 

menos tendenciosa, mas na edição de abril ficou claro que o jornal tomava o partido dos 

caçadores, iniciando uma violenta campanha para atacar Roessler: 

Uma onda de revolta e indignação abalou a todos os lares e centros sociais caxienses ao terem 
notícias das vilanias e dos assaltos perpetrados nesta cidade, em Ana Rech, 4º distrito de Caxias e em 
São Gotardo, pacata vila de Flores da Cunha, por Henrique Luiz Roessler, fiscal do Serviço de caça e 
Pesca. Mobilizaram-se, em poucas horas, todas as forças da sociedade, numa solidariedade nunca 
vista, com o fim de ser dada a devida punição ao violador da lei que terá de pagar pelos seus atos 
bárbaros perpetrados contra crianças, senhoras e homens simples da colônia e contra inúmeros 
lares1456. 

 

 Em 11 de abril, o periódico Geração Nova1457, de Bento Gonçalves, noticiou na capa 

“protestos contra Roessler na Câmara Federal”. Achiles Mincarone (Deputado Federal, pelo 

Partido Trabalhista Brasileiro-PTB) “deu conhecimento à câmara dos deputados” de uma 

carta que enviou ao Ministro da Agricultura, João Cleofas, em discurso1458, afirmando que o 

acontecido ”foi ima verdadeira orgia, onde a covardia, escudada o número dos que integravam 

a caravana, se destacou nos turbulentos agentes da autoridade pública” 1459.  Na referida carta 

ao ministro, Achiles solicitava que  
 
V. Excia. designasse pessoa de sua confiança, a fim de proceder a rigoroso inquérito nos municípios 
de Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Flores da Cunha e Garibaldi, onde, em meados de março findo, 
funcionários do Serviço de Caça e Pesca, destacados em São Leopoldo, praticaram as mais incríveis 

                                            
1455 DIÁRIO DO NORDESTE. Aumenta a onda de revolta e indignação contra Henrique Luiz Roessler. Caxias 
do Sul, 02/04/1954 (APHR). 
1456 DIÁRIO DO NORDESTE. 31/01/1954 (APHR). 

1457 O jornal Geração Nova, órgão da “União Bentogonçalvense de Estudantes” - UBE, foi 
fundado em 1952, encontrava-se em seu terceiro ano, Nº 3. Os Diretores eram Paulo e Vinicius 
Mincarone, filhos de Achiles Mincarone.  

1458 O jornal reproduziu o discurso de Mincarone que foi publicado no Diário do Congresso 
Nacional (Seção 1) em abril de 1954. CÂMARA DOS DEPUTADOS. Diário do Congresso Nacional. 
Abril de 1954. Disponível em: 
<http://imagem.camara.gov.br/dc_20.asp?selCodColecaoCsv=D&txPagina=1616&Datain=07/04/1954
&seq=27082>. Acesso em 12 de julho de 2010. 
1459 GERAÇÃO NOVA. Protestos na Câmara dos Deputados Federais contra as violências praticadas por 
funcionários da Delegacia de Caça e Pesca deste Estado. Bento Gonçalves, 11/04/1954 (APHR). 
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arbitrariedades, chegando a espancamentos de indefesos colonos, sob pretexto de repressão à caça 
naquela região. (...) tenho como certo o atendimento ao que ora, em nome dos agricultores daquelas 
comunas, solicito 1460. 

 

Na mesma edição, consta um artigo assinado pelo Diretor-responsável do jornal, Paulo 

Mincarone1461, com intenção explícita de ofender e provocar Roessler. Vale a pena 

transcrever alguns trechos da “Carta aberta ao Cangaceiro”:  

 
O crápula a quem é dirigido este artigo lá pelos meados do mês de março esteve no interior do 
município de Bento Gonçalves, dando sequência a mais um de suas famigeradas excursões de 
cangaço. Desta feita, fez-se acompanhar de capangas, praticando uma série de atos selvagens e 
tropelias, próprios de sua índole de alcagoete, dirigidos contra os pacatos agricultores (...). Não 
respeitou sequer o princípio universal da inviolabilidade do lar, que só pode ser invadido mediante 
mandado judicial, e assim mesmo durante a luz do dia. Acontece, porém, que todos estes atos foram 
praticados contra pessoas que não tem noção do que sejam seus direitos. As arbitrariedades foram 
tantas e tão variadas que já são do conhecimento de todos, dada a repercussão que tiveram, razão 
porque não particularizaremos caso algum. (...) os estudantes que menos falam, mas produzem, e que 
graças a Deus têm vergonha na cara, e que sempre estiveram do lado dos que trabalham 
honestamente, deliberam o seguinte: 

1º - Aconselhar os agricultores a meter fogo no aludido cangaceiro Roessler e na sua 
famigerada quadrilha de salteadores. 

2º durante o período da Páscoa, quando todos estaremos em Bento Gonçalves, andar de 
espingarda à tiracolo, não para matar passarinhos, mas sim para provocar a quadrilha comandada pelo 
cafajeste Henrique Luiz Roessler, e sabemos de antemão que eles não virão aceitar o desafio, dada a 
sua natural covardia demonstrada quando surraram agricultores imobilizados e sem possibilidades de 
reação pelas pistolas dos agentes da Gestapo do nazista Roessler. 

Esperaremos, porque na esperança de que eles venham, coisa que certamente não acontecerá, 
teremos a oportunidade de aliviar nosso país de alguns dos mais lídimos representantes desta 
miserável sobrecarga de incapacidade administrativas que infelizmente pululam nos cargos públicos 
da nação. (...) Que não se assuste o Sr. Delegado Walter Frank, se porventura houver algum tiroteio, 
na época da páscoa, pois estaremos a postos no dia da chegada da quadrilha de cangaceiros 1462. 

   

 Podemos perceber o quanto a atuação de Roessler incomodou setores da imprensa de 

Caxias do Sul e Bento Gonçalves. Ele até gostava de uma “boa briga” para defender a 

natureza, mas deve ter ficado abalado com os termos utilizados, extremamente agressivos1463, 

e com a ameaça aberta de morte. Mais ainda, a “carta” convocava, em nome dos estudantes da 
                                            

1460 Ibidem. 
1461 Paulo Mincarone, em 1954, tinha 25 anos e era estudante da Faculdade Nacional de 

Direito, Universidade do Brasil-RJ. No ano seguinte, elegeu-se Deputado Estadual pelo PTB/RS, na 
legislatura de 1955-59 e depois Deputado Federal de 1959 a 1963. CÂMARA DOS DEPUTADOS. 
Paulo Mincarone. Disponível em: <http://www2.camara.gov.br/>. Acesso em 12/07/2010.  
1462 MINCARONE, Paulo. Carta Aberta ao Cangaceiro: Especial para o “Xerife” Henrique Luiz Roessler, digno 
delegado florestal. Geração Nova. Bento Gonçalves, 11/04/1954 (APHR).  
1463 Roessler entra com ação criminal contra Paulo Mincarone, por ter publicado a reportagem acima transcrita, 
considerada “violento artigo, injuriando e caluniando o querelante [quem apresenta queixa, no caso, Roessler], a 
quem atribui em termos de baixo calão e palavras que enxovalham a dignidade pessoal e funcional, fatos e atos 
inverídicos, além de aconselhar e recomendar os agricultores a usarem suas armas de fogo contra o signatário 
desta; a atitude do articulista, sobre ser atentatória da boa ética jornalística, é daquelas que merecem repressão 
para que não fiquem impunes, como estabelece a lei, aqueles que, valendo-se da liberdade de imprensa, não 
vacilam em caluniar e injuriar, gratuitamente, quem cumpre seus deveres e tem um passado de probidade a 
zelar”. ROESSLER, H. Representação contra Paulo Mincarone. Bento Gonçalves. S/data (APHR).  
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cidade - pois o jornal era órgão da UBE -, os agricultores a atirarem no Delegado Florestal. Os 

discursos tanto de Achiles como de Paulo parecem muito bem articulados no jornal da 

família, provavelmente criado com objetivos eleitoreiros, pois os dois disputariam diferentes 

cargos políticos, no ano em curso. 

 Outro periódico de Bento Gonçalves que também se manifestou contra Roessler foi o 

Jornal do Povo1464. Na edição de 15 de abril de 1954, uma página inteira abordava o assunto, 

com as manchetes “Confirmadas as violências do Fiscal de Caça e Pesca Henrique Luiz 

Roessler”; “Violência em Flores da Cunha e Caxias do Sul”; “Roessler espanca, invade 

domicílios e ‘apreende’ armas”; “Pedida a substituição desse funcionário”; “Revolta e 

indignação do povo de Caxias”; “Novas vítimas em Caxias e Flores da Cunha”1465. A 

reportagem reproduzia a foto dos agredidos por Roessler (mostrando os pequenos 

hematomas), bem como a matéria que estampou a capa do Diário do Nordeste de 02 de abril, 

acrescentando também um recado indireto ao Delegado Florestal: “cumpra o Senhor Henrique 

Luiz Roessler, suas funções de fiscal, dentro das rígidas determinações da lei. Autue, 

processe, apreenda as armas dos infratores. Mas não se queira transformar em cangaceiro das 

nossas matas. Não pretenda criar fama de gangster desta região”. O delegado de polícia da 

cidade teria dito à redação do jornal que uma das vítimas “mantida na imobilidade pelo 

revólver de um capanga” relatou no inquérito que teria apanhado tantas vezes quantos 

pássaros tivesse matado. Na matéria constavam também implicações de cunho étnico contra 

Roessler: 

 
Por certo, o abusivo agente de autoridade sentia saudade do nazismo, dos tempos de Dachau1466, das 
noites em que reunia em sua casa inúmeros amigos, para deleitar-se com as irradiações da emissora 
berlinense, a contar as lorotas dos afundamentos dos barcos aliados nos diversos mares. Se 
pesquisarmos bem suas atitudes, talvez encontremos outras razões para os enunciados procedimentos, 
que não o cioso cumprimento da legislação de caça e pesca. Na desaforada carta que endereçou ao 
legislativo caxiense, revela-se um racista pernicioso, ojerisado aos homens que constituem o 
caldeamento etnogênico de nosso meio. Acertada está a polícia ao determinar a instauração de 
processo correspondente, para que satisfações legais sejam prestadas às inadvertidas vítimas de suas 
arbitrariedades. Mas não apenas isso. Urge a substituição desse agente, por outro que fazendo cumprir 
a lei, saiba também se manter dentro dela. Por um outro fiscal que saiba impor o princípio e o respeito 
da autoridade, sem o auxílio de capangas e a intimidação dos revólveres. Por outro que respeite, para 
ser respeitado. Por outro que não nos faça lembrar certos títeres de uma tenebrosa noite de 

                                            
1464 O Jornal do Povo estava completando um ano de existência no dia da edição (15/04/1954). Era dirigido por 
Amélio L. Casagrande.  
1465 JORNAL DO POVO. Confirmadas as violências do Fiscal de Caça e Pesca Henrique Luiz Roessler. Bento 
Gonçalves, 15/04/1954 (APHR). 
1466 Dachau foi o primeiro campo de concentração para prisioneiros políticos, criado em março de 1933, na 
Alemanha, pelo governo nacional socialista, ou nazista. UNITED STATES HOLOCAUST MEMORIAL 
MUSEUM. Enciclopédia do Holocausto – Dachau. Disponível em: 
<http://www.ushmm.org/wlc/ptbr/article.php?ModuleId=10005214>. Acesso em: 17 de julho de 2010. 
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desumanidades, pois muitos guardam ainda a lembrança dos castigos necessários, e saberiam talvez 
aplicá-los novamente 1467 . 

 

 Roessler é acusado de racista e nazista, razão que o periódico supõe motivar “as 

arbitrariedades e violências” por ele cometidas. Não encontrei indícios de que ele tivesse 

propagado a “doutrina nazista” na cidade em que vivia, nem documento escrito que me 

levasse a inferir que fosse um “adepto de Hitler”. Contudo, “até 1938, quando foram tomadas 

em âmbito nacional as primeiras medidas contra teutos e contra as atividades do grupo 

nacional-socialista no Brasil, o governo brasileiro demonstrou simpatia crescente em relação 

ao regime nacional-socialista”1468; assumir-se um seguidor do nazismo não levaria a 

represálias, o que mudou a partir de 1942, quando o Brasil rompeu com o Eixo. Se Roessler 

tivesse se pronunciado a favor de Hitler, defendendo o nazismo, no início dos anos 1930, não 

seria nada estranho, naquele campo de possibilidades, até porque Getúlio Vargas – por quem 

ele nutria grande admiração – manifestava entusiasmo pelos regimes nazi-fascistas, e buscava 

ser também um líder como Hitler e Mussolini, no regime de Estado Novo, por ele instaurado 

em 1937.   

 No entanto, as palavras agressivas não partiam apenas dos descendentes de italianos; 

Roessler também se dirigia a eles através de mensagens hostis. O fiscal se referia aos 

caçadores frequentemente como “gringos passarinheiros”, “tarados”, e à passarinhada como 

“grande sem-vergonhice desse povo danado e fingido” 1469. Em carta ao Diretor da Divisão de 

Caça e Pesca, Ascanio Faria, Roessler mencionou que “todos conhecem a índole dos 

descendentes de italianos, que fazem questão de serem contra as Leis”1470; no relatório 

enviado ao chefe Costa Meira, quando expôs que deu liberdade a João Boldo e Rico Zanesi, o 

fiscal se mostrou arrependido: “por camaradagem ainda os deixei nas portas de suas casas. 

Esta minha fraqueza foi um grande erro. Não cheguei a conhecer ainda a perfeitamente a alma 

do gringo, apesar de lidar com homens de origem italiana há 15 anos”1471. Também em suas 

crônicas, Roessler não poupava os imigrantes: “estamos convencidos de que ninguém dos 

viciados teria deixado escapar a rara oportunidade de fazer tão formidável passarinhada, 

mesmo sob o risco da intervenção da fiscalização” 1472; “a grande multidão dos 

                                            
1467 JORNAL DO POVO. Op. Cit. 

1468 GERTZ, René. O Fascismo no sul do Brasil. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1987, p. 63. 
1469 ROESSLER, H. Carta a Marli Guinter. São Leopoldo, 31/08/1961 (APHR). 
1470 ROESSLER, H. Carta a Ascanio Faria. São Leopoldo, 28/08/1954 (APHR). 
1471 ROESSLER, H. Relatório enviado a Carlos Costa Meira. São Leopoldo, s/data (APHR). 
1472 ROESSLER, H. O sabiá e as uvas de Otávio Rocha. In:  ROESSLER, 2005, op. cit., p. 104. 
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passarinheiros, os terríveis avicidas, [caça] por instinto, para satisfazer estranhos apetites”1473. 

Na crônica “O morredor dos maus caçadores”, Roessler foi mais explícito: “como se sabe, na 

Colônia Italiana não há mais vida na Natureza e por isto os matadores de ‘caça miúda de 

galho’ procuram as matas dos grandes municípios vizinhos de São Francisco de Paula e Bom 

Jesus para realizar seus desprezíveis massacres entre as pobres avezinhas”1474. Na carta aos 

vereadores de Caxias, mencionada pelo Jornal do Povo, o fiscal deve ter, no mínimo, 

chamado os imigrantes de “viciados”, “tarados”, e, muito provavelmente, ter mencionado a 

ideia da “herança maldita”. Se já naquela época a carta foi considerada racista, hoje, seria alvo 

do “politicamente correto” e Roessler seria muito criticado. Entretanto, contextualizando o 

fato - e  precisamos considerar que esta foi a grande guerra de Roessler - ele não conseguia 

compreender o apetite pelos pássaros, pois tinha uma visão idealizada e religiosa da natureza. 

Além disso, ele estava mesmo “do outro lado”: era o fiscal de caça, e, ainda por cima, 

descendente de alemães1475.  

 É interessante perceber a visão do “outro”, no trecho da reportagem, a visão que os 

italianos tinham de Roessler, e aí entra a questão do nazismo, por causa da descendência do 

Delegado Florestal, mas também pelas palavras “racistas” dirigidas a eles. Nesse ponto, os 

“dois lados” competiam nos xingamentos: ser acusado de “nazista”, “cangaceiro”, “cafajeste”, 

“vagabundo”, “safado”, ou “fanático bandoleiro” poderia ser tão grave quanto ser chamado de 

“gringo”, “tarado”, “louco” ou de “passarinheiro” que não obedece às leis. Na verdade, os 

próprios caçadores se reconheciam assim, pois o remetente de duas cartas anônimas a 

Roessler assinou “Passarinheiro disposto”. Assim como Roessler, tanto o remetente, como os 

articulistas dos jornais, poderiam ser tachados de “racistas”. 

 Um aspecto a ser considerado, quanto à política editorial desses jornais, é que tinham, 

claramente, objetivos político-eleitoreiros. Uma breve análise do material já permite perceber 

que não se tratavam de veículos de comunicação, no sentido, digamos, mais profissional do 

termo. Eram, na verdade, meios através dos quais seus proprietários podiam divulgar suas 

ideias e opiniões políticas, com fins eleitoreiros. Em outros artigos dos exemplares analisados, 

os articulistas também utilizavam palavras agressivas para dirigir-se a seus inimigos políticos. 

No caso de Roessler, os jornais, administrados por candidatos a vereador e deputado, visando 

                                            
1473 ROESSLER, H. Arrendamento de campo de caça. In:  ROESSLER, 2005, op. cit., p. 105. 
1474 ROESSLER, H. O morredor dos maus caçadores. In:  ROESSLER, 2005, op. cit., p. 121. 

1475 No entanto, quando juntos, “alemães” e “italianos” viam-se como “de origem” contra luso-
brasileiros. WEBER, Regina. A construção da “origem”: os “alemães” e a classificação trinária. In: 
RECKZIEGEL, Ana Luiza Setti, FÉLIX, Loiva Otero. RS: 200 anos definindo espaços na história 
nacional. Passo Fundo/RS: Editora da UPF, 2002. 
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eleger-se com votos dos amantes da passarinhada, encarregaram-se da divulgação de imagens 

negativas a respeito de Roessler, colaborando ativamente na luta contra o fiscal.  

 

O PASSARINHEIRO DISPOSTO 

 

 Roessler recebeu duas cartas anônimas, assinadas pelo mesmo destinatário, o 

“Passarinheiro Disposto de Caxias do Sul”. A primeira, datada de 24 de abril de 1952, era 

dirigida “ao fanático bandoleiro Roessler e sua bandilha de gangsters que se dizem fiscais de 

caça (...), burro e pretensioso, querendo convencer que o pássaro é útil à agricultura”. 

Segundo o caçador, o colono sabia “que os pássaros são uma praga terrível e por isso 

precisam morrer (...)”. Utilizando palavras de baixo calão, como “vagabundo safado, chefe 

dos assaltantes”, para ele, Roessler não tinha compostura moral, porque corria “como maluco 

pelos campos, rasteja pelos matos, vadeia banhados e escala montanhas, de revólver na 

cintura e cassetete na mão, atrás dos passarinheiros para pegar as suas armas e escrever autos 

de infração, nos perseguindo por pura maldade, para estragar o único prazer dos pobres 

colonos que nada fazem de mal” 1476.  

 Datada de 17 de junho de 1954, a segunda carta expressa um ódio ainda maior contra 

Roessler, em expressões que superam a agressividade da missiva anterior, contendo ameaças 

à vida do Delegado Florestal, e deixava claro que o motivo das desavenças não era (somente) 

político; pelo conteúdo da carta, o “Disposto” também era petebista:  

  
“Ao famigerado Herr Roessler, perseguidor de gringos inocentes:” 
Quando em 1952, logo após eu ter te escrito uma carta, Deus atendeu nossas preces, pragas e 
promessas, atirando-te no rio, no que resultou serrarem fora tua perna, pensávamos que estaríamos 
livres da tua infernal perseguição para sempre. Festejamos contentes a tua desgraça com foguetório e 
grandes passarinhadas. Em toda Colônia Italiana houve festas e alegria, porque havias recebido o 
castigo justo e merecido, e não mais incomodarias ninguém. Mas nos enganamos. Voltaste com um 
pé artificial para continuar a nos amargurar a vida, pior do que antes, porque ficaste com um 
complexo de inferioridade e queres ainda bancar o valentão. Agora, em vista das tuas últimas 
façanhas de bandoleiro, resolvemos decretar a tua sentença de morte, porque não podemos esperar 
por outra punição divina, nem temos confiança na Justiça dos homens. Ainda não conheces a alma 
vingativa dos gringos, especialmente dos calabreses e tiroleses, que agora te arrumaram um processo 
criminal nas costas (...). A ordem é de te atirar na cara para te cegar e depois de matar a coronhadas 
(...). Quando o Pasqualini tomar conta desta porcaria de governo podre, o primeiro ato dele será 
libertar as passarinhadas e permitir caça livre, extinguindo esse Serviço de Caça e Pesca cagado (...). 
Todos os homens de bem de Caxias e municípios vizinhos, tão duramente atingidos no seu esporte 
predileto, que é a matança de passarinhos, vão mostrar o que vale o voto de um povo livre, consciente 
de seus direitos e como se mata sabiás à vontade, porque sabiá só nos interessa frito com polenta e 
bom vino, porca madona.Porém tu não mais chegarás a ver isto, porque então já estarás enterrado. 

                                            
1476 PASSARINHEIRO DISPOSTO. Carta a Henrique Roessler. Caxias do Sul, 24/04/1952 

(APHR). 



Anales del I Encuentro internacional del conocimiento : diálogos en nuestra América / I Encuentro de 
las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración en el Conosur, 5, 6, e 7 de mayo 2011, 
Pelotas, Brasil – Pelotas (RS) : Instituto Federal Sul-rio-grandense/IFSul, 2011 - ISSN 2238-0078 
_________________________________________________________________________________ 

 

 1243 

Teu caixão já está pronto para te levar de volta para casa. Nunca mais entrarás nas nossas matas para 
bancar o cangaceiro. Então será novamente grande a alegria na Colônia Italiana [grifos meus] 1477. 

 

 

 Roessler sofreu um acidente em que perdeu a perna direita, em 1952, motivo pelo qual 

ficou quase um ano afastado da fiscalização, passando a utilizar perna mecânica. Esse fato foi 

comemorado como uma grande vitória dos caçadores. O “Passarinheiro disposto” confessou-

se simpático ao PTB, quando mencionou que Pasqualini tomaria conta do governo – o que 

não ocorreu, pois perdeu a eleição para Ildo Meneguetti (PSD). Além de conotações polícias, 

podemos perceber significados étnicos interessantes na carta. O missivista assumia a 

designação exógena de “passarinheiro”; o que era um insulto, quando dirigido de Roessler aos 

caçadores de passarinhos, convertia-se quase num título, motivo de orgulho: era como 

“Passarinheiro disposto” que o indivíduo assinava a carta. Podemos dizer que, neste caso, 

houve uma espécie de “solidariedade entre as pessoas assim designadas, talvez porque, em 

decorrência desta denominação comum, eles fossem coletivamente o objeto de um tratamento 

específico” 1478. Assumir-se “passarinheiro”, acrescentado de “disposto”, transformando a 

conotação negativa em positiva, pode ser entendido também como mais uma forma de 

resistência à fiscalização da caça, da qual Roessler era o representante que mais havia 

incomodado os caçadores e, por isso, alvo de uma grande parcela de ódio coletivo. No caso, a 

“disposição” demonstrava explicitamente a resistência: os passarinheiros estavam dispostos 

tanto a continuar caçando (não aceitando as proibições), quanto a lutar contra o fiscal, o que 

ficava expresso nas ameaças de morte frequentes a ele. Além disso, os grupos contrários a 

Roessler se identificam na carta pela “origem”: eram calabreses e tiroleses, assumindo a 

“alma vingativa”, ainda não conhecida pelo fiscal, aspecto que ele citou na carta a seu chefe, 

como vimos acima. 

Não seria essencial encontrar a “identidade secreta” do missivista, mas tenho dois 

candidatos: Paulo Mincarone ou José Moraes Pinós.  Paulo Mincarone, por dois motivos: 

primeiro, apesar dos termos de baixo nível, está muito bem escrita, os argumentos estão bem 

articulados, lembrando que ele estava no último ano da Faculdade de Direito. O Passarinheiro 

não se contém e chama Roessler de “cangaceiro” e “famigerado”, como no artigo para o 

jornal Geração Nova. Além disso, o autor da carta menciona ainda que Roessler fora 

defendido por “aquele reverendo porcalhão, tubarão e putanheiro, que se enquistou na Câmara 

                                            
1477 PASSARINHEIRO DISPOSTO. Carta a Henrique Roessler. Caxias do Sul, 17/06/1954 (APHR). 

1478 POUTIGNAT, Philippe, STREIFF-FENART, Jocelyne. Teorias da etnicidade. São Paulo: 
UNESP, 1998, p. 145. 
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para te defender, (...) um alemão porco quinta coluna como tu, egresso da Colônia Penal, onde 

passou o tempo da guerra preso no campo de concentração dos nazistas, como traidor do 

Brasil”. O “Disposto” se referia a Wolfram Metzler1479, que falou com Aquiles Mincarone, 

para que parasse de atacar Roessler na Câmara Federal. Como filho do deputado, Paulo 

estaria bem informado do assunto.     

 Porém, o radialista Pinós tem grandes chances de ter sido o autor, pois em artigo para 

o Jornal do Povo, de 24 de julho, utilizou a mesma expressão do vocativo da carta: “Herr. 

Roessler”, diversas vezes. “Herr”, em alemão, significa “Senhor”, no entanto, aqui, possui 

sentido pejorativo, para dizer que “o cara é um chato dum alemão, e ainda por cima nazista” 
1480. Outro motivo seria ter assumido em público a liderança da campanha contra o Delegado 

Florestal, neste artigo. A diferença é que o texto é mais contido; Pinós sugere que Roessler 

seja “apenas” preso; já a carta anônima é praticamente uma promessa de morte, utilizando 

uma série de “estigmas” 1481 visando desmoralizá-lo, assim como o texto de Paulo Mincarone, 

no jornal Geração Nova. 

 Tanto Paulo Mincarone quanto José Pinós eram candidatos a cargos políticos;  com a 

campanha contra Roessler visavam angariar votos das populações descendentes de italianos 

da região. O primeiro conseguiu eleger-se deputado estadual em 1955; já Pinós não conseguiu 

os votos necessários para tornar-se vereador de Caxias do Sul.  

 Roessler havia procurado, através de carta1482 ajuda de Metzler, um integralista 

acusado de nazista1483 e preso durante a Segunda Guerra Mundial. Como Metzler se 

manifestou a seu favor, o Delegado Florestal também foi associado ao nazismo, como vimos 

nas matérias dos jornais. 

 

                                            
1479 Wolfram Metzler foi um dos fundadores e membro do movimento integralista no estado e, 

posteriormente, filiado ao Partido de Representação Popular (PRP). TONINI, Veridiana Maria. Uma 
relação de amor e ódio: o caso Wolfram Metzler (Integralismo, PRP e Igreja Católica, 1932-1957). 
Dissertação (Mestrado em História). Passo Fundo: PPG História Universidade de Passo Fundo, 2003, 
p. 52-53.  
1480 Segundo informação do professor René Gertz.  

1481 Estigmas são “práticas discriminatórias em relação aos alemães e outras procedências 
não-lusas tornaram-se rotina entre os anos 1938 e 1945. Essas práticas alimentavam-se de uma 
série de estereótipos com que principalmente os alemães foram estigmatizados: ‘alemão batata’, 
‘quinta-coluna’, ‘nazista’ e outros mais. Condenava-se o racismo contra os negros na América do 
Norte e na África do Sul e não se percebia que aqui também se discriminava [... os] alemães, italianos 
e japoneses”.  RAMBO, Arthur Blasio. Nacionalidade e cidadania. In: MAUCH, VASCONCELLOS. Os 
alemães no sul do Brasil. Canoas: Ed. Ulbra, 1994, p. 49. 
1482 ROESSLER, Henrique. Carta a Wolfram Metzler. São Leopoldo, 11/06/1954 (APHR). 

1483 Nazismo, germanismo e integralismo, fenômenos diferentes, foram tratados como algo 
homogêneo, no período do Estado Novo, consolidando a fantasia do “perigo alemão”. GERTZ, René. 
O perigo alemão. Porto Alegre: Editora da Universidade UFRGS, 1991. 
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IMAGINÁRIOS CONTRUÍDOS NA “LUTA DE REPRESENTAÇÕES” 

 

Podemos interpretar essa rivalidade como uma versão localizada de uma espécie de 

“luta de representações” 1484 entre os grupos étnicos “italianos” e “alemães”. Inúmeros 

historiadores já abordaram a questão da rivalidade entre alemães e italianos, como Piccolo, 

Gertz e Giron. Resumindo seus argumentos, podemos elencar as diferenças de religião, 

língua, a concorrência comercial e populacional, a dificuldade de integração dos italianos 

como principais causas dessa rivalidade.1485 No caso específico entre o fiscal de caça Roessler 

e os caçadores de descendência italiana, o motivo do conflito era a passarinhada.  

Na disputa entre Roessler e os passarinheiros, ocorreu, também, a construção de 

estereótipos étnicos. Os dois “lados”, ao utilizarem imagens negativas para referir-se ao rival, 

construíram representações – que podem ser tão concretas quanto o “real” e mesmo virem a 

constituir o próprio real – com a intenção de diminuir, desvalorizar o “outro”. Nessa “luta de 

representações, no sentido de imagens mentais e também de manifestações sociais destinadas 

a manipular as imagens mentais” 1486, não importa se as representações correspondem à 

verdade 1487, mas sim influenciar a construção de um imaginário1488 para os grupos. No caso, 

tanto Roessler quanto seus inimigos queriam construir imagens negativas uns dos outros. 

                                            
1484 Noção desenvolvida por Pierre Bourdieu e retomada por Roger Chartier. BOURDIEU, 

Pierre. É possível um ato desinteressado? In: BOURDIEU, Pierre. Razões práticas: Sobre a teoria da 
ação. Campinas, SP: Papirus, 2007; CHARTIER, Roger. À beira da falésia: a história entre certezas 
e inquietude. Porto Alegre: Ed. da Universidade/UFRGS, 2002. 

1485 PICCOLO, Helga Iracema Landgraf. Alemães e italianos no Rio Grande do Sul: fricções inter-

étnicas e ideológicas no século XIX. In: DE BONI, Luis Alberto. A presença italiana no Brasil (Volume II). 

Porto Alegre; Torino: Escola Superior de Teologia São Lourenço de Brindes; Fondazione Giovanni Agnelli, 

1990; GERTZ, René. A imigração italiana no Rio Grande do Sul na opinião de algumas lideranças alemãs. In: 

DE BONI, Luis Alberto. A presença italiana no Brasil (Volume III). Porto Alegre; Torino: Escola Superior de 

Teologia São Lourenço de Brindes; Fondazione Giovanni Agnelli, 1996. GIRON, Loraine. Colonos italianos e 

alemães: relações interétnicas. Trabalho apresentado na mesa-redonda “Interação étnica – São Vendelino entre 

alemães e italianos”. Anais do 9º Seminário Nacional dos Pesquisadores da História das Comunidades Teuto-

Brasileiras, abril de 2006: Entre Vales e Serras: Fronteiras. São Leopoldo: Casa Leiria, 2008, CD-ROM. 
1486 BOURDIEU, op. cit., p. 113. 
1487 BOURDIEU, op. cit., p. 121. 

1488 Para Patlagean, é sobre o “problema da relação entre a realidade social e sistema de 
representações” que deve ser construída a história do imaginário. PATLAGEAN, Evelyne. A história 
do imaginário.  In: LE GOFF, Jacques. A História Nova.  2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1993 
[1978], p. 300. 
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O fiscal, além de reafirmar a imagem dos descendentes de imigrantes italianos como 

“gringos”, utilizou as representações de “tarados”, “violentos”, “loucos”, “maldita herança”, 

“vício inato”, “passarinheiros”, “terríveis avicidas”, “maus brasileiros”, “povo danado e 

fingido”, “desequilibrados mentais”, “assassinos”, entre outros. Para Roessler, o gosto pela 

passarinhada seria um vício genético herdado dos antepassados de origem italiana; as 

gerações de descendentes nascidas no Brasil, em virtude dessa “maldita herança” seriam 

“maus brasileiros”, porque não haviam conseguido livrar-se do vício.  

Da parte dos “italianos”, foi construída uma imagem de Roessler como violento e 

covarde, ao nominá-lo de “cangaceiro”, “espancador de indefesos colonos”, “arrebatador de 

armas sem licença”, “crápula”, “cafajeste”, “bandoleiro”, que ia para os municípios de 

colonização italiana para praticar “atos selvagens”, “atos bárbaros contra mulheres e 

criancinhas”, “tropelias”, com sua “quadrilha de salteadores”, num “abuso de autoridade”. 

Além disso, esse imaginário estava ligado à representação de Roessler como nazista, como 

vimos, na utilização de estigmas relacionados ao nazismo, tais como “quinta coluna”, 

“porco”, “agente da Gestapo”, “agente com saudades de Dachau”, “racista”, “adepto de 

Hitler”, “monstro”, “Herr. Roessler”. A lembrança da segunda guerra ainda era muito forte, 

afinal, havia passado apenas nove anos do seu término, e a sombra do nazismo ainda devia 

atormentar as memórias dos descendentes de diversos grupos étnicos imigrantes (vários deles 

perseguidos durante esse período). Muitos descendentes de alemães deviam ser acusados de 

nazistas, no entanto, no caso de Roessler, além da origem étnica alemã, ele era o agente do 

Estado que reprimia uma prática importante para os grupos italianos. Associá-lo à violência e 

ao nazismo era a principal estratégia de resistência que esses grupos encontraram na tentativa 

de continuar praticando a passarinhada. 

 As manifestações dos caçadores, na imprensa e nos depoimentos que deram início à 

briga judicial, podem ser interpretadas como estratégias de resistência dos prejudicados pela 

fiscalização de Roessler. A população de caçadores, considerando-se atingida em uma 

importante prática cultural, herdada de seus antepassados, reagia contra a proibição do 

costume. As “queixas” à rigorosa fiscalização realizada por Roessler eram a “arma” que os 

caçadores podiam usar nos embates simbólicos e materiais contra o fiscal, a autoridade do 

Estado, na “luta de representações”. 



Anales del I Encuentro internacional del conocimiento : diálogos en nuestra América / I Encuentro de 
las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración en el Conosur, 5, 6, e 7 de mayo 2011, 
Pelotas, Brasil – Pelotas (RS) : Instituto Federal Sul-rio-grandense/IFSul, 2011 - ISSN 2238-0078 
_________________________________________________________________________________ 

 

 1247 

 No final dessa luta, ambas as partes sofreram derrotas e vitórias. Roessler foi afastado 

dos cargos de Delegado Florestal e de Fiscal de Caça e Pesca em dezembro de 19541489, o que 

deve ter sido muito comemorado pelos passarinheiros. No entanto, no início de 1955, ele 

fundou a primeira entidade de proteção ambiental do Estado, a União Protetora da Natureza 

(UPN) e, no mesmo ano, conseguiu uma nova credencial junto à Secretaria Estadual de 

Agricultura para continuar fiscalizando a caça e a pesca. Através da UPN, empreendeu uma 

extensa campanha educativa sobre a proteção de todos os recursos naturais do Rio Grande do 

Sul, principalmente os passarinhos e, com a nova credencial, continuou atrapalhando os 

prazeres gastronômicos dos adeptos da passarinhada. 
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Abstract:  

In the cities that had received “Italian” groups ethnic, in the Rio Grande do Sul, the hunting 
inspector and fishes Henrique Roessler Luiz exerted “passarinhada” repressive performance 
to. Roessler was processed by the hunters and target of a defamatory campaign in the local 
press. The conflict between the inspector and the “passarinheiros” generated an negative 
imaginary of both the sides, characterizing a “representations fight” of interethnic character. 
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RESUMEN 

Esta presentación intentará indagar en miradas alternativas sobre las fronteras, sobre el 
concepto de nación y las identidades relacionadas con ellas a partir de los exilios entre 
América Latina y España en el siglo XX. Se abordarán las migraciones forzadas, entre 
España, el Cono Sur de América y México como tres realidades nacionales con lazos de unión 
a partir de contingentes de población exiliadas y los espacios por éstos generados. 
 

PALABRAS CLAVES: España, América Latina, Exilios, Ciudadanía, Redes 

 

INTRODUCCIÓN 

Partiremos de un estudio comparativo y relacional entre el exilio republicano español en 

Argentina, Uruguay y México y el exilio argentino y uruguayo en México y España. Integra 

variables que hacen a las migraciones forzadas, a las modificaciones y redefiniciones de las 

fronteras reales e imaginarias de la nación y de las identidades basadas en el concepto de 

ciudadanía y participación política. Estas variables se activan a partir de la continuidad de la 

militancia como forma de recuperación de una ciudadanía negada en los espacios del estado-

nación, a las estrategias y prácticas establecidas para esa recuperación y a las redes como eje 

central de una nueva forma de pasar del concepto de desterritorialización al de 

transterritorialización. 
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1) LA REDEFINICIÓN CONCEPTUAL 
En estos últimos años, cambios que se sugieren como estructurales a nivel general, como la 

globalización, asociados, no sólo a la economía, sino también a los movimientos de 

población, han hecho que los cientistas sociales se repregunten sobre las conceptualizaciones, 

sobre las formas de ver y analizar la realidad. La irrupción de síntomas de crisis en múltiples 

campos, desde el intelectual a partir del giro lingüístico, la invalidez de los antiguos 

paradigmas, la posmodernidad, el post estructuralismo y otros movimientos iniciados desde 

los años 60, sumado a cambios en las relaciones internacionales, tanto en los planos políticos 

como económicos han llevado a hablar de la crisis del modelo decimonónico del estado-

nación, o cuando menos una transformación del mismo. 

A la realidad, creada, e impuesta, de la libre circulación de los capitales, de los flujos 

financieros, productivos y comerciales, se ha dado otra realidad, la de un nuevo incremento de 

los movimientos de población a semejanza de lo ocurrido desde mediados del siglo XIX hasta 

el primer cuarto del siglo XX. La respuesta institucional, política y social, en una buena parte 

de los países, ha sido la de estimular y promover lo primero, y el de frenar y rechazar lo 

segundo.  Lo primero promete sus ventajas y beneficios y lo segundo reclama igualdad de 

derechos y condiciones, ser aceptado dentro de la lógica de la globalización y no ser 

considerado “un daño colateral”. 

Este mundo actual, que se debate entre las fuerzas de sentido contrario pero complementarias 

de descentralización/centralización, la irrupción de las “ciudades globales” como lo ha 

definidio Saskia Sassen,1490 convive con la emergencia de nuevos territorios, sujetos, prácticas 

existenciales y políticas donde las redes juegan un papel fundamental como elementos 

estructurantes. Los circuitos transfronterizos, los mercados transterritoriales, las relaciones 

transnacionales componen el nuevo lenguaje, pero no sólo en economía, sino también en las 

migraciones.  

Dentro de esta reconceptualización es que Sassen nos habla de las “contrageografías”1491  

aplicado, sobre todo a la globalización y a los mercados, especialmente como afecta a los 

movimientos de población y en concreto a las mujeres. Sin embargo, sin ser su intención, creo 

que perfectamente se pueden aplicar algunas de sus reflexiones a otros movimientos 

anteriores a estos fenómenos globales de los mercados. Entre otras cosas, porque 

consideramos que estos pueden ser, en algunos casos, los antecedentes de aquellos, o porque 

                                            
1490 SASSEN, S.: La ciudad global. Nueva York, Londres, Tokio. Buenos Aires: Eudeba, 1999. 

1491SASSEN, S.: Contrageografías de la globalización. Género y ciudadanía en los circuitos transfronterizos. 
Madrid, Traficantes de Sueños, 2003. 
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existen fuertes lazos de unión temporal y espacial entre ambos, que nos hacen verlos, no como 

fenómenos dislocados, sino todo lo contrario, fuertemente relacionados. 

El sentido último de este término alude a la existencia, dentro de una estructura determinada, 

institucionalizada bajo ciertos marcos y parámetros, de canales alternativos que surgen como 

otra opción, frente a los tradicionales, dentro de límites político administrativos, o 

institucionales. Pues bien, la existencia de estos mecanismos considerados circuitos y 

dinámicas, en la medida que trascienden las acciones de los individuos aislados, se pueden 

detectar ya en las redes establecidas en los exilios, tanto españoles como conosureños en el 

siglo XX. La necesidad de, más allá de asimilar la derrota, luchar, desde otros ámbitos y 

espacios, en la resistencia, en la denuncia, en la acción militante, para terminar con el régimen 

o las circunstancias que provocaron su deslocalización y los desterró al extrañamiento, generó 

una serie de circuitos y dinámicas. Estos los podemos percibir desde la década de los 30, en el 

caso del exilio español, y se repetirán, y en muchos casos, se reutilizarán, a partir de los 70 

por los rioplatenses. 

Las nuevas categorías, pensadas desde los exilios, no nos hablan de un cuestionamiento del 

estado nación como modelo, pero sí en cuanto a su circunscripción. La reproducción de 

ciertas prácticas, estrategias, sentidos en el destino, nos refieren a procesos de reacomodación 

de la identidad, de reajuste funcional para reconstruirla en un espacio, que ya comentamos 

que se considera suspendido, como forma de lucha, de reclamo que busca volver a recuperar 

el espacio estructural del que formaban parte.  

Al hacer esta reflexión, también debemos tener en cuenta la diferencia entre lo que 

consideramos como el exilio objetivo y el exilio subjetivo. El primero, es el existente entre el 

momento de la salida con las circunstancias que lo provocaron, y la posibilidad de retorno al 

extinguirse tales circunstancias. Mientras que el segundo, es el impreso en el proceso de 

reacomodación identitaria a que se ve obligado el individuo y que no desaparece nunca. Por 

tanto, estas dinámicas, en muchos casos, se extinguieron con el exilio objetivo, en la medida 

que dejaron de ser funcionales, y en otras se redefinieron a la luz de nuevas realidades: 

retorno, residencia, reemigraciones, nuevos exilios, o migraciones de distinto signo, como las 

económicas. 

Ahiwa Ong nos habla, en la lógica de las migraciones dentro del sistema capitalista de 

“ciudadanía flexible” considerada como “…la lógica cultural de la acumulación capitalista, el 

viaje y el desplazamiento que induce a los sujetos a responder de modo fluido y oportunista a 
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las condiciones económicas y políticas cambiantes”1492. Esto nos induce a preguntarnos, si por 

el contrario, los exiliados adoptaron una actitud de ciudadanía rígida durante el exilio 

objetivo, y una ciudadanía flexible una vez terminado éste, especialmente en aquellos que no 

retornaron, o que habiéndolo hecho, reemigraron al destino del exilio. Al hablar de ciudadanía 

rígida lo hacemos partiendo de la realidad que nos traducen los testimonios de exiliados y 

exiliadas (especialmente los que mantuvieron la militancia y la lucha) que dotaron todo su 

sentido del mismo a partir de la acción para poner fin a la situación que generó su exilio así 

como la que oprimía a la sociedad de origen. De esta forma permanecen, negando, y 

negándose, toda posibilidad de vida personal o de experiencias de inserción o integración 

(más allá de las puramente estratégicas que permitieran capitalizar recursos para sus 

prácticas). Una vez el retorno fue posible, para los que decidieron permanecer, o para los que 

habiendo retornado y enfrentado el país ideal con el país real, percibieron en ese instante que 

“su lugar”, sin haber sido conscientes, se había construido en el espacio del exilio; comenzó el 

tránsito hacia esa ciudadanía flexible.    

Sassen nos habla de una “desnacionalización de la ciudadanía”1493, sin embargo 

consideramos, que en los casos presentados no se podría hablar de tal, sino más bien de una 

renacionalización, en la medida que no existe la idea de pérdida de la misma, sino negación 

por un régimen autoritario y represor, por tanto acto ilegítimo, que se reconstruye en otro 

espacio (desnacionalizado, desde la concepción del estado-nación del siglo XIX, pero 

transnacionalizado en una lectura más moderna de inicios del siglo XXI) como forma de 

permanencia y de resistencia. La autora también nos habla de una “deconstrucción de la 

ciudadanía” en la medida que la considera  
“…invenciones sociales constantes que tienen también una translación en el plano jurídico 

(…) Sassen relaciona esta ciudadanía de facto (aunque ejercida en distintos grados y 

velocidades), por un lado, con la presencia y, por otro, con actuaciones en el terreno 

público que dotan de reconocimiento y legitimidad a sujetos tradicionalmente 

desconsiderados en la esfera pública. El término presencia hace referencia a la condición 

de actor político, de sujetos desposeídos de poder (…) De ser vividos o experimentados 

como ámbitos no-políticos estos espacios se transforman en «microambientes de alcance 

global» cuyas potencialidades deberían ser objeto de exploración por el llamado 

«movimiento de movimientos»”.1494 

                                            
1492 Sassen, S. 2003, op.cit., pp.16 nota 5. 
1493 Ibidem, pp. 24 
1494 Idem, pp. 25-26 
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De esta forma la ciudad, los ámbitos urbanos, donde coexisten organizaciones políticas, 

sociales y sindicales, es el lugar donde se construyen nuevos espacios políticos con una 

importante variedad de intervenciones y representaciones, como afirma Sassen: “…hace 

posible la formación de nuevas subjetividades y terrenos de experimentación, al margen del 

sistema político formal”.1495 

También, dentro de estos cambios conceptuales, en la nueva geografía se ha producido una 

resemantización de los conceptos de frontera y límite.1496 Éstos se consideraban dentro de la 

territorialización, pero, a partir de la acción de los mercados transnacionales, la frontera se ha 

proyectado hacia afuera considerando los lugares, los espacios como transterritoriales. En esta 

nueva mirada, juegan un papel fundamental las redes aplicadas, en la geografía, como un 

instrumento heurístico y “…como la representación a distancia que se asocia a extensión 

territorial” citando a Raffestin.1497 Este autor considera a las redes como constitutivas de un 

medio de producir territorio. En otra contribución de Machado también nos habla de la 

organización a través de redes “…posibilitadas por la revolución tecnológica de los medios de 

comunicación e información, rápidos en redefinir espacios de transacción no coincidentes con 

el espacio territorial de los Estados nacionales”1498 Si bien nos adherimos a esta idea, 

consideramos que las redes existen a pesar de la revolución tecnológica del pasado reciente, y 

tiene que ver más con una estrategia y una capitalización de recursos que con la facilidad de 

los medios disponibles. 

Otro concepto, que se ha sumado en los últimos años a las nuevas miradas sobre las 

migraciones, es el que tiene que ver con el transnacionalismo, del cual nosotros rescatamos su 

acepción de transnacionalismo político. Ésta, es la herramienta teórica y metodológica que, a 

partir de los estudios más recientes relacionados con las migraciones actuales, la globalización 

y los cambios en el mundo capitalista, nos puede servir de lente para observar también los 

exilios. Como afirma Portes, el transnacionalismo representa una perspectiva novedosa, no un 

fenómeno nuevo.1499 A través de este estudio de caso, podemos encontrar no sólo los 

antecedentes del transnacionalismo referido a las migraciones económicas del cono sur, sino 

                                            
1495 Idem, pp. 26 
1496 MACHADO, L.O.: “Limites e fronteiras: da alta diplomacia aos circuitos da ilegalidade [on line] 
http.//acd.ufrj.br/fronteiras/pdf/liafront.pdf (Consulta 6 de noviembre de 2010). 

1497 RAFFESTIN, C.: Por uma geografia do poder. Sao Paulo: Atica, 1993. 
1498 MACHADO, L.O.: “Limites, fronteiras, redes” en Em T.M.Strohaecker, A.Damiani, N.O.Schaffer, N.Bauth, 
V.S.Dutra (org.). Fronteiras e Espaço Global. Porto Alegre: AGB-Porto Alegre, 1998. 
1499 PORTES, A. (2005): «Convergencias teóricas y evidencias empíricas en el estudio del trasnacionalismo de 
los inmigrantes» Migración y Desarrollo, primer semestre de 2005. 



Anales del I Encuentro internacional del conocimiento : diálogos en nuestra América / I Encuentro de 
las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración en el Conosur, 5, 6, e 7 de mayo 2011, 
Pelotas, Brasil – Pelotas (RS) : Instituto Federal Sul-rio-grandense/IFSul, 2011 - ISSN 2238-0078 
_________________________________________________________________________________ 

 

 1256 

en muchos casos, sus orígenes, estableciendo una línea de profundidad temporal que mantiene 

unido al presente con el pasado. 

El transnacionalismo político ha sido definido por Patricia Landolt como aquellos procesos y 

prácticas que a la vez que cruzan fronteras y vinculan múltiples ubicaciones, tienen la 

capacidad  de transformar las estructuras y los foros políticos establecidos, construir nuevos, 

así como nuevas formas de hacer y de interrogar a la política.1500 Para Natalia Moraes, es el 

lugar de los vínculos políticos, el espacio público en el cual las acciones políticas, tanto 

formales como informales se extienden a través de las fronteras,1501 y podemos agregar; a 

través del tiempo.  

En el caso específico de la migración, a través de las prácticas transnacionales los migrantes 

participan en el proceso de formación de más de una nación y por lo tanto trastornan y 

transforman las estructuras políticas establecidas de las diferentes naciones con las cuales 

mantienen contactos.1502 

Así, para Sara Wayland, el transnacionalismo político implica un intercambio de ideas, 

cuestiones y conflictos entre los individuos, los grupos y las entidades políticas en dos o más 

países1503. 

En el contexto de la inmigración, en donde las personas pueden no tener una ciudadanía 

formal, lo “político” debe ser definido ampliamente. Se refiere no sólo a la política del partido 

y las políticas públicas, sino también a las dimensiones informales de la política, como la 

movilización de fondos o la organización de espacios en torno a causas políticas.1504 

                                            
1500 LANDOLT, P.; GOLDRING, L. y BERNHARD, J. (2009): «Las organizaciones de 

migrantes latinoamericanos en Toronto: entre la política de base y el imperativo de la etnización del 

Estado multicultural» en CHORDÁ, A.; BERMÚDEZ, A. y MORÁES MENA, N. (2009) (eds.): 

Migración y Participación Política. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 

2009. 
1501 MORAES MENA, N.: «El voto que el alma no pronuncia: un análisis de las movilizaciones 

y los discursos sobre el derecho al voto de los uruguayos en el exterior» en CHORDÁ, A.; 

BERMÚDEZ, A. y MORÁES MENA, N. op. cit.  
1502 BASCH, L; GLICK-SCHILLER, N. y SZANTON BLANC, C. (1994): Nations Unbound, 

Trasnational Projects, Postcolonial Predicaments and Deterritorialized Nation States. London: 

Routledge, 1994. 
1503 WAYLAND, S. V.: «El Transnacionalismo político. Perspectivas comparadas» en VIC 

SATZEWICH Y LLOYD WONGH (Eds.): Trasnational Identities and Practices in Canada. Vancouver, 

2006. 
1504 Ibidem 
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En el trasnacionalismo político se reconoce la influencia de los contextos específicos y las 

circunstancias nacionales, regionales y locales, tanto en el país de origen como en el o los 

países de destino. Aplicado al caso de los exilios  podremos ver como estos elementos son un 

componente fundamental que nos lleva incluirlo dentro de esa categoría. El grado, y las 

formas que adquirirá, van a variar de acuerdo con esos contextos, de ahí podremos ver 

diferencias en cuanto a etapas, formas de organización y nucleamiento en los países de 

recepción o respuestas locales a los objetivos macropolíticos y macrosociales.  

En el exilio se generarán nuevos espacios que son de representación, con un sentido 

determinado que serán a la vez determinantes de comportamientos e identidades; se 

presentarán como exiliados o exiliadas (como forma de insertarse y de conseguir recursos 

para su lucha) a la vez que forjarán su identidad como tales de una vez y para siempre.1505 

Esos espacios que serán un resultado de las redes a la vez que generadores de otras nuevas, se 

constituirán en el resguardo de los capitales políticos e históricos que el régimen que los ha 

expulsado intenta destruir.1506 

Así, el transnacionalismo político implica un intercambio de ideas, cuestiones y conflictos 

entre los individuos, los grupos y las entidades políticas en dos o más países.1507 

2) LIMITACIONES RESPECTO AL TEMA Y AL ENFOQUE 
La primera limitación la encontramos en los estudios sobre los exilios republicanos españoles, 

especialmente para el caso de América Latina. En España, los relatos sobre el exilio 

republicano que presentan un mayor caudal bibliográfico se refieren principalmente a México. 

Otros destinos como República Dominicana, Colombia, Venezuela, Puerto Rico, Cuba, 

Argentina, Chile o el propio Uruguay cuentan con escasos estudios aún.  

Los exilios latinoamericanos, especialmente los referentes a las décadas de los 70 y 80 

cuentan con pocas investigaciones en marcha y, una bibliografía, que si bien ha tenido cierto 

impulso, aún es limitada, fundamentalmente en tratamientos que realicen análisis complejos y 

multivariables. Esto ocurre tanto con el exilio chileno, como el argentino, uruguayo o 

brasileño. En estos últimos años, sin embargo, se han desarrollado una serie de proyectos de 

                                            
1505 CORAZA, E.: «El exilio o los exiliados: reflexiones desde la subjetividad» en IX Jornadas 

Interescuelas/Departamentos de Historia. Tucumán: Universidad Nacional de Tucumán, 2007. 
1506 CORAZA, E.: «El exilio uruguayo en España 1973-1985: redes, espacios e identidades de una migración 
forzada».Tesis Doctoral (inédita). Salamanca: Universidad de Salamanca, 2007 y DUTRENIT BIELOUS, S.; 
ALLIER MONTAÑO, E. y CORAZA DE LOS SANTOS, E. Tiempos de exilios. Relaciones de españoles y 
uruguayos. México: Instituto Mora – Fundación Carolina – Editorial Textual, 2008. 
1507 Un aporte importante respecto a las formas de trasnacionalismo político de los inmigrantes en España es la 
obra colectiva de Escrivá, Bermúdez y Moraes (2009). 
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investigación y activación de redes en Europa y América Latina que han comenzado a 

subsanar estas deficiencias.1508  

Esta característica, de una de las consecuencias humanas de la represión y el terrorismo de 

estado en el Cono Sur, concretamente, nos lleva a seguir hablando de que los exilios siguen 

formando parte de las memorias individuales y, en todo caso, grupales, pero no de las sociales 

y menos de las históricas.1509 Para que esto ocurra concurren una serie de circunstancias que 

hacen a la concepción del exilio en sí –la adscripción de “exilio dorado” para el caso 

argentino por ejemplo- a las respuestas sociales y políticas al retorno y al desinterés de los 

propios cientistas sociales frente a otros temas del traumático pasado reciente. El 

establecimiento de una “escala del sufrimiento” generado a partir de los procesos sociales y 

políticos de memoria en estos países que adscribirán una graduación de la legitimidad o 

categorización para ser considerado “víctima” ha sido otro factor que también ha influido en 

este proceso de recuerdos, olvidos y silencios.1510 

Otro aspecto a considerar, dentro de estas limitaciones, tiene que ver con el propio tratamiento 

de los fenómenos migratorios. La emigración en los países latinoamericanos de origen ha 

considerado antes otros factores, como los económicos o sociales, antes que los políticos a la 

hora de analizar los flujos de población, en el proceso de pasar de ser países receptores para 

convertirse en países expulsores. En el caso español, en los estudios y espacios académicos 

donde se tratan los temas migratorios ocurre algo similar. En los encuentros, congresos, 

seminarios o foros de debate la inmigración comienza a ser un fenómeno digno de ser 

estudiado y con una entidad que merece su tratamiento a partir de la década de los 90, cuando 

la afluencia de inmigrantes se hace masiva, dotando a los períodos anteriores un carácter 

anecdótico o poco relevante.1511 Con ello se prima cierta visión sociológica de orden 

                                            
1508 Para el caso uruguayo ver los trabajos de Dutrénit (2006), Coraza (2008) o el más reciente de Allier Montaño 
(2010),  y en la página web www.eluruguaydelexilio.org (Consulta 17 de agosto de 2010); para  Argentina los 
que corresponden a Jensen (2008) o Jensen y Yankelevich (2007) y, para el chileno, la extensa recopilación 
realizada por Aguirre, Chamorro y Correa en la página web http://www.abacq.net/imagineria/009.htm (Consulta 
17 de agosto de 2010). 
1509 Como ejemplo se puede consultar el reciente trabajo de Allier (2010) respecto a los procesos de memoria en 
Uruguay. 

1510 JENSEN, S. y CORAZA DE LOS SANTOS, E. «Los pioneros de la inmigración 

latinoamericana a España: exiliados uruguayos y argentinos» en ESCRIVÁ CHORDÁ, A.; 

BERMÚDEZ, A. y MORÁES MENA, N. op.cit. 

 
1511 Margarita del Olmo Pintado, investigadora del CSIS ha sido una de las pioneras en el estudio de los exilios 
del Cono Sur en España, en concreto los argentinos en Madrid y ya en 1991 señalaba las dificultades a la hora de 
insertar los estudios de las migraciones forzadas en los espacios académicos de las migraciones, afirmando que 
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cuantitativista, sobre la base de una representatividad estadística que obedece a razones 

económicas principalmente, obviándose la visión histórica de profundidad temporal respecto a 

la recepción de colectivos extranjeros. Asimismo al dejar de lado las explicaciones políticas 

se llega a una visión despolitizada, sin compromiso con las estructuras existentes y 

simplemente de observación o como resultado de flujos macroeconómicos en los que el 

investigador solo puede exponerlo sobre la mesa. Así llegamos a una lectura, que no en todos 

los casos, pero sí en muchos de ellos, se presenta como poco o nada comprometida con la 

realidad social o con una visión paternalista, de exotismo o incluso de cierto “uso” 

simplemente como “objeto” de los migrantes. 

Debemos historizar los procesos migratorios porque no todos son iguales, deshistorizándolos 

los desligamos de los efectos de las causas políticas, de las medidas económicas, de las 

relaciones internacionales, de los enfrentamientos ideológicos, de los bloques de poder, de las 

reacciones sociales, de los comportamientos históricos y culturales. Hay que poner nombres, 

realizar análisis complejos y contextualizar para que cada caso, relacione el proceso de cada 

situación individual/colectiva en su perspectiva temporal y de larga duración. 

Si nos referimos al trasnacionalismo, el proceso es similar. Generalmente, buena parte de los 

estudios se han centrado en dimensiones sociales, culturales o económicas, acompañando la 

idea dominante de las migraciones como resultado de los desequilibrios económicos. En estas 

visiones los migrantes aparecen como sujetos pasivos, como sujetos de política, más que 

sujetos activos y promotores de sus propias dinámicas de poder y como parte de un proceso 

de reconstitución política. 

En los años 90, dentro del ámbito de las Ciencias Políticas, el término transnacionalismo se 

amplió desde las relaciones económicas (donde había surgido ya en los 70) a las 

organizaciones no gubernamentales y las redes transnacionales de apoyo unidas a valores 

compartidos, el uso de un discurso común y el intercambio de información extenso entre 

organizaciones de activistas con pensamientos comunes.1512 

Finalmente, si ya nos centramos en las relaciones entre migrantes y participación política 

también observamos ciertas limitaciones. Cuando se estudia la participación política de éstos, 

en muchos casos se hace exclusivamente relacionada con la falta de derechos políticos 

formales, el comportamiento electoral o las actividades de partidos y élites. De esta forma se 

                                                                                                                                        
siempre “entraban por la puerta trasera” DEL OLMO PINTADO, M.: «La inmigración argentina en la ciudad de 
Madrid» en Arbor, nº 139. Madrid: CSIC 1991, pp. 545. 
1512 WAYLAND, op.cit. citando a Keck y Sikkink, 1998. 
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descuida el contexto macrosocial y el estudio de las causas de las migraciones1513 como una 

variable a considerar que puede modificar las hipótesis o alcanzar análisis de mayor 

complejidad. 

El investigador y exiliado chileno radicado en Suiza, Claudio Bolzman, que es uno de los 

pocos investigadores que ha abordado el exilio chileno en Europa, coincide también en este 

tipo de apreciaciones. Uno de los debates sociales y políticos más importantes que existen hoy 

en día respecto a las migraciones y los migrantes tiene que ver con el tópico de la integración. 

Sin embargo, como bien señala Bolzman, la incorporación a una nueva sociedad no es 

necesariamente un proceso lineal dependiente exclusivamente del tiempo de residencia, la 

asimilación no es necesariamente el resultado final de este proceso. En los estudios sí que se 

acepta la incorporación como un proceso dinámico donde se distinguen fases, pero al 

considerarlas no se tienen en cuenta, muchas veces, los factores contextuales, tanto de origen 

como de destino que brindarían la explicación.1514 

Buena parte de las conclusiones de los estudios migratorios asumen la perspectiva 

asimilacionista, pero no tienen en cuenta la diversidad de los contextos de salida, donde la 

incorporación, por ejemplo, no es necesariamente una cuestión relevante para los exiliados.  

En los exilios también se pueden evidenciar fases en su dinámica temporal, donde cada una de 

ellas está marcada por la existencia de un acontecimiento central a nivel macrosocial que 

ejerce una influencia sobre los recursos de los actores y sobre su percepción de la situación. 

Cada fase se caracteriza por una manera específica de vivir el exilio a escala individual, a 

través de formas propias de expresión a nivel comunitario y modos particulares de 

relacionarse con sociedades en origen y destino. 

Un acontecimiento (muchas veces independiente de la voluntad del individuo o dependiente 

de su acción como parte del colectivo), tanto en origen como en destino, puede modificar las 

formas de incorporación de los exiliados a la sociedad de residencia, así como sus relaciones 

con la sociedad de origen. 

Un acontecimiento delimita la estructura de oportunidades políticas que orientan, facilitan o 

restringen la movilización de los recursos de una comunidad exiliada. Esos recursos son el 

                                            
1513 BOLZMAN, C. “Chilenos en Suiza: de una comunidad política a una comunidad de 

residentes” en ESCRIVÁ CHORDA, M.A.; BERMÚDEZ TORRES, A. y MORAES MENA, N. (Eds.) 

op.cit.  
1514 Ibidem. 
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principal “capital” con el que cuentan y que los definen a la vez que condicionan en su 

posición y proyección social.  

Estos recursos provienen de múltiples orígenes, pero en su mayoría de una historia en común 

compartida que forma parte de una identidad colectiva. En los casos presentados además, esa 

historia compartida no sólo incluye las comunidades expulsadas sino también las 

comunidades receptoras, formando parte de memorias comunes que es el principal recurso a 

movilizar.  

De esta forma dispondrán de: 

Recursos colectivos, fundamentalmente de carácter simbólico que se ponen a disposición, 

como recurso y como estrategia, para reforzar o generar una identidad comunitaria. Las 

relaciones migratorias y exiliares entre España y América Latina. 

Recursos sociales en cuanto a experiencias de formas de auto organización, capacidad de 

desarrollar contactos, movilizar la sociedad y la comunidad en torno a ciertos objetivos. Los 

espacios de representación, desde los de carácter étnico nacional o regional, a los políticos, 

sindicales, culturales o de género. 

Recursos culturales como la capacidad de la comunidad de proyectar una imagen positiva de 

sí misma a partir de actividades. Lo cultural como perteneciente a un tronco común o 

compartido, pero también respecto a la cultura política, las afinidades ideológicas o el 

presentarse, los migrantes, como pertenecientes a un colectivo que sufre una situación similar 

a la sufrida por otros colectivos, en el pasado, en los espacios de destino. 

3) LOS CASOS DE ESTUDIO EN PERSPECTIVA COMPARADA 
Partiendo de estos presupuestos teóricos y metodológicos a la hora de mirar los exilios nos 

queda ahora abocarnos a los estudios de casos que permitan poner carne y humanidad a las 

reflexiones y conceptualizaciones sobre el tema. 

La propuesta es mirarlos desde epígrafes que intenten encontrar puntos de contactos y 

permitan reconstruir las relaciones que existen entre los diferentes exilios y casos nacionales, 

para, a partir de ellos, encontrar puntos en común que justifiquen nuestra propuesta de relato. 

Las hipótesis de partida, los problemas que nos planteamos se pueden esbozar en una serie de 

preguntas, y sus respuestas en los análisis comparados intentarán desde la deconstrucción 

reconstruir la complejidad. 

¿Dónde radica la particularidad de los exilios frente a otro tipo de migraciones? 

¿En qué medida la relación entre sociedad, cultura y política, determina las formas de los 

exilios? 
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¿Cuál es el papel que desempeñan las redes previas establecidas en los niveles culturales, 

sociales, políticos y sindicales, en las formas que adoptan los exiliados y exiladas en su lugar 

de residencia? 

¿Qué papel desempeña, como capital cultural, como sustrato de recursos, una red existente o 

una migración previa en las migraciones futuras? 

Somos plenamente conscientes que estos breves párrafos no podremos dar una explicación 

cabal y un análisis en profundidad de todos estos puntos, pero sí, consideramos, que seremos 

capaces de establecer las grandes líneas de análisis desde donde podemos comenzar a 

profundizar en la complejidad. 

También somos conscientes, y lo hacemos de forma premeditada, que estas líneas de análisis 

constituyen, también, un ejercicio de provocación, de desafío lanzado al ruedo, para debatir, 

para discutir, para reflexionar sobre nuestro propio pasado, sobre nuestra Historia e historia, 

en la medida que abordamos procesos históricos de los que somos, o directamente 

protagonistas, o mantenemos diferentes grados y niveles de proximidad. 

4) LOS EXILIOS: UNA FORMA DIFERENTE DE MIGRACIÓN 
El exilio es una realidad personal (familiar, grupal, colectiva, social), una categoría utilizada 

por las Ciencias Sociales pero también un problema y una pregunta académica como parte de 

un proceso que lleva a una resolución, a una respuesta a través de un relato, en este caso: el 

relato histórico.  

Así, el exilio se presenta en una relación dialógica entre objeto y sujeto de investigación,1515 

como un ejemplo de las denominadas investigaciones de segundo orden donde el 

conocimiento es a la vez autoconocimiento de la sociedad y, también, conocimiento que 

participa en la construcción de la realidad que se quiere conocer.1516 

Consideramos que los exiliados, cuando llegan a sus lugares de destino, una vez cubiertas las 

necesidades inmediatas, se ocupan de otorgar sentido a ese exilio, a esa pérdida de ciudadanía 

y por lo tanto apropiación violenta por parte de otros y pérdida de identidad –en cuanto 

ciudadanos-. Por ello, para muchos, uno de los objetivos personales, grupales y colectivos 

será el de continuar la militancia, en este caso como resistencia al régimen que los despojó de 

parte de su identidad. A esta situación individual, pero compartida con el grupo, se suman las 

iniciativas de las organizaciones que buscan rehacerse en el exilio para continuar con su 

actividad y recuperar el protagonismo y participación en la vida democrática. El resultado, por 
                                            

1515 MORIN, E.: Introducción al Pensamiento Complejo. Barcelona: Gedisa, 1997. 
1516 IBAÑEZ, J. (coord.): Nuevos avances en la investigación social, la investigación de 

segundo orden.  Barcelona: Revista Anthropos. Suplemento 22, 1990. 
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tanto, será la generación de espacios, que consideramos de representación, en los cuales se 

recompondrá parte de esa identidad, a la vez que se constituirán en ámbitos de lucha para la 

recuperación plena de la ciudadanía perdida. De esta forma los exiliados conformarán el 

espacio del exilio, el que en cierta medida determinarán, en cuanto a características y sentido, 

y será el espacio de proyección y de visibilidad frente a la sociedad receptora y las 

organizaciones con las que establezcan contactos o soliciten ayuda. Por tanto, los exiliados 

serán visto, más que como individuos, como parte de un colectivo, o de muchos colectivos, 

identificados a través de diferentes elementos identitarios (sindicales, políticos –comunistas, 

socialistas, revolucionarios, independientes, etc.-  de género, culturales, étnico nacionalistas, 

etc.) que en cierta medida determinarán sus comportamientos y sus estrategias. El resultado 

será que los exiliados determinarán un espacio que a su vez determinará a los exiliados, 

estableciéndose esa relación dialógica de la que hablábamos en un comienzo. 

El exilio es una categoría, un objeto, un problema de estudio que se refiere a la situación 

vivida por una o varias personas que se ven obligadas por razones políticas, ideológicas, 

filosóficas, religiosas o de conciencias a abandonar su lugar de residencia con diferentes 

grados de urgencia. Esta situación, se genera ante la realidad de ser objeto o percibir que 

pueden ser objeto de violencia física, psicológica o simbólica que pone en riesgo su vida o su 

forma de vida. Este puede ser un intento de definir la emigración forzada a partir de la lectura 

de la literatura del exilio y el testimonio de sus protagonistas. 

El exilio también es un relato, es una multiplicidad de relatos, no siempre expresados, no 

siempre escritos, no siempre visibles o exteriorizados. Por ello, el exilio es voz y a la vez 

silencio, tiene la fuerza de un grito y a la vez una realidad/necesidad de silencios. Estos 

relatos del exilio, o de los exilios, pueden ser abordados desde diferentes visiones, pueden ser 

leídos desde distintos enfoques. Es un relato personal (considerado lo personal en un sentido 

amplio, como de la persona, pero también de la familia y del grupo) que a la vez tiene la 

necesidad de mostrarse y hacerse evidente para reencontrar su sentido de vida. Frente a ello, 

el exiliado o exiliada muchas veces se enfrenta a la imposibilidad de encontrar un eco que lo 

escuche, llevándolo al silencio. Pero también es un relato social e histórico, en el que ante la 

necesidad de reflejar su realidad como vivencia protagonizada por una parte de la sociedad, 

frente a ciertas circunstancias dramáticas, la respuesta es la incomprensión, la indiferencia y la 

culpabilidad y culpabilización que lo condenan al destierro de esa memoria social e histórica 

y a permanecer en el refugio de la memoria individual y grupal. Por esta razón, los territorios 

de la textualidad son varios y variados -y muchas veces no solamente, o mayoritariamente 
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escritos- y a la hora de abocarnos a reflejar los exilios es importante que los tengamos en 

cuenta.  

El exilio, más allá de un tema de investigación, es por sobre todas las cosas, una experiencia 

humana, protagonizada por personas que sufren una situación traumática. Es a partir de esta 

premisa que hablamos de exilios en plural, como forma de expresar su realidad compleja. 

Como complejidad,1517 representa una multiplicidad de “nosotros” considerados desde 

diferentes perspectivas, por ello una realidad poliédrica y dinámica que hace referencia a un 

tiempo permanente en la vida de los individuos, familias, grupos y sociedades que ha 

involucrado o tenido contacto. Los exiliados y exiliadas pueden ser considerados como una 

“comunidad”, en el sentido de estar unidos por un conjunto de prácticas y modos de 

indentificarse, tanto al interior, sus propias elaboraciones y reelaboraciones identitarias, como 

al exterior, sus proyecciones sociales de relaciones con las diferentes realidades  de las que 

forman parte, con el país dejado, entre generaciones, de género, de composición familiar, de 

militancia y de acción política entre otras.1518 

Los exilios suman a un acontecimiento una serie de formas de proyección social, como 

camino de comunicación entre los individuos que los protagonizan, sus necesidades 

personales, sociales y políticas, y la sociedad con la que se relacionan. De esta forma, 

podemos construir una imagen de los exilios como una telaraña, un espacio suspendido en 

medio del todo, pero con fuertes hilos que lo unen a diferentes puntos espaciales, algunos 

geográficos (el país dejado y el o los países de encuentro), otros materiales y cotidianos (los 

espacios y cotidianeidades de referencia, antiguos y nuevos: el barrio, la militancia, la casa, el 

hogar), otros vivenciales (las circunstancias dramáticas de la partida, los caminos de la huida, 

la necesidad de la integración, la reconstrucción del sentido de vida, la pareja, la familia, los 

amigos, los compañeros), otros psicológicos (el miedo, la culpa, la vergüenza, el dolor, la 

incomprensión, la indiferencia, la permanente interrogación, propia y ajena) y otros 

simbólicos (como y a través de qué se perciben a sí mismos y a los espacios de interacción: la 

sociedad dejada, sus interlocutores y con quienes interactúan cotidianamente -en lo social, en 

lo familiar y en lo político- y la sociedad receptora). Esta imagen nos permite percibir ese 

sentido de suspensión permanente del exilio, y los exiliados atravesados siempre por una 

crisis identitaria que los marcará para el resto de su vida, el no sentirse ya de ninguna parte y 

de todas las partes a la vez. 
                                            
1517 MORIN, E.: Ciencia con Consciencia. Barcelona: Antrophos, 1984. 

1518 JENSEN, S.: La huida del Horror no fue olvido. El exilio político argentino en Cataluña 1973 -1983. 
Barcelona: Editorial Bosch, 1998 
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Otro de los aspectos que definen y diferencias los exilios son los contextos de salida, 

dominados por la violencia, por la urgencia de la salida, por la imposibilidad del retorno, por 

el escaso margen de tiempo para la toma de decisiones y análisis de las opciones posibles que 

estarán determinadas, sobre todo, por la inmediatez de la huida del horror.1519 

Como ya se mencionara, somos conscientes que no es posible generalizar y unificar a todos 

los exiliados y exiliadas en una misma pauta, más cuando justamente hacemos referencia a la 

complejidad de la propia realidad de estudio. Nos basamos en una porción de los exilios, en 

aquella que se proyecta en la sociedad de destino como tal, aquella que interactúa con la 

sociedad y la política del lugar de llegada presentándose bajo un signo de identidad que 

determina su presencia allí: la de exiliado/a. A su vez, aquella que esa sociedad de destino 

percibe como tal y que antepone a la nacionalidad de sus integrantes, es decir, las 

circunstancias determinan la condición del grupo, transformándolo en una “comunidad 

exílica”.1520 Esto se puede percibir, respecto al exilio republicano español como se establece 

esta diferencia en México entre el español conquistador, el español inmigrante, y el español 

exiliado, observándose actitudes hacia estas imágenes de un colectivo “nacional” diferentes 

dependiendo a cuál se pertenezca o se diga pertenecer. Algo similar podemos ver en España 

en cuanto a las actitudes sociales, políticas y mediáticas, entre argentinos, uruguayos y 

chilenos del exilio e individuos de estas mismas nacionalidades como inmigrantes, incluidos 

dentro de un fenómeno más amplio y en ascenso desde la década del 70 del siglo XX como 

son los inmigrantes latinoamericanos o la inmigración en general. Pero aún podemos agregar 

otro matiz, y es el que expresan los mismos colectivos de exiliados, tanto los españoles 

republicanos como los exiliados del cono sur, por establecer esa distinción y marcar su 

condición como referente identitario diferenciador.  

El testimonio de un exiliado español en México lo deja claro: 
“Esta era la idea general que existía: que debíamos mantenernos como exiliados puesto 

que nosotros no éramos emigrados, es decir, el origen de nuestra llegada a México no era 

económico, era de origen político”1521 

En comparación, años después, una exiliada uruguaya en Barcelona comenta:  
“Un día iba caminando con dos catalanes y dijeron... porque los inmigrantes ...  y yo lo 

paré y le dije: ¡un momentito, yo no soy inmigrante, yo soy exilada política! 1522 

                                            
1519 JENSEN, S. 1998 op.cit. 

1520 JENSEN, S.: Suspendidos de la historia/Exiliados de la memoria. El caso de los 

argentinos desterrados en Cataluña (1976- ...). Barcelona, UAB, 2004,  en: 

http://www.tdx.cesca.es/TDX-1024105-231137/  ISBN B-6634-2005. 
1521 Entrevista a Claudio Esteva Fabregat citada por Pla Bruguat, 2007 :108. 
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Estas puntualizaciones que hacen a la identidad, a la forma de autodenominarse son 

importantes a la hora de referirnos a las migraciones y considerar su complejidad, pues 

marcan las diferencias entre las distintas formas que adquiere la misma. Esto reafirma el 

enfoque de profundizar en las causas políticas que influyen en los movimientos de población 

y, como hemos visto, no sólo determinan sus características en cuanto a salidas, rutas y 

llegadas, sino también la propia identidad de los migrantes, tanto en su relación con los otros 

como también la forma en que serán percibidos desde la sociedad de destino. 

5) LOS CONTEXTOS DE SALIDA 
El contexto de salida es importante. Partimos de un contexto de violencia, tanto la Guerra 

Civil Española de 1936 a 1939 y el período de la dictadura franquista hasta 1975; y las 

dictaduras militares o cívico militares -1973-1985 para Uruguay- y 1976-1983 para 

Argentina- que aplicaron el terrorismo de estado en el Cono Sur. Sin entrar a analizar cada 

uno de estos procesos en particular, sí debemos mencionar que otra característica que 

mantienen, es que dentro del mismo, se pueden reconocer períodos, circunstancias distintas, 

que a su vez, provocaron exilios diferenciados, en tiempo y espacio. 

Al finalizar la guerra civil española, el mayor número de exiliados, con bastante diferencia, se 

encuentra en Francia (430.000) y algunos en sus territorios coloniales, después con una 

considerable distancia tenemos la Unión Soviética (4.000), Gran Bretaña, Bélgica y aún 

menos en Dinamarca y Suiza (3.000 entre todos).1523  

Sin consideramos el espacio americano, durante la guerra se producen algunos ingresos que 

serán menores y puntuales, frente a los que se producirán finalizada ésta (unos 40.000 en 

total), tal vez con la excepción del grupo de niños que viajan a México desde Levante en 

1937, los llamados “niños de Morelia” (456 en total). Al finalizar la guerra se han expatriado 

en territorios extranjeros unas 450.000 personas.1524 

En cuanto a los que se refieren al contexto de salida de los exiliados del Cono Sur, en 

concreto, uruguayos y argentinos, como ya mencionáramos están marcados, también por un 

contexto de violencia. Pero existe un punto que es importante aclarar, y sobre el que no 

siempre se repara, y es que no sólo las guerras o las dictaduras provocan exilios, también lo 

hacen las democracias. Previo a los golpes de estado de Uruguay (27 de junio de 1973) y 

                                                                                                                                        
1522 Entrevista: EL/Montevideo/08-2001. 

1523 ABELLÁN, J.L. (1976-78): El exilio español de 1939, 6 vols. Madrid: Taurus, 1976-78, pp. 

35-111. 
1524 RUBIO, J. (1977): La emigración de la Guerra Civil de 1936-1939, vol I. Madrid: San 

Martín, 1977, pp. 109-115. 
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Argentina (24 de marzo de 1976) que dan lugar a lo que Guillermo O´Donell  denomina los 

Estados Autoritarios Burocráticos,1525 se habían dado realidades de Democracias1526 

Autoritarias (Jorge Pacheco Areco -1967/1972- y Juan María Bordaberry -1972/1973 

constitucional y 1973/1976 dictatorial- en Uruguay y María Estela Martínez de Perón -

1974/1976- en Argentina) con fuertes medidas de represión, encubrimiento y acciones para 

policiales y para militares, recorte de libertades y abusos de las medidas constitucionales en 

un contexto de fuerte violencia política. Bajo estos períodos ya se producen los primeros 

exilios, fundamentalmente de militantes pertenecientes a las organizaciones de la izquierda 

armada.  

Si bien no hay cifras concluyentes sobre los colectivos de exiliados del Cono Sur que se 

instalaron en España, a lo largo de estos años se han manejado algunos números, estimando 

un total de entre 120.000 y 130.000 latinoamericanos para la década del 70 del siglo XX y de 

ellos alrededor de 60.000 argentinos y aproximadamente unos 15.000 uruguayos (Jensen y 

Coraza, 2009). En lo que se refiere a México, el exilio uruguayo llegó a un número 

aproximado entre 2500 y 3000 personas1527 y el exilio argentino se señalan un total de 4.608 

argentinos ingresados entre 1974 y 1983 (Yankelevich y Jensen, 2007: 217-230).1528 

                                            
1525 O'Donnell, G.: El Estado Burocrático Autoritario. Buenos Aires: Editorial de Belgrano, 

1982. 
1526 Democrático si nos atenemos a una definición procedimental de este sistema de acuerdo 

a las teorías de la primera generación del cambio político basadas en la existencia de la democracia 

por la celebración de elecciones y la renovación bajo este sistema de los órganos de gobierno 

siguiendo la tradición de Schumpeter y posteriormente Huntington (HUNTINGTON, S.: La tercera ola : 

la democratización a finales del siglo XX. Barcelona: Paidós, 1994). Sin embargo otros enfoques 

enmarcados en la denominada Tercera Generación que engloba entre otros autores a O´Donell, 

Schmitter, Whitehead o Przeworski ponen el énfasis más que en los procedimientos, en los actores 

percibiendo la democracia como un proceso donde esos actores son un factor clave. (Martí i Puig, S. 

MARTÍ I PUIG, S. ¿Promesas incumplidas? Un balance crítico de las teorías del cambio político y su 

aplicabilidad en América Latina en REVISTA CIDOB D'AFERS INTERNACIONALS 54-55. Barcelona: 

CIDOB, 2001.  
1527 DUTRENIT BIELOUS, S. (Comp.): El Uruguay del exilio. Gente, circunstancias, 

escenarios. Fin de Siglo, 2006, pp. 147. 
1528 Respecto a esta cifra los autores señalan la imposibilidad de discernir del total, cuántos de los que ingresaron 
a México en este período son exiliados políticos y cuántos inmigrantes económicos a consecuencia de la 
situación vivida en Argentina durante la dictadura militar. Para el caso uruguayo también se podría manejar el 
mismo razonamiento ya que en esta época es cuando el país sufre una inversión de su tendencia a país receptor 
de inmigrantes para convertirse en país expulsor de población, tanto por causa de la represión como de la 
situación económico social (Juan Carlos Fortuna, Nelly Niedworok y Adela Pellegrino: 1987 y 1988). 
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En los dos exilios aquí analizados es posible recortar etapas que ponen de manifiesto perfiles 

socio-políticos diferenciales y números variables en los contingentes, que hablan de la 

intensificación represiva hasta abarcar a buena parte de la trama de las sociedades uruguaya y 

argentina (Jensen y Coraza, 2009). 

6) LOS CONTEXTOS DE LLEGADA 
 
La llegada de exiliados republicanos hacia América Latina se da en una coyuntura difícil para 

el continente y para las circunstancias particulares que viven los diferentes países del mismo. 

Las consecuencias de la crisis del 29 en Estados Unidos y su proyección sobre el resto de 

América generarán situaciones económicas de inestabilidad. Esta inestabilidad no sólo va a 

afectar la dimensión económica de la vida de los países, sino también la dimensión política, 

ya que en muchos de ellos los sectores oligárquicos reclamarán medidas políticas de control y 

gobiernos fuertes que desembocarán en procesos autoritarios o dictatoriales. A este elemento 

se va a sumar la repercusión que tendrá el crecimiento del fascismo en Europa proyectándose 

no sólo en la política, que va a generar una división de los sectores políticos y sociales en 

torno a la adhesión al fascismo o a la democracia liberal; sino también en la dimensión 

económica, ya que una de las estrategias desarrollada, especialmente por Alemania, será la de 

estrechar lazos económicos con los estados o con diferentes sectores de la economía de los 

países latinoamericanos.1529 En este contexto se insertan las realidades políticas de Argentina 

y Uruguay y las respuestas que generaron los gobiernos frente a la llegada de los exiliados 

españoles. 

Refiriéndonos ahora al contexto de llegada de los exilios del Cono Sur, como mencionáramos 

al comienzo, aquí el panorama es más homogéneo en la medida que los dos destinos 

simultáneamente reciben a ambos colectivos con pocas diferencias en cuanto a la recepción. 

La España que recibe a estos colectivos se divide, en un primer período, y sólo para un escaso 

número de uruguayos y uruguayas en 1972-73, es la de Franco, los últimos años de la 

dictadura. El contingente mayor, tanto de uruguayos como de argentinos, llegará ya en pleno 

proceso de transición a la democracia, en la medida que lo hará en torno a los años 1975 a 

1977 en un número significativo que continuará con un goteo más o menos constante hasta los 

primeros años de 1980. En cuanto a la actitud de México, nuevamente es destacado su papel 

en la recepción de los exiliados, en este caso los del Cono Sur. Muchos llegarán a este país 

provenientes de terceros países donde se habían refugiado, especialmente en el caso 
                                            
1529 HALPERIN, T.: Historia Contemporánea de América Latina. Buenos Aires: Siglo XXI, 

1995 y HOBSBAWM, E.: Historia del Siglo XX. Barcelona: Crítica, 1995. 
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uruguayo, los que se encontraban en Chile cuando el golpe de estado del Gral. Pinochet el 11 

de septiembre de 1973, o desde Argentina después del golpe militar de marzo de 1976, 

destino que compartirán aquí con sus compatriotas argentinos. Sin embargo, lo más destacado 

es el papel que cumple la política de refugio y asilo, tanto del estado mexicano como de 

embajadores y cónsules en el Río de la Plata. Si bien con ciertas diferencias particulares para 

los demandantes de asilo de cada una de las  naciones, la política seguida por este país fue el 

respeto absoluto a los mandatos constitucionales, los lineamientos de la política exterior y las 

normas interamericanas en materia de asilo.1530 

7) LAS REDES, ESTRATEGIAS Y DISCURSOS 
Respecto a las redes y estrategias, éstas tienen que ver con los mecanismos que se utilizaron 

en los casos de estudio que determinaron la elección de los puntos de destino. En algunos 

casos de produjeron a partir de la actitud de más o menos apertura de los gobiernos o 

condiciones favorables para su entrada y/o permanencia (para el caso mexicano en ambos 

períodos y para el caso español en la recepción de los colectivos del Cono Sur), en otros por 

las facilidades otorgadas por ciertas organizaciones de ayuda que facilitaron los 

desplazamientos (en especial las del exilio republicano), y en otros por las acciones de las 

legaciones diplomáticas (ya referidas). También jugaron un papel importante las respuestas 

sociales de apoyo, ya fueran de individuos con cierta cuota de poder o marcado renombre (el 

caso de Natalio Botana en Buenos Aires para los refugiados españoles), u organizaciones 

sociales de apoyo a los exilios (tanto de apoyo a la República Española como a la 

recuperación de las democracias en el Cono Sur). Y en tercer lugar, el papel muy importante 

de líderes y partidos políticos y sindicatos. No debemos dejar de mencionar ni concederle un 

papel menor a los lazos de nacionalidad o familiaridad con los colectivos de españoles 

radicados con anterioridad en América Latina a la llegada de los refugiados republicanos, 

como ese mismo papel para elegir España como destino para los del Cono Sur.1531 

En el caso del Río de la Plata, en su sentido de exilio, tanto hacia España como hacia México, 

si bien no tuvo un papel relevante, el de las redes intelectuales, sí es cierto y constatable que 

existieron algunas y que una buena parte de los intelectuales que se refugiaron en estos países 

se insertaron, no sin ciertas dificultades, en los medios académicos y culturales de destino 

siendo un gran aporte cultural e intelectual a los mismos. También debemos mencionar, que 

en estos segundos exilios, se trata de una generación muy joven, muchos aún estudiantes, que 

                                            
1530 BURIANO CASTRO, A.; DUTRÉNIT BIELOUS, S. y RODRÍGUEZ DE ITA, G.: Tras la memoria. El 
asilo diplomático en tiempos de la Operación Cóndor. México: Instituto Mora, 2000. 
1531 Para ampliar y profundizar en estos puntos se remite a la bibliografía citada en la nota 3. 
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en su exilio lo que hicieron fue continuar con sus carreras, finalizarlas e insertarse laboral y 

profesionalmente desde este recorrido vital.1532 

REFLEXIÓNES FINALES 
El texto hasta aquí realizado es un intento de aportar nuevas miradas, nuevos enfoques sobre 

los movimientos de población en general, a la vez que profundizar en las relaciones entre 

España y América Latina a lo largo del siglo XX.  

Entre los historiadores y cientistas sociales que trabajamos los exilios, especialmente los del 

Cono Sur, reconocemos que éstos aún no forman parte de las memorias sociales o históricas 

de la historia reciente de nuestros países. Sin embargo, también reconocemos que, además de 

seguir profundizando en su estudio, es necesario dar un paso más allá y comenzar a verlos en 

una dimensión comparativa, tanto a nivel sincrónico como diacrónico.  

Los estudios sobre las migraciones en general, y principalmente las de orden económico 

llevan cierta ventaja en la medida que sus análisis tienen una trayectoria más extensa y por 

tanto han generado una serie de herramientas metodológicas y teóricas muy importantes. Por 

esta razón, a pesar de ser poco considerados los exilios dentro de estos estudios, sostenemos 

que el traslado de esas herramientas para una mirada sobre éstos es de una gran valía y puede 

ayudar mucho a su comprensión dentro de la complejidad que representan. 

En este sentido, el nuevo giro que los cambios a nivel de las Ciencias Sociales por un lado, y a 

nivel macro con el proceso de globalización, por otro, han estimulado a los investigadores e 

investigadoras, a buscar nuevas formas explicativas, en algunos casos, y en otros, a poner en 

duda viejas lecturas. 

A lo largo del siglo XX los movimientos de población entre Europa en general y España en 

particular y América han sido, y siguen siendo, constantes. Lo que durante buena parte de este 

siglo se dio con destino a América a fines del mismo, a partir del último cuarto y con fuerza 

en su última década, se invirtió, y ahora se dirige hacia Europa y España. Estos contactos 

entre personas generaron y siguen generando un amplio capital humano, real y simbólico que 

se integra y forma parte de un conjunto de relaciones históricas. A su vez, este capital no es 

algo inmóvil, sino todo lo contrario, es de un gran dinamismo, es cambiante, se alimenta y 

retroalimente en forma permanente y sostenida aumentando su valor real y potencial. El 

mismo, se puede ver como un conjunto de recursos que pasan de lo potencial a lo funcional 

cuando se convierte en objeto de una estrategia para conseguir una serie de fines. 

                                            
1532 JENSEN, S. 1998, op.cit. YANKELEVICH, P. y JENSEN, S. (2007) Exilios. Destinos y experiencias bajo 
la dictadura militar. Buenos Aires: Libros del Zorzal, 2005; CORAZA, E. 2007 op.cit. y DUTRENIT, S. El 
Uruguay del exilio. Gente, circunstancias, escenarios. Montevideo: Trilce, 2006. 
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Dentro de los recursos generados hemos hecho hincapié en la generación de una serie de redes 

que son las que han mantenido y mantienen vivo ese capital, es como un gran puente que une 

el presente con el pasado. 

Analizando los casos particulares de los exilios se pueden observar una serie de elementos 

comunes que en algunos casos conscientemente, y en otros de forma inconsciente establecen 

ciertas lógicas que han perdurado en el tiempo más allá de los espacios concretos, es más 

desconociendo los viejos paradigmas de circunscripción como pueden ser las concepciones de 

límite, frontera o estado-nación. 

Por tanto, el sentido último de este trabajo ha sido poner sobre la mesa los casos y manejarlos 

en forma comparativa y relacional para entender mejor nuestra historia y la Historia entre 

España y América Latina. 
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Resumo:  
 
As mulheres imigrantes sofrem no quadro migratório uma dupla desvantagem 

- por um lado, ser mulher e, por outro, o facto de ser migrante. O facto de os países 

de origem serem normalmente países em vias de desenvolvimento, por vezes muito 

marcados pelas diferenças de género, condicionam o acesso de mulheres à 

formação e à instrução. No entanto, a configuração tradicional do papel da mulher 

nos movimentos migratórios, visto como dependente do homem, está em grande 

mutação. Um dos aspectos associados negativamente às mulheres imigrantes, 

prende-se algumas vezes com a situação de ilegalidade, o seu tráfico, não só da 

América Latina e do Sul, por exemplo para a Europa, como também entre as 

próprias Américas. Com a promessa de um emprego próspero e uma vida melhor, 

acabam por cair em redes de prostituição e de trabalho quase escravo. Elas só 

deixam de ser úteis quando por doença ou outra debilidade deixam de poder 

trabalhar, ou seja – fonte de “rendimento” para quem as explora. Por outro lado, a 

sociedade de acolhimento, em coerência com o princípio legal da protecção da 

dignidade da mulher deve, em circunstâncias em que esta pode ser colocada em 

causa, oferecer mecanismos de protecção suficiente, para que a mulher imigrante 

em risco possa deles beneficiar. A viabilização de título de residência estável, 

independente dos mecanismos de reagrupamento familiar, a protecção jurídica 

adequada, o apoio de centros de acolhimento temporário, são algumas das 

respostas necessárias e urgentes. Os trabalhadores estrangeiros – homens e 
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mulheres – são chamados para preencher vazios na população activa, sendo muitas 

vezes maltratados, injuriados e desrespeitados na sua dignidade.   

 
Palavras-chave: imigrante, mulher, América Latina, desenvolvimento. 

 
 
 

Sendo a economia motor de desenvolvimento das sociedades, torna-se por 

vezes um elemento “castrador” das mesmas, quando impede que todos participem 

do mesmo desenvolvimento, seja pelo país de origem, religião, cor, género, cultura e 

outros constrangimentos.  

Esta situação provoca, um pouco por todos os continentes, em especial na 

Europa ondas de xenofobia. 

O mundo não deve funcionar como se fossem dois mundos: os com melhores 

recursos e os que se sujeitam aos que, estes lhes querem oferecer.  

Não importa tanto a velocidade que cada país procura chegar à meta, o que é 

preciso é que todos cheguem. 

Neste mundo moderno e global, a mobilidade e identidade são as duas faces da 

modernidade.  

Porque razão os países desenvolvidos não têm a mesma ideia de globalização 

que os menos desenvolvidos? Porque esta não ameaça a sua identidade. 

É necessário ir mais longe, criar formas de integração económica, social e 

cultural, neste mundo (que se diz) global.  

“Este mundo globalizado nos entrega, por um lado, a globalização da pobreza, e 

por outro, a maior privatização da riqueza. Discutir sobre isto levaria muito tempo, 

mas num extremo estão os assim chamados «excluídos», os que são chamados 

«migrantes» (…).”1533 

Com uma grande vocação para olhar os fenómenos sociais numa perspectiva 

global, torna-se necessário que, os fenómenos sociais – o migratório em particular – 

sejam tratados e analisados numa escala maior, ou seja, envolvendo os principais 

sectores da sociedade. Neste sentido, desempenham um papel importante as 

                                            
1533 MARADIAGA, Card. Óscar Rodriguez. Hacerce a la mar. Ante los desafíos de un mundo globalizado. 
Madrid: Editorial Ciudad Nueva, 2010. p.90. 
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organizações internacionais, quer as agências da ONU, quer as ONG´s que 

trabalham no terreno com vista à integração dos imigrantes. 

Convém salientar o importantíssimo papel da OIM – Organização Internacional 

para as Migrações, que tem procurado uma conjugação entre as migrações e o 

desenvolvimento. 

De referir, “as extremas desigualdades e injustiças que reinam na estrutura 

social dos países latino-americanos, resultantes dos modos de produção e 

reprodução social, dos modos de desenvolvimento que se formaram em cada 

sociedade e na região em seu complexo.”1534 

Salienta-se o facto, de a pobreza se ter ampliado nas últimas décadas na 

América Latina, motivada por factores internos e externos que se interligam e que 

vem assumindo proporções maiores tendo em conta o desenvolvimento da 

globalização. 

São vários os desafios que os povos atravessam no século XXI.  

O facto de pessoas terem de emigrar para noutros países para encontrarem 

formas de encontrar sustento para as suas famílias, é um dos flagelos sociais. 

Pode-se afirmar que em quase todas as comunidades migrantes da América 

Latina existem mais mulheres de que homens, embora, se compararmos o que se 

passa entre a Argentina e por exemplo a Bolívia, verifica-se que a situação se 

encontra mais equilibrada. 

De referir, por exemplo, “o caso do transnacionalismo imigrante mexicano que 

difere dos restantes em diversos aspectos fundamentais. A população imigrante 

mexicana é não só a maior do que todos os outros grupos latino-americanos juntos, 

como é também predominantemente de origem rural.”1535 

Os imigrantes são um valor acrescentado para os países acolhedores, como tal 

devem ser recebidos e integrados. 

“Um fenómeno específico ilustra melhor do que qualquer outro o que está em 

causa quando se trata de fronteiras: a existência de “clandestinos”.1536 

                                            
1534 WANDERLEY, Luiz Eduardo W. A questão social no contexto da globalização: o caso latino-americano  e 
o  caribenho. In CASTEL, Robert, (et al). Desigualdade e questão social. São Paulo: EDUC, 2008, p.62. 
1535 PORTES, Alejandro, ESCOBAR, Cristina, RADFORD, Alexandria Walton. Organizações transnacionais de 
imigrantes e desenvolvimento: um estudo comparativo. In MARQUES, Margarida M. Estado-Nação e 
migrações internacionais. Colecção Estudos Políticos. Lisboa: Livros Horizonte, Lda, 2010. p. 97. 
1536 MARQUES, Margarida M. Estado-Nação e migrações internacionais. Colecção Estudos Políticos. Lisboa: 
Livros Horizonte, Lda, 2010. p. 13. 
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Um dos aspectos associados negativamente às mulheres imigrantes, prende-se 

algumas vezes com a situação de ilegalidade, o seu tráfico, não só da América 

Latina e do Sul, por exemplo para a Europa, como também entre as próprias 

Américas. Com a promessa de um emprego próspero e uma vida melhor, acabam 

por cair em redes de prostituição e de trabalho quase escravo. Elas só deixam de 

ser úteis quando por doença ou outra debilidade deixam de poder trabalhar, ou seja 

– fonte de “rendimento” para quem as explora. 

A sociedade de acolhimento, em coerência com o princípio legal da protecção da 

dignidade da mulher deve, em circunstâncias em que esta pode ser colocada em 

causa, oferecer mecanismos de protecção suficiente, para que a mulher migrante 

em risco possa deles beneficiar. A viabilização de título de residência estável, 

independente dos mecanismos de reagrupamento familiar, a protecção jurídica 

adequada, o apoio de centros de acolhimento temporário se necessário, são 

algumas das respostas urgentes. 

As mulheres migrantes sofrem no quadro migratório uma dupla desvantagem - 

por um lado, ser mulher e, por outro, ser migrante. 

“Um ponto de conflito e mal-entendidos tem sido o da discussão em torno das 

chamadas “lutas gerais” que atingem todos os trabalhadores e a tomada de 

consciência de que as mulheres são mais discriminadas do que os homens, na 

família, na fábrica, nas esferas públicas, demonstrando assim a especificidade da 

questão da mulher.”1537 

A crise de valores que tanto se fala é coadjuvada por diferentes crises, que 

todos os dias nos entram casa dentro através dos meios de comunicação social: 

- Desemprego e falta de meios para sustentar os membros das famílias;   

- Falta de habitação que confira dignidade à pessoa humana.  

Nos últimos anos, assistimos a quem promova a livre circulação global de 

capitais e por outro, esses mesmos, defendem restrições à circulação de pessoas. 

Assistimos anda, á existência de políticas que visam o controle dos fluxos 

migratórios, referindo-se à perigosidade destes. 

Desde finais do século XX o discurso político sobre as migrações internacionais 

na região latino-americana, conheceram algumas mudanças significativas. Nos 

                                            
1537 WANDERLEY, Luiz Eduardo W. A questão social no contexto da globalização: o caso latino-americano e o 
caribenho. In CASTEL, Robert, (et al). Desigualdade e questão social. São Paulo: EDUC, 2008. p.106. 
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países latino-americanos, diversos actores políticos começaram a ter em conta nos 

seus programas e discursos políticos, o tema da imigração e dos direitos humanos, 

em ordem a uma valorização das políticas migratórias. 

Por exemplo, na década de noventa do século XX, as migrações internacionais 

ganharam uma dimensão especial, fazendo parte dos temas inscritos na agenda 

global. A região sul-americana, experimenta a partir desta altura, transformações 

significativas no que diz respeito às políticas de migrações internacionais, tendo 

como influência a “consolidação da nova ordem mundial.”1538 

Às famílias migrantes, que acolhimento lhes é dado? Estas famílias que buscam 

noutros países uma vida melhor, são por outro lado uma preciosa ajuda para o 

desenvolvimento dos países acolhedores devem também por isso merecer um 

acolhimento digno. 

“De maneira geral, a migração provém da necessidade de sair do meio em que 

se nasceu para realizar aquilo que se compreende ser impossível nesse meio. No 

caso limite, trata-se de sobreviver. Para lá disto, encontra-se todas as esperanças e 

ilusões de homens insatisfeitos (…)”1539. 

A formação é hoje uma peça chave no crescimento dos povos e das sociedades.  

Temos de beber dos conhecimentos daqueles que escolhem outros países para 

viver. Aprender a sua cultura, os seus costumes, mas também oferecer-lhes os 

ensinamentos de quem acolhe, na medida em que seja possível, uma partilha de 

saberes. 

É certo que “o fim do Estado, ou a razão segundo a qual ele existe, é, (…) o bem 

comum: a realização do bem comum constitui a própria razão de ser dos poderes 

públicos”1540. 

“Uma autêntica democracia não é somente o resultado de um respeito formal de 

regras, mas também um fruto da convicta aceitação dos valores que inspiram os 

procedimentos democráticos: a dignidade da pessoa humana, o respeito dos 

                                            
1538  DOMENECH, Eduardo E. La ciudadanización de la política migratória. In NOVICK, Susana. (comp.). Las 
migraciones en America Latina. Buenos Aires: Catálogos, 2008. p. 55. 
1539  GEORGE, P. Migrações Internacionais. Lisboa: Publicações D. Quixote, 1977. pp. 66-67. 
1540  Pacem in Terris, 54. In RODRIGUES, António dos Reis Rodrigues. O Homem e a Ordem Social a Política. 
Cascais: Principia ,2003. p. 115. 
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Direitos do Homem, do facto de se assumir o “bem comum” como fim e critério 

regulador da vida política. (...)”1541. 

“Os padrões de migração globais podem ser vistos como um reflexo da mudança 

rápida dos laços económicos, políticos e culturais entre países”.1542 

Por outro lado, a precaridade económica atrás referida, está patente muitas 

vezes nestas famílias, quando ondas de xenofobia invadem as mentalidades ditas 

esclarecidas, com os medos e os receios de os postos de trabalho estarem em 

perigo, devido à existência de exploração de mão-de-obra barata por patrões sem 

escrúpulos, que utilizam estas pessoas que chegam aos diferentes países em busca 

de uma vida melhor e acabam por cair em caminhos difíceis. 

“O trabalhador estrangeiro [Homem e Mulher] é chamado para preencher vazios 

na população activa, vazios prejudiciais ao funcionamento do sistema económico. 

Pela sua parte, o trabalhador estrangeiro vem procurar um complemento de meios 

de existência para si próprio e para a família, complemento que não tem esperança 

de encontrar no seu país de origem.”1543 

“As migrações são já consideradas o grande fenómeno desta viragem de 

milénio.”1544 

Como já se referiu, a mulher tem maiores dificuldades na integração nos países 

acolhedores, dificuldades estas que, passam sem dúvida alguma no acesso ao 

mercado de trabalho. 

“Dantes, a «integração social» dos imigrantes pressupunha que os imigrantes 

abandonassem a sua cultura de origem e tomassem a cultura do país de 

acolhimento. Hoje, essa noção de «integração» não parece aplicável nem desejável. 

A noção que ocorre é de «sociedade pluricultural», que implique o diálogo entre 

culturas, em vez de repressão de uma cultura sobre a outra.”1545 O que importa, é 

que pelo facto de uma cultura ser diferente, não é nem inferior, nem superior – é 

diferente. 

Por outro lado, existe gente sem escrúpulos que não se inibe de se aproveitar do 

facto de ser mulher para a sujeitar a trabalhos menos dignos. 

                                            
1541 CONSELHO PONTIFÍCIO “JUSTIÇA E PAZ”. In Compêndio da Doutrina Social da Igreja. Cascais: 
Principia, 2005. p.258. 
1542 GIDDENS, A. Sociologia. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004. p.260. 
1543 GEORGE, P. Migrações Internacionais. Lisboa: Publicações D. Quixote, 1977. p.13. 
1544 DUARTE, F.B. Uma verdadeira política de imigração. Lisboa: Âncora Editora, 2005. p.152. 
1545 COSTA, Alfredo Bruto da. Exclusões sociais. Cadernos democráticos. Lisboa: Gradiva, 1998. p.74. 



Anales del I Encuentro internacional del conocimiento : diálogos en nuestra América / I Encuentro de 
las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración en el Conosur, 5, 6, e 7 de mayo 2011, 
Pelotas, Brasil – Pelotas (RS) : Instituto Federal Sul-rio-grandense/IFSul, 2011 - ISSN 2238-0078 
_________________________________________________________________________________ 

 

 1278 

Há ainda aquelas mulheres que são vítimas de máfias que através de anúncios 

falaciosos angariam gente, para trabalharem em variadíssimos empregos ditos 

honestos e quando chegam ao país acolhedor a realidade é bem diferente. São 

angariadas para a prostituição. 

Por outro lado, a mulher migrante enfrenta outra situação por vezes complexa – 

constituir família. 

Muitos empregos não aceitam esta situação, uma vez que o facto de a mulher 

estar ausente em licença de parto é sinal que tem que ser substituída e isso acarreta 

mais despesa para as empresas – este é um dos argumentos utilizados. 

É evidente que o que está por detrás destes movimentos migratórios são os 

problemas económicos. 

“A imigração não sendo a única solução, é sem dúvida uma das respostas para 

este problema.”1546 

A centralidade relativamente às migrações internacionais no que diz respeito aos 

interesses e às contradições, reside no facto de que este fenómeno hoje é 

praticamente universal. 

De referir que as migrações são uma questão pertinente e que é transversal a 

todos os agentes económicos, políticos e sociais dos Estados. 

Muitas vezes, as pessoas emigram para países que não possuem condições 

para acolher o imigrante e este é visto como um peso para algumas sociedades 

onde o emprego escasseia, o que provoca por vezes algumas reacções pouco 

amistosas para com quem chega. 

Salienta-se outro problema relativamente à população migrante. Prende-se com 

o facto de existir imigração ilegal. Pessoas que emigram para outro país sem ter à 

partida certeza vão conseguir encontrar emprego, vão naquilo a que popularmente 

se designa à sorte. 

Claro que esta situação, acarreta riscos, riscos que muitos estão dispostos a 

correr no intuito de poder mudar de vida. 

Se o homem corre riscos e incertezas, a mulher, também os corre. Considerada 

por algumas sociedades como um ser menos capaz de realizar tarefas que são 

apenas possíveis, se realizadas por homens, torna-se por vezes vítima de exclusão. 

                                            
1546 DUARTE, F.B. Uma verdadeira política de imigração. Lisboa: Âncora Editora, 2005. p.153. 
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Não há nada mais errado do que isto, uma vez que se sabe que a mulher é tão 

capaz de realizar as tarefas como os homens. 

Torna-se necessário no século XXI acabar com esta diferença de género, uma 

vez que o mais importante é falar de gente – homens e mulheres e não continuar 

com esta dicotomia homem/mulher. 

Não se pretende dizer que o homem e a mulher não têm as suas 

especificidades, mas não devem ser vistos na sociedade como seres que não têm 

nada a ver um com o outro. Têm, na medida em que são seres humanos e como tal 

se completam. 

De referir que “é provável que certas profissões continuem durante muito tempo 

a não serem exercidas pelos desempregados nacionais, mesmo em tempo de 

recessão económica acentuada, [como actualmente acontece], mas pode vir a ser 

muito violenta a reacção passional duma sociedade gangrenada pelo desemprego e 

pela inflação, relativamente a estrangeiros que trabalham dez horas por dia e 

acumulam economias, essa violência é de temer tanto mais que continua a apoiar-

se em racismo ou xenofobia subjacentes.”1547 

A citação apresentada revela a grande preocupação social com a população 

migrante – a rejeição por parte do país acolhedor, transformando-se em xenofobia. 

Os governos têm de estar atentos a estas situações, prevenindo convulsões 

sociais, como tem acontecido sistematicamente na Europa.   

“A integração dos imigrantes é um processo de aproximação e harmonização 

mútua entre os recém-chegados e a sociedade que os acolhe. Cada um destes dois 

actores colectivos é parcialmente condicionado no seu desempenho por condições 

estruturais de base e, por sua vez, afecta ou recria essas mesmas condições 

estruturais por meio das suas escolhas e acções.  

O desempenho dos imigrantes decorre das suas características e esforço de 

adaptação.  

O desempenho da sociedade de acolhimento materializa-se nas interacções que 

estabelece entre os recém-chegados e as suas instituições, o que resulta tanto de 

condições objectivas como de vontade política. É nesta interacção entre imigrantes e 

sociedade de acolhimento que se joga o resultado do processo de integração. 

                                            
1547 GEORGE, P. Migrações Internacionais. Lisboa: Publicações D. Quixote, 1977, p.164. 
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Contudo o jogo é desigual. A sociedade de acolhimento dispõe de recursos muito 

superiores aos dos imigrantes.”1548 

Como se pode verificar, a sociedade trabalha a duas velocidades, ou seja, existe 

a que acolhe e os que são acolhidos e estes últimos têm por vezes dificuldades de 

acolhimento uma vez que os recursos dos imigrantes são normalmente inferiores 

aos da sociedade acolhedora, entre os quais o da língua e o da formação.  

Neste caso, a mulher imigrante, enfrenta outras dificuldades entre as quais a 

mais evidente, o facto de ser mulher. 

“O termo “feminização da migração”, indissociável das reflexões em torno das 

migrações contemporâneas, reflecte as actuais mudanças nos fluxos de mobilidade 

humana. 

Falar de uma “feminização” das migrações não é falar de um aumento 

quantitativo da presença das mulheres nos fluxos de mobilidade humana, mas de 

uma série de mudanças qualitativas das suas motivações, dos meios e formas da 

migração feminina, bem como de uma visibilidade da importância do papel do 

género nos processos migratórios e do reconhecimento do potencial das mulheres 

trabalhadoras migrantes para o desenvolvimento global.1549 

Convém referir que a participação feminina no processo migratório acarreta 

consigo as capacidades que as mulheres têm no mercado de trabalho. Existe um 

apelo da sociedade para a participação indiferenciada dos géneros na participação 

do desenvolvimento das sociedades. 

Na perspectiva de que os imigrantes são um importante motor de 

desenvolvimento dos países acolhedores, a mulher por vezes é tida como um mal 

necessário nesse desenvolvimento. 

Contudo, a mulher tal como o homem tem capacidade de incorporar os quadros 

de um país. Sabe-se que se para o homem migrante, as coisas por vezes não são 

fáceis, muito menos fáceis se tornam para a mulher, como já se referiu. 

A mulher migrante continua a sua caminhada no sentido de conquistar o seu 

lugar que lhe está destinado por direito. Não pode ser uma conquista mas sim um 

direito inabalável, que nenhuma política, estratégia ou opção lhe poderá retirar. 
                                            

1548 ROSÁRIO, E. & SANTOS, T. Quanto custa ser imigrante? Lisboa: Alto-Comissariado para a Imigração e 
Diálogo Intercultural (ACIDI, I.P.), 2008. p.15. 

1549INDE. Implicações do género feminino nas migrações. Lisboa: INDE- Intercooperação e 

Desenvolvimento, (s.d.). (s.p.). 
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Neste sentido, importa referir que “em razão do rápido progresso tecnológico, 

especialmente em áreas como transporte, telecomunicações e instrumentos 

financeiros. Um número crescente de pessoas desloca-se dentro dos seus países e 

cruza as fronteiras em busca de melhores oportunidades de emprego e qualidade de 

vida superior. 

Em muitos países da União Europeia que lutam para acomodar o fluxo legal e 

ilegal de imigrantes e refugiados, a imigração tornou-se um assunto eleitoral crucial. 

Muitos culpam o fluxo de imigrantes de sobrecarregar as capacidades dos países 

recebedores e de privar os estudantes locais de vagas nas melhores escolas. Além 

disso, a imigração também tem sido associada com a percepção de crime e 

terrorismo crescentes.1550 

“Acrescente-se a importância que a diáspora tem para todos os governos. (…). 

Cada governante participa hoje das inquietações que foram de Salomão, mesmo 

que tenha menor inspiração e sabedoria. Pode tratar-se de emigração ideológica 

que parte em busca de outra paz; mais frequentemente trata-se de emigração 

determinada pelo funcionamento de um mercado de trabalho que se 

internacionalizou, obediente à regra de que os países ricos exportam capitais e os 

países pobres exportam gente.”1551 

Os imigrantes têm legislação que os defende em território que os acolhe. 

Contudo, convém referir que alguns países ainda vêm os imigrantes como seres que 

transportam consigo os males do mundo, de referir a título de exemplo: a 

toxicodependência, a propensão para o crime, o terrorismo, a SIDA, entre outros. 

Por outro lado, “considerar apenas os migrantes enquanto actores para o 

desenvolvimento comporta o grave risco de os instrumentalizar, ao considerar as 

suas acções apenas enquanto instrumentos para o desenvolvimento global e não 

enquanto beneficiários do desenvolvimento.”1552 

                                            
1550LOPES, C. (2005). Cooperação e desenvolvimento humano: a agenda emergente para o novo 

milénio. São 

Paulo: UNESP, 2005. pp.157-158. 
1551 MOREIRA, A. A comunidade internacional em mudança, 3ª edição. Coimbra: Edições Almedina, 

2007. p.37. 
1552 INDE. Implicações do género feminino nas migrações. Lisboa: INDE- Intercooperação e 

Desenvolvimento, (s.d.). (s.p.). 
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“Alguns estudos do Banco Mundial mostram frequentemente que o controlo 

sobre os recursos exercido pelos homens e mulheres tem um impacto importante e 

diferenciado pelo género sobre o consumo e despesas da família. 

Metade dos migrantes são mulheres. Estas são as maiores receptoras de 

remessas no mundo, logo as suas ideias e comportamentos, em termos individuais e 

colectivos, são cruciais para se perceber o impacto das remessas sobre as 

mulheres, as suas famílias, e os seus respectivos países. 

O desejo de proporcionar uma melhor vida aos filhos e à família é uma razão 

importante para migrar, especialmente para as mulheres.”1553 

Convém referir que numa sociedade onde os valores e o respeito pelos Direitos 

Humanos são por vezes postos em causa, é necessário que a sociedade neste 

mundo globalizado não esqueça que todos fazemos falta, cada um porém com suas 

especificidades. 

Jean-Pierre Dupy, disse que a “nossa civilização está hoje em crise. Crise de 

uma humanidade que desperta a si mesma no momento em que compreende que a 

sua sobrevivência está em jogo. (…).”1554 . 

Na América Latina, como em qualquer parte do mundo, a inclusão é possível, 

apesar das vicissitudes apresentadas, basta que haja vontade política, económica e 

cultural, mudança de mentalidades – que normalmente é lenta. Se houver esta 

vontade de acolher aqueles e aquelas que desenraizando-se se lançam na ousadia 

e na aventura de mudar de país ou região, tendo em vista melhores condições de 

vida, ou seja, que a sua vida tenha dignidade.  

No que às mulheres diz respeito – de um modo particular –, estas, enfrentam 

vários problemas de inclusão, pelo que se apresentou ao longo do trabalho, contudo, 

embora com dificuldades é possível, com o esforço e envolvimento de toda a 

sociedade, estarmos no caminho da inclusão, tendo em conta que “a nova 

identidade das mulheres irrompe de práticas em que elas se descobrem como 

pessoas e cidadãs, o que tem revolucionado a própria identidade dos homens.”1555 

                                            
1553 INDE. Implicações do género feminino nas migrações. Lisboa: INDE- Intercooperação e 

Desenvolvimento, (s.d.). (s.p.). 
1554 DUPUY, Jean-Pierre. A tentação do orgulho. In Conferência Gulbenkian Que Valores para este Tempo. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian / Gradiva. 25,26,27 de Outubro 2006, p. 341. 
1555 WANDERLEY, Luiz Eduardo W. A questão social no contexto da globalização: o caso latino-americano e o 
caribenho. In CASTEL, Robert, (et al). Desigualdade e questão social. São Paulo: EDUC, 2008, p.106. 
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Resumen: 
 

Las mujeres inmigrantes sufren una doble desventaja, en virtud de la 

migración -, por una parte, ser mujer y, en segundo lugar, el hecho de ser un 

migrante. El hecho de que los países de origen son por lo general en los países en 

desarrollo, a veces muy marcado por las diferencias de género afectan el acceso de 

las mujeres a la formación y la educación. Sin embargo, la configuración de la 

función tradicional de la mujer en la migración, vista como dependientes de los 

hombres, es en gran flujo. Uno de los aspectos asociados negativamente a las 

mujeres inmigrantes, trata a veces con su su tráfico ilegal, no sólo en América Latina 

y América del Sur, por ejemplo, para Europa, sino también entre sus propios 

Américas. Con la promesa de un trabajo próspero y una vida mejor, con el tiempo 

caer en redes de prostitución y casi mano de obra esclava. Simplemente deja de ser 

útil cuando una enfermedad o debilidad que no puede trabajar, que es - una fuente 

de "ingresos" a sus explotadores. Por otra parte, la sociedad de acogida, de 

conformidad con el principio jurídico de la protección de la dignidad de la mujer 

debe, en circunstancias en que esto puede ser puesto en duda, proporcionar 

mecanismos de protección suficientes, por lo que las mujeres inmigrantes en 

situación de riesgo pueden beneficiarse de ellas. La viabilidad de permiso de 
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residencia permanente, independientemente de los mecanismos de reagrupación 

familiar, la debida protección legal, apoyo a refugios temporales, algunas de las 

respuestas son necesarias y urgentes. Los trabajadores extranjeros - los hombres y 

mujeres - están llamados a llenar los vacíos en la fuerza de trabajo y con frecuencia 

son maltratados, insultados y falta de respeto de su dignidad. 

 

Palabras clave: inmigración inmigrantes, mujeres, América Latina, el 

desarrollo. 
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O PAPEL DA IMIGRAÇÃO NA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO RACIAL NO 
BRASIL 

 

 

A pluralidade racial existente no Brasil já no fim do século XVIII se revelava 
como um problema para o Império. Assim, a perspectiva do fim da escravidão 
contribuiu com a intensificação do debate acerca do papel do negro na sociedade, 
pois a superação dos problemas sócio-raciais era vista através da substituição da 
força de trabalho negra pela do europeu, que traria o progresso e a civilização para 
o Brasil.  

Palavras chave: raça, nação, imigrante, racialismo, Estado. 

 

 

                                                     

“Numa terra radiosa vive um povo triste.”1556  

 

Um ponto em comum entre os pensadores do nacionalismo do início do 

século XX foi justamente o interesse na questão racial. Isso se deu por uma 

preocupação já existente desde meados do século XIX com as motivações raciais 

na época do processo de formação da sociedade e do homem brasileiro. Havia a 

necessidade e o interesse de se propagar a superioridade racial e cultural dos 

brancos sobre os negros no Brasil de forma a se introjetar no imaginário popular 

uma perspectiva de distinção social entre os indivíduos, baseadas em pressupostos 

raciais.  

A questão da nacionalidade ou da concepção da idéia de uma “nação 

brasileira” foi um debate que surgiu com maior intensidade após a Independência do 

Brasil, quando a necessidade de se estabelecer uma política de unidade normativa 

para todo o território nacional era debate entre boa parte da elite intelectual do país. 

O medo do absolutismo de Dom Pedro, associado ao medo de que ocorresse aqui o 

mesmo processo de separação da América espanhola, por parte da elite monárquica 

                                            
1556 PRADO, Paulo. Retrato do Brasil – ensaio sobre a tristeza brasileira.  Ed. José Olympio, 1928, p. 17. 
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brasileira, enxertou o país de debates sobre a necessidade da unificação do Brasil 

através da idéia de “nação”. 

O que nos interessa aqui é entender como a questão racial é vista neste 

período como elemento gerador da idéia de nação. O conceito de raça será, neste 

trabalho, estudado a fim de se entender a relação entre ele e o projeto de Estado-

Nação que se constituía no Brasil na virada do século XIX para o XX. O papel dos 

teóricos brasileiros que se dedicaram à análise da questão racial será fundamental 

para o desenvolvimento deste trabalho, já que suas idéias fomentaram debates 

acadêmicos, projetos de Estado e até, ou talvez principalmente, idéias que se 

propagaram no imaginário popular em relação ao papel do negro na sociedade. 

As teorias raciais foram introduzidas no Brasil como modelos explicativos 

viáveis para atender às demandas políticas em torno da constituição do povo 

brasileiro. A ampla aceitação destas teorias, baseadas num social darwinismo, 

refletia o interesse das elites intelectuais em relação a que tipo de nação se 

pretendia construir no Brasil. 

“O que se pode dizer é que as elites intelectuais locais não só 

consumiram esse tipo de literatura, como a adotaram de forma 

original. (...) Em meio a um contexto caracterizado pelo 

enfraquecimento e fim da escravidão, e pela realização de um novo 

projeto político para o país, as teorias raciais se apresentavam 

enquanto modelo teórico viável na justificação do complicado jogo de 

interesses que se montava.”1557  

A despeito de seus interesses particulares, estes intelectuais brasileiros, 

determinavam os rumos que as políticas públicas deveriam ser empregadas a fim de 

garantir uma ordem social já estabelecida, em função dos laços escravocratas 

vigentes e enraizados nas relações sociais no Brasil. Mesmo assumindo o 

esgotamento da escravidão enquanto regime econômico, sua duração enquanto 

mentalidade política era necessária a fim de se valorizar a população branca, em 

detrimento da negra, ainda vista como mão de obra barata e como um povo não 

civilizado.  

                                            
1557 SCHWARCZ, Lília Motitz, O Espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil __ 
1870-1930. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. P.18. 
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A questão racial é vista aqui como elemento essencial para a formação de 

uma consciência coletiva no que se refere a uma perspectiva de unidade nacional, 

tema que era discutido entre os intelectuais do período, na medida em que, para se 

ter um Estado, há a necessidade de se ter consenso do que se pretende enquanto 

nação. A nação é entendida, dentro desta perspectiva, como elo entre o Estado e o 

povo. O Estado é uma instituição política que para ser legitimada em todo seu 

território, necessita propagar o sentimento de nacionalismo1558. Dessa forma, o povo, 

organizado num mesmo território, com o mesmo regime político, se identifica através 

de elementos culturais, com o Estado, via conceito de nação. Assim, a identidade do 

povo é utilizada como aparato ideológico do Estado. A identidade nacional nasce da 

utilização de elementos passados que serão transpostos para o presente para criar 

no imaginário popular o sentimento de nação.  

É importante destacar a relevância do conceito de raça para o estudo das 

relações sociais e mais que isso, do processo de longa duração do racismo como 

parte de uma cultura política do Brasil. É de conhecimento das ciências sociais 

contemporâneas que o conceito de raça não se aplica a seres humanos, no entanto, 

deve-se sempre destacar o papel sociológico determinante do conceito de raça, que 

influencia a forma como os homens irão se relacionar entre si. O conceito de raça 

deve ser visto, assim, como uma construção social, incapaz biologicamente de 

diferenciar os homens entre si, enquanto espécie, mas fundamental no que se refere 

à propagação de desigualdades.   

Portanto, mesmo havendo a negação pública da raça como elemento 

biológico, ela se encontra antropológica e socialmente presente nas relações 

sociais, exercendo papel de elemento cultural gerador de desigualdades. Esta 

relação entre o conceito de raça e as relações sociais pode ser percebida na forma 

como “os esquemas de classificação racial sejam intimamente influenciados pelos 

contextos sociopolíticos e econômicos que lhes são contemporâneos.”1559 

No final do século XVIII o Brasil já era uma sociedade multirracial e, se 

comparado com comunidades onde a diferenciação social pela cor era uma política 

                                            
1558 CARNOY, Martin. Estado e Teoria Política. Campinas, Papirus, 1996 
1559 MAIO, Marcos Chor de (org).Raça Como Questão: história, ciência e identidades no Brasil. Organizado por 
Marcos Chor de Maio e Ricardo ventura dos Santos. Rio de Janeiro: editora FIOCRUZ. 2010. p. 14. 
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institucionalizada, como nos Estados Unidos, pode-se afirmar que o negro livre e o 

mulato já exerciam papel importante na organização da sociedade1560. Organização 

esta pautada em compreensões culturais e sociais do povo brasileiro, no entanto, se 

analisada a miscigenação a partir de uma perspectiva de uma contribuição política e 

econômica para a sociedade, a premissa de inferioridade racial irá sobrepor a 

contribuição cultural dos negros ao Brasil. No inicio do século XX, mesmo com toda 

a propagação das teorias acerca da degeneração do mestiço, pode-se afirmar que o 

processo de miscigenação que se tinha no Brasil teve de ser considerado como um 

“traço incontornável da realidade social.”1561  

O pensamento racialista do fim do século XIX e início do século XX 

caracteriza-se pela idéia de degeneração do homem que resulta da mistura do 

negro, índio e europeu. O produto desta mistura torna-se estereotipado na 

sociedade, em especial nos meios intelectuais, que lhe desfere críticas severas e 

satiriza sua origem étnica e social, transformando-o nas caricaturas mundialmente 

conhecidas do mulato do Norte, do malandro carioca e do típico latino americano. 

Havia ainda um largo discurso acerca da inferioridade do povo brasileiro, dada a sua 

composição étnica no que se refere ao branco português, que também era passível 

de críticas entre os intelectuais, por tratar-se de um povo em decadência, teoria esta 

que é discutida no trabalho de Paulo Prado sobre o povo brasileiro, que o autor vê 

como infeliz por natureza, tendo em vista as características inferiores das três raças 

que o compõe: o negro africano, o índio e o português.1562 

O IMIGRANTE COMO PARTE DE UMA POLÍTICA NACIONAL RACISTA  

A perspectiva do fim da escravidão contribuiu com a intensificação do debate 

acerca do papel do negro na sociedade. A pluralidade racial que se apresentava no 

Brasil já no fim do século XVIII revelava-se como um problema para o Império, na 

medida em que poderia ser um impasse perigoso para o projeto de unidade entre as 

diversas “regiões e populações abarcadas pelo império colonial português na 

América”. Portanto, o grande número de escravos, índios e mestiços, que não 

                                            
1560SKIDMORE, Thomas E., Preto no Branco – Raça e Nacionalidade no Pensamento Brasileiro. Tradução de 
Raul de Sá Barbosa. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1976, p. 70. 
1561 MAIO, Marcos Chor de (org).Raça Como Questão: história, ciência e identidades no Brasil. Organizado por 
Marcos Chor de Maio e Ricardo ventura dos Santos. Rio de Janeiro: editora FIOCRUZ. 2010. P.9. 
1562 PRADO, Paulo. Retrato do Brasil – ensaio sobre a tristeza brasileira.  Ed. José Olympio, 1928, p. 20. 
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possuíam direitos civis e políticos, eram vistos como “‘corpos estranhos’ no interior 

da nação e [como] ameaças à unidade [nacional].” 1563 

A abolição da escravatura passa a ser vista como a solução mais viável frente 

a este problema, uma vez que tornar todos livres garantiria, ao menos, certa 

homogeneidade sociocultural. No entanto, quanto mais se pensava a perspectiva de 

unidade nacional a partir da possibilidade de uma sociedade de homens iguais por 

serem livres, mais as diferenças raciais e culturais tonavam-se tão evidentes ao 

ponto de transformarem-se em um problema pontual a ser resolvido. 

Dessa forma, a discussão sobre a substituição do trabalho escravo pelo 

trabalho livre efetuado pelo imigrante europeu se fez necessária, dado o alto índice 

de miscigenação do povo brasileiro, que possuía maior parte da população 

composta por negros e mestiços. Este problema perpassava a questão da ordem 

nacional, estabelecida a partir de uma unidade entre todo o povo brasileiro. Neste 

sentido, a multiplicidade sócio-racial se apresentava como um dos maiores 

problemas para a unidade nacional e o total estabelecimento da ordem. A 

nacionalidade era uma carência do Estado brasileiro, uma necessidade para que a 

ordem viesse a existir, no entanto, num país com tamanha multiplicidade racial e 

cultural, a idéia de pátria soava como algo inteiramente estranho àqueles a quem ela 

devia alcançar. Era por isso que o conceito de nação se encontrava intimamente 

ligado ao problema racial a ser enfrentado pelo Estado. 

No processo de transição da substituição da força de trabalho do escravo 

para a utilização do trabalho livre, em especial pelo trabalho de imigrantes, que se 

encontrava o Brasil em meados dos anos 1880, Célia Maria Marinho de Azevedo vai 

dizer que: 

“Esperava-se que o país pudesse preencher uma carência básica 

apontada por quase todos os autores já vistos até aqui: a nacionalidade. 

Para isso era preciso que se forjasse uma população plenamente 

identificada com a idéia de pátria, de sociedade brasileira, não só tem 

termos de limites geográficos como principalmente no sentido de uma ética 

social. Contudo, a percepção de uma explosiva heterogenia sócio-racial 

                                            
1563 MAIO, Marcos Chor de (org).Raça Como Questão: história, ciência e identidades no Brasil. Organizado por 
Marcos Chor de Maio e Ricardo ventura dos Santos. Rio de Janeiro: editora FIOCRUZ. 2010. P.33. 
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destacava-se como um considerável entrave no pensamento daqueles que 

almejavam transformar o país recém independente em nação”.1564 

Assim, a superação dos problemas sócio-raciais de daria através da 

substituição da força de trabalho negra pela do europeu, que traria o progresso e a 

civilização para o Brasil. A idéia de que o negro e o mestiço seriam incapazes de 

assimilar sentimentos e de que a escravidão era um prejuízo ao progresso foi algo 

amplamente difundido entre os intelectuais brasileiros. Havia um abismo que 

separava o homem branco do negro, ou o homem do “bruto”1565. A consequencia foi 

a exaltação do trabalho do imigrante em detrimento do negro africano, visto como 

causador do atraso do Brasil. O trabalhador livre europeu passa a ser visto como o 

símbolo do progresso e da civilização e a idéia de “imigrante ideal” difunde-se entre 

a elite intelectual imigrantista do Brasil, em cujo seio outrora vigorava o debate sobre 

o problema da multiplicidade racial do povo brasileiro. Este debate obviamente não 

foi deixado de lado em função das discussões acerca da vinda dos imigrantes como 

nova força de trabalho ao Brasil, mas sim abriu espaço para que o imigrante se 

apresentasse como um meio de se embranquecer a população. 

O debate sobre a vinda dos imigrantes foi fundamental neste período, pois o 

interesse na política do branqueamento tomava forma entre os intelectuais 

brasileiros. A este respeito, Schwarcz vai dizer: 

“Datam desta época os primeiros debates e experiências 

com trabalhadores estrangeiros, sobretudo europeus, entendidos 

nesse momento como os grandes substitutos diante do iminente final 

da escravidão.”1566  

A política de imigração foi vista como a solução para os males decorrentes da 

escravidão no país, uma vez que bastava passear pelo Brasil que vir-se-ia uma 

gama de cores, provenientes da mistura das raças. Tavares Bastos era categórico 

                                            
1564 AZEVEDO, Célia Maria Marinho. Onda Negra, Medo Branco; o negro no imaginário das elites do século 
XIX. 3° Edição. São Paulo: Annablume, 2004. 
1565 IBID, p. 52. 
1566 SCHWARCZ, Lília Motitz, O Espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil __ 
1870-1930. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. P.27. 
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neste sentido: “Para mim, o emigrante europeu devia e deve de ser o alvo de nossas 

ambições, como o africano o objeto de nossas antipatias.”1567 

Assim, “a idéia da inferioridade dos africanos (...) começou a ser revestida por 

sofisticadas teorias raciais, impressas com o selo prestigioso das ciências.”1568 Uma 

das características mais interessantes das teorias raciais do início do século XX é a 

sua utilização como política nacionalista. Para Nicola Matteucci1569, a crença na 

superioridade de uma raça sobre outras se dá no uso político de teorias baseadas 

em pesquisas aparentemente científicas. A intensidade das formas de manifestação 

de preconceito étnico é capaz de fortalecer ou enfraquecer o poder do Estado. 

Estas teorias raciais difundiram a idéia de que o negro era responsável pelo 

atraso político, econômico e, sobretudo social do Brasil. E a situação se agravava à 

medida que a população não branca no país crescia em proporções exorbitantes, o 

que era, evidentemente, um movimento inverso ao desejado pela política do 

branqueamento.                       

Dessa forma, a discussão acerca da vinda de imigrantes encontrou um 

argumento a seu favor, na medida em que cada dia a população não branca do país 

crescia, mesmo com o alto índice de miscigenação. Frente ao medo de que a raça 

evoluída (branca) se perdesse entre os negros, retoma-se a discussão da vinda de 

imigrantes europeus, em especial os de origem germânica. Pois acreditava-se que 

os africanos, embora apresentassem um sem-número de problemas para tornarem-

se civilizados, sempre foram capazes de se misturar com facilidade aos brancos e 

assim, “vão perdendo a cor à proporção que se afastam da primitiva origem, 

tornando-se mulatos”.1570  

Tais teóricos apostavam seriamente na idéia de que o Brasil seria capaz de 

se tornar branco, caso a política de branqueamento da população fosse assumida 

                                            
1567 BASTOS, Tavares. In: AZEVEDO, Célia Maria Marinho. Onda Negra, Medo Branco; o negro no  
imaginário das elites do século XIX. 3° Edição. São Paulo: Annablume, 2004, p. 56. 
1568 AZEVEDO, Célia Maria Marinho. Onda Negra, Medo Branco; o negro no imaginário das elites do século 
XIX. 3° Edição. São Paulo: Annablume, 2004. 
1569 MATTEUCCI, Nicola. Racismo. In. Dicionário de Política / N. Bobbio, N. Matteucci, G. Pasquino; tradução 
Carmem C. Varrale... [et.Al.] ; coordenação de tradução João Ferreira; revisão geral João Ferreira e Luiz 
Guerreiro P. Cascais. Ed. Brasília: UNB: São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2000. p. 1059. 
1570 JAGUARIBE, In: AZEVEDO, Célia Maria Marinho. Onda Negra, Medo Branco; o negro no imaginário das 
elites do século XIX. 3° Edição. São Paulo: Annablume, 2004, p.63. 
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pelo Estado como política pública a partir do investimento maciço na imigração 

européia, que era vista como o único elemento capaz de trazer ao Brasil a 

possibilidade de purificação étnica. Se o Brasil não diminuísse a sua população 

negra e aumentasse proporcionalmente a sua população branca, não haveria 

possibilidade do país se desenvolver de fato.  

A fim de comprovar este fato, Lilía Moriz Schwarcz cita a passagem de João 

Batista Lacerda pelo I Congresso Internacional das Raças: 

“João Batista Lacerda, então diretor do Museu Nacional do 

Rio de Janeiro, era convidado a participar do I Congresso 

Internacional das Raças, realizado em julho de 1911. A tese 

apresentada – “Sur les métis au Brèsil” – era clara e direta: o Brasil 

mestiço de hoje tem no branqueamento em um século sua 

perspectiva, saída e solução.”1571  

Data deste período a difusão da idéia de que a emancipação dos negros 

devia estar condicionada à vinda dos imigrantes para o Brasil; e a idéia de 

escravidão benéfica, pois não havia preconceito racial no Brasil.1572 O que houve foi 

uma exploração econômica de uma classe sobre outra, mas que a forte 

miscigenação da população seria a marca de que não havia conflitos raciais e, 

portanto, o negro não havia sido subjugado pela sua condição racial, mas sim por 

sua condição sócio-econômica.  A consequencia disso foi a noção de classe em 

conflito e raça, em paz. 

O PAPEL DOS NACIONALISTAS AUTORITÁRIOS 

Já nas primeiras décadas do século XX, a discussão acerca do papel do 

imigrante estava inserida na análise dos pensadores do nacionalismo autoritário 

sobre a constituição do povo brasileiro. A discussão de raça permeava os interesses 

políticos do Estado, principalmente em se tratando de um Estado em formação. 

Neste sentido, era de vital importância para os pensadores da política autoritária do 

início do século XX, falar sobre as questões étnicas da constituição do povo 

brasileiro. Azevedo Amaral via a questão racial como dever direto do Estado, a 

                                            
1571 SCHWARCZ, Lília Motitz, O Espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil __ 
1870-1930. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. P.11. 
1572 Ruy Barbosa in: AZEVEDO, Célia Maria Marinho. Onda Negra, Medo Branco; o negro no imaginário das 
elites do século XIX. 3° Edição. São Paulo: Annablume, 2004, p.83. 
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quem cabia a obrigação de promover uma política eugênica que, através de uma 

rígida seleção das raças dos imigrantes, construiria um produto forte e capaz de 

participar ativamente do processo de construção de uma identidade coletiva do 

Brasil que se formava1573.  

Assim como em Oliveira Vianna, há em Azevedo Amaral uma exaltação da 

imigração européia como solução para os impasses da política de branqueamento 

da população brasileira, que era negra em sua maioria. A população européia 

representaria uma cultura e raça evoluídas frente a barbárie do africano e do 

ameríndio. Para Azevedo Amaral a questão étnica era mais importante para a 

consolidação de um Estado autoritário, tendo, portanto, que ser a primeira a ser 

resolvida. Amaral acreditava que o aumento dos imigrantes europeus garantiria a 

“vitória étnica” da raça branca sobre o sangue negro e índio do povo brasileiro. 

Oliveira Vianna, em seu livro Populações Meridionais do Brasil, legitima 

veementemente este discurso de degeneração dos mestiços, que são descritos 

como bandidos por excelência, como vagabundos, preguiçosos, que ocupam as 

ruas das cidades sem trabalhar. Os negros e mestiços são apresentados por ele 

como biologicamente propensos à bandidagem, logo podiam se inserir sem 

problemas de adaptação ao sistema de capangagem, existente no interior do país. O 

que comprovaria a influência do domínio do imigrante na vida das classes inferiores 

do Brasil (entenda-se negros africanos e índios)1574. 

Por conseguinte, esta parcela da população está, por processos políticos e 

históricos, excluída do direito à propriedade da terra, ao direito político, sendo 

obrigada a abrir espaço para os imigrantes a para os fidalgos territoriais. Por não 

possuírem o mesmo sangue e as mesmas características físicas, eram afastados do 

direito à cidadania, que era defendida com esforço intenso pela classe superior a fim 

de manterem-se intactas a pureza do seu sangue e, consequentemente, a posição 

de poder que lhes foi atribuída. Os negros e mestiços viviam, portanto, numa 

situação de evidente inferioridade e os preconceitos aos quais eram constantemente 

                                            
1573 AMARAL, Antônio José de Azevedo. Estudos brasileiros. Rio de Janeiro, 1930. 
1574 VIANNA, Oliveira. Populações Meridionais do Brasil. V.1. Belo Horizonte, Itatiaia; 1987. Niterói: 

Ed. da Universidade Federal Fluminense. 7 Edição, p. 91,92 e 94.  
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submetidos os condicionavam a uma posição de humilhante subalternidade em 

relação aos brancos. 

A partir de toda essa discussão sobre como escrever sobre a superioridade 

dos brancos em relação aos negros, os intelectuais autoritários optaram por seguir 

uma linha de branqueamento da população brasileira, sempre sobrepondo os 

brancos aos negros. Dessa forma, começaram a defender a vinda de imigrantes 

para o Brasil, pois os imigrantes europeus enriqueceriam o povo e a composição 

racial do país. Oliveira Vianna vai citar o exemplo de colonização do Sul pelos povos 

de origem européia para mostrar lugares onde o sangue branco havia resistido ao 

tempo e às relações inter-raciais, compondo assim, o que ele vai classificar como 

um povo que resistiu aos “sangues bárbaros” dos índios e dos africanos1575. E 

embora Vianna tivesse consciência de que o Brasil era um país em sua maioria 

negro e mestiço, não deixava de defender a idéia de que o ideal seria que o sangue 

branco viesse a ser a maioria.  

 
 
 
 
 

 
La diversidad racial existente en Brasil desde finales del siglo XVIII se reveló 

como un problema para el Imperio. Por ello, la perspectiva de la abolición de la 
esclavitud contribuyó a intensificar el debate sobre el papel de los negros en la 
sociedad, pues la superación de los problemas sociales y raciales era concebida 
mediante la sustitución de la fuerza de trabajo negro por la europea,  que traería el 
progreso y la civilización a Brasil.   
 

 

Palabras claves: raza, nación, el racismo, inmigrantes, Estado. 
 

 
 

 
 
 

                                            
1575 IBID, p. 92. 
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PRECONCEITOS ÉTNICOS E MOVIMENTOS “NEONAZISTAS” 

 
 
         René E. Gertz* 
 
 
 
Resumo: A expressão “neonazismo” ganhou destaque, na opinião pública brasileira, 
nos últimos 10 anos. Jornalistas e pesquisadores falam de ações, de formas de 
pensar, da distribuição geográfica de grupos classificados de “neonazistas”. Aqui 
serão focados os divulgadores dessas informações, suas possíveis intenções 
subjacentes, os preconceitos implícitos ou explícitos nas manifestações e nos 
comentários sobre esses grupos. 
 
Palavras-chave: Neonazismo;  
       Imigração alemã;  
       Preconceitos étnicos. 
 

 

 

 

OBSERVAÇÕES PRELIMINARES 

 

 Ao contrário daquilo que aconteceu em outros países latino-americanos, o 

Brasil promoveu, durante os anos de 1930/1940, uma intensa política para 

“assimilar” os imigrantes e seus descendentes, em especial aqueles que eram 

considerados inimigos, por provirem dos países do “Eixo” (Alemanha, Itália, Japão). 

Isso criou uma situação de convívio desconfortável, durante cerca de 25 anos, no 

pós-guerra. Naquilo que tange especificamente a alemães e a italianos, mais os 

respectivos descendentes, no sul do país, essa situação sofreu certa mudança em 

1974/1975, quando o governo estadual do Rio Grande do Sul, com apoio do governo 

federal, promoveu o “biênio da imigração e colonização”, para festejar, 

respectivamente, os 150 anos do início da imigração alemã e os 100 anos do início 

da imigração italiana.1576 

                                            
* Professor nos Departamentos de História da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil. 
1576 ROEHE, Nara Simone Viegas Rocha. O sesquicentenário da imigração alemã no Rio Grande do Sul em 
1974 como corolário das relações econômicas Brasil-Alemanha. Porto Alegre: PUCRS, 2005 (dissertação de 
mestrado em História). 
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 Contrariando o imaginário dos “assimilacionistas” do período da Segunda 

Guerra Mundial, os assim chamados “quistos étnicos” não haviam desaparecido, e, 

pelo contrário, a partir dos festejos e do reconhecimento oficial da presença desses 

grupos, se registrou algo que se poderia chamar de “re-etnicização”, entre cujas 

manifestações a proliferação de festas típicas é uma das que mais aparecem no 

folclore jornalístico.1577 

 Com a decadência do regime militar brasileiro, na virada da década de 1970 

para a de 1980, e o gradativo retorno de liberdades de manifestação, aconteceram, 

no Rio Grande do Sul, dois episódios que forneceram argumentos à tradição crítica 

em relação à imigração e colonização alemãs.1578 Um desses episódios foi o 

surgimento de uma Editora Revisão, em Porto Alegre, que publicou uma série de 

livros e divulgou outros materiais que propunham uma nova visão, uma “revisão”, 

sobre a Segunda Guerra Mundial. Seu editor foi um descendente de alemães, 

Siegfried Ellwanger Castan.1579 

 Quase simultaneamente, surgiu, em Santa Cruz do Sul, um município típico 

de colonização alemã, um movimento separatista, que propunha criar uma 

“república do pampa”, movimento liderado por uma pessoa de nome Irton Marx.1580 

Subjetivamente, o próprio líder admitiu que o movimento era classificado de 

“nazista”, por críticos. À pergunta “uma das acusações que tem sido feitas ao senhor 
                                            

1577 Na verdade, esse tema foi pesquisado com mais intensidade em Santa Catarina que no Rio Grande do Sul. 
Ainda que com possíveis peculiaridades regionais e motivações iniciais específicas, o fenômeno, certamente, é 
comparável. Cf., além de vários outros, WOLFF, Cristina Scheibe; e FLORES, Maria Bernadete Ramos. A 
Oktoberfest de Blumenau: turismo e identidade étnica na invenção de uma tradição. In: MAUCH, Cláudia; e 
VASCONCELLOS, Naira (orgs.). Os alemães no sul do Brasil: cultura, etnicidade e história. Canoas: Editora da 
ULBRA, 1994, p. 209-220. Um trabalho de fôlego sobre um tema paralelo, centrado no Rio Grande do Sul, é 
WEBER, Roswithia. Mosaico identitário: história, identidade e turismo nos municípios da Rota Romântica – 
RS. Porto Alegre: UFRGS, 2006 (tese de doutorado em História). 
1578 Não significa que não existam manifestações equivalentes em relação a outros grupos. Mas, sem dúvida, 
aquelas em relação aos alemães e descendentes são as mais incisivas, e as únicas que serão abordadas aqui. 

1579 Esse é o nome que o próprio utilizava, muitas vezes na forma abreviada “S. E. Castan”. Não se 

discute, aqui, se esse era seu nome verdadeiro. Trabalhos acadêmicos sobre o tema são: CRUZ, Natalia dos Reis. 

Negando a História: a Editora Revisão e o neonazismo. Rio de Janeiro: UFF, 1997 (dissertação de mestrado em 

História); JESUS, Carlos Gustavo Nóbrega de. Anti-semitismo e nacionalismo, negacionismo e memória: 

Revisão Editora e as estratégias da intolerância (1987-2003). São Paulo: Editora UNESP, 2006. 
1580 MOLON, Newton Duarte. O colapso da União: o separatismo no Brasil. São Paulo: Pensieri, 1994, 

p. 107 e segs.; LUVIZOTTO, Caroline Kraus. Cultura gaúcha e separatismo no Rio Grande do Sul. São Paulo: 

Cultura Acadêmica, 2009. Não é de todo desimportante chamar a atenção para o fato de que, no original, esse 

texto foi apresentado como dissertação de mestrado em Antropologia, na UNESP/Marília, em 2003, sob o título 

Etnicidade e separatismo no Rio Grande do Sul. 
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é a de racismo. O que o senhor diz a esse respeito?”, respondeu: “É uma coisa 

muito lógica – o fato de ser acusado de racista – que na verdade vem a demonstrar 

o racismo que existe contra as pessoas de origem alemã. Houve o momento 

propício para colocar isso à tona, para que se manifestasse o antigermanismo. 

Porque se o Irton Marx fosse uma pessoa de origem portuguesa, espanhola, não 

haveria essa pressão. Agora, como ele é de origem germânica, de uma cidade 

germânica rica e organizada, as pessoas de imediato nos tacharam de 

nazistas...”.1581 Neste momento, não se trata de analisar o conteúdo “nazista” ou 

“neonazista” do movimento separatista em questão, essa citação visava, 

unicamente, a mostrar que, da mesma forma que no caso da Editora Revisão, 

também este foi visto como uma manifestação típica da “colônia alemã”, e com 

conotação “nazista” ou “neonazista”. 

 Ainda que não haja estudos acadêmicos sobre números de participantes ou 

simpatizantes desses dois episódios nem se tenha qualquer levantamento sobre a 

origem étnica desses participantes ou simpatizantes, os dois acontecimentos, mais 

uma vez, forneceram elementos para os críticos da presença de alemães e 

descendentes no Brasil, com acusações de que a ideologia nazista continuava 

intacta entre essas populações, e que essas populações seriam racistas num nível 

incomensuravelmente superior ao conjunto da população gaúcha e brasileira. Os 

dois líderes citados sofreram pressão da opinião pública, e foram tomadas medidas 

policiais e judiciárias contra eles, de forma que sua presença na mídia foi se 

apagando, no decorrer da década de 1990. 

 Mesmo que esses próprios fatos possam ser classificados de “neonazistas”, e 

apesar de que a crônica registrasse outros episódios que também poderiam ser 

classificados nessa categoria, o “neonazismo”, com atos de violência, verbal ou 

física, sobretudo, contra judeus, negros e homossexuais, é um fenômeno que se 

manifestou, de forma mais evidente, no sul do Brasil, num passado mais recente, 

concretamente, na última década.1582 Considerando a atuação do partido nazista nos 

anos 1930/1940, com entre 400 e 500 filiados no Rio Grande do Sul, considerando a 

presença da citada editora revisionista e do citado movimento separatista, e 

                                            
1581 Apud MOLON, op. cit., p. 126-127. 
1582 A utilização de aspas, tanto no adjetivo quanto no substantivo (“neonazista”/”neonazismo”), não esconde 
qualquer ironia ou tentativa de minimização. Ele apenas pretende sinalizar que, sob essa designação, costumam 
ser subsumidos fenômenos muito diferentes entre si. Não cabe, aqui, entrar na discussão do conceito. 
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considerando ainda a própria palavra “neonazismo”, como, obviamente, derivada de 

“nazismo”, estabelece-se – tanto no senso comum quanto em grande parte da 

pesquisa pretensamente acadêmica – uma relação direta de causa e efeito entre 

atos “neonazistas” e nazismo, mais população de origem alemã. 

 

 

ALGUMAS OPINIÕES DO SENSO COMUM 

 

 A opinião de que a população de origem alemã do Rio Grande do Sul é 

brutalmente mais racista que a população gaúcha no seu conjunto é encarada como 

verdade incontestável há muitas décadas. Mas, no contexto do aparecimento de 

manifestações e de atos classificados como “neonazistas”, essa convicção do senso 

comum ganhou relevância ainda maior, já que racismo, violência e outras maldades 

são vistas como inseparáveis da citada população e do “neonazismo”.  

 Alguns exemplos para ilustrar. Em 2005, ocorreu um caso de manifestação 

racista contra o jogador Tinga, do Esporte Clube Internacional de Porto Alegre, 

durante um jogo em Caxias do Sul. Nos dias 11, 12 e 13 de dezembro daquele ano, 

o jornal Zero Hora, de Porto Alegre, publicou três extensas reportagens sobre 

racismo no futebol. Se é verdade que o local em que ocorreu o ato racista que 

motivou as matérias foi a mais conhecida “colônia” italiana do estado, o jornalista, 

em seus textos, se concentrou em casos acontecidos, na sua quase totalidade, em 

municípios de colonização alemã. O fato sugere que o autor vê a origem do mal 

nestas últimas comunidades – ele até poderia defender-se dizendo que em nenhum 

momento afirmou que racismo no futebol não existisse em outras regiões, mas não 

há dúvida de que o imaginário dos leitores terá sido influenciado pela referência 

quase exclusiva à “colônia alemã”. Em determinado momento, o próprio texto traz à 

tona aquilo que está consciente ou inconsciente na cabeça do autor – certamente 

por desconhecimento de causa. Nesse sentido, qualquer pessoa minimamente 

informada sabe que o município de Encantado é considerado pelo “mundo exterior” 

e se considera a si mesmo como típico de colonização italiana. Mas na reportagem 

sobre racismo no futebol gaúcho está escrito que Encantado é uma “cidade a 149 
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quilômetros de Porto Alegre, de maioria alemã e polonesa entre seus 20 mil 

habitantes”.1583  

 É aí que o espírito com que o texto foi escrito transparece – ainda mais que 

no episódio relatado não aparece nenhuma pessoa de sobrenome alemão. No dia 

da publicação da última matéria, há ainda uma interessante observação feita por 

outro jornalista, quando relaciona o racismo no futebol a “fatores educacionais e 

culturais”, e publica, ao lado dessa observação, uma pequena notícia intitulada 

“Germânicas”, na qual são apresentados números sobre delitos racistas na 

Alemanha, entre 1989 e 2005.1584 

 Não existem dados objetivos para comparar a frequência ou a intensidade de 

manifestações racistas e outras maldades nos campos de futebol das regiões de 

colonização alemã com as demais regiões do estado. Mas o fato de o autor ter feito 

– de forma consciente ou não – uma falsificação histórico-geográfica para classificar 

Encantado como um município típico de colonização alemã mostra que existe uma 

clara tendência natural de atribuir maior racismo e maior tendência a praticar 

violências aos assim chamados “alemães”, na comparação com o conjunto da 

população gaúcha. 

 Outro exemplo está no tradicional jornal Correio do Povo, também de Porto 

Alegre, com data de 3 de agosto de 2007 (p. 28). Na matéria em pauta, se noticiava 

o lançamento de um livro de um perseguido político do regime militar brasileiro, 

afirmando que “o lançamento em Porto Alegre assume um relevo histórico, na visão 

do escritor ..., pelo fato de que foi no Rio Grande do Sul onde o militarismo no Brasil 

e na América Latina fincou as suas primeiras raízes, por meio da corrente imigratória 

de alemães e italianos”.  

 Se a gente for avaliar essa afirmação sob uma perspectiva normativa, isto é, 

do ponto de vista moral, ela é muito mais grave do que a anterior, sobre racismo no 

futebol, pois aqui “alemães” (e também “italianos”) vindos ao Rio Grande do Sul, 

tataravôs das populações atuais, são acusados pela implantação não só do regime 

militar brasileiro, mas – por assim dizer, através de um processo de osmose – por 

todos os regimes militares do Cone Sul, e – ainda que subentendido – suas nefastas 

consequências, isto é, prisões, torturas, assassinatos.  

                                            
1583 Zero Hora, Porto Alegre, 11/12/2005, p. 57. 

1584 Zero Hora, Porto Alegre, 13/12/2005, p. 2-3. 
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 Soa um pouco estranho, porque a historiografia destaca com muita ênfase 

que a tentativa de fugir do pesado serviço militar que vigorava na Europa, no século 

XIX, justamente foi um dos fatores que levou muitos alemães a vir para o Brasil. Se 

é verdade que ocorreu influência militar alemã nos exércitos do Cone Sul, isso 

aconteceu em períodos posteriores, e não através da massa de pessoas que 

imigraram por problemas sociais, mas sim através de instrutores militares 

contratados pelos respectivos governos. Em resumo, também essa matéria deixa 

transparecer uma boa dose de preconceitos. 

 Mesmo que esse tipo de manifestações na imprensa não se refira ao 

“neonazismo”, elas se dão no contexto em que acontecem atos “neonazistas”, e é 

claro que os supostos ou efetivos brutal racismo e profundas tendências a outras 

maldades, por parte das populações de origem alemã, obviamente, potencializaria 

esses atos – dentro desse tipo de concepção. 

 Vamos a um exemplo. Em 20 de abril de 2009, durante uma comemoração do 

aniversário de Hitler, em uma cidade próxima a Curitiba, no Paraná, foi assassinado 

um casal de jovens que suposta ou efetivamente pertencia a um grupo “neonazista”. 

Um dos supostos ou efetivos assassinos, Jairo Maciel Fischer, trabalhava, há cerca 

de 18 meses, em Teutônia, um município gaúcho típico de colonização alemã, 

porque fora expulso da casa da irmã, no Paraná, por causa de sua militância. Se até 

então nenhum ato “neonazista” de repercussão havia acontecido em região de 

colonização alemã, este foi visto por, no mínimo, parte da opinião pública como a 

prova definitiva sobre a “verdadeira” origem do “neonazismo”. Quando a versão on-

line do jornal Zero Hora, de 19 de maio de 2009, publicou uma matéria intitulada 

“Base de novo grupo neonazista estava sendo montada no Vale do Taquari e na 

Serra”, ficou claro, nos comentários postados no site, aquilo que pensa uma parte – 

evidentemente não quantificada – da opinião pública.  

 Eis alguns exemplos: “O problema é que o povo de lá pensa que é alemão. 

Nasceram no Brasil e se dizem alemães. Tenho parentes no Vale do Taquari e até 

hoje não encontrei nenhum brasileiro por lá, são todos alemães”. “Por que não 

pegam numa enxada e vão capinar por aí? Pensam que são alemães, não passam 

de caboclos, assim como nós. Bando de babacas”. ”Perfeito Luli ... nasceram no 

Brasil, falam português (o alemão que falam não existe, é apenas uma piada) e 

acham que são alemães! Acordem para a realidade!”. “Moro no Vale do Taquari e 
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realmente aki os alemães acham que estão na Alemanha, tanto que já mandei 

alguns irem embora pra lá. Acham que o negro é menos que branco, falam alemão 

na tua cara e riem, e outras atitudes discriminatórias. Não adianta estudo, precisam 

aprender a aceitar as diferenças, o que eles mais têm (falam português errado)”. 

“Em muitas regiões de imigração do Rio Grande do Sul impera um sentimento de 

que os descendentes de italianos e alemães são europeus de fato: e por muitas 

vezes têm uma postura bastante racista! Inclusive circulam comentários do tipo: ‘a 

cidade tá ficando ruim porque tá vindo muito brasileiro morar aqui’! Talvez crianças 

que cresçam numa sociedade assim acabem por se tornarem esses idiotas 

neonazistas. Gostaria que todos esses brasileiros pseudoeuropeus pudessem ir pra 

Europa para serem feitos de chacota”.1585 

 Apesar de que aquele que é considerado a autoridade policial melhor 

informada sobre o “neonazismo” no Rio Grande do Sul, até um passado recente, 

não havia estabelecido relações entre a assim chamada “colônia alemã” e o 

“neonazismo”, isto está acontecendo, no mínimo, desde o final de 2010. Trata-se do 

delegado da Polícia Civil gaúcha Paulo Cesar Jardim. Numa entrevista sobre 

“neonazismo”, em abril de 2011, o delegado disse o seguinte à repórter que o 

entrevistou: “A senhora lembra o seguinte: o Sul do Brasil é basicamente originário 

de colonização alemã, italiana, polonesa. Não esquece que já tivemos, no Rio 

Grande do Sul, o partido nazista, funcionando de forma oficial na década de 

1930”.1586 Essa frase não deixa qualquer dúvida de que o delegado está 

estabelecendo uma relação entre nazismo dos anos 1930, população de origem 

alemã e “neonazismo” contemporâneo.  

 O último exemplo que deve ser citado é o de Jair Krischke, presidente de 

longa data do Movimento de Justiça e Direitos Humanos (Porto Alegre). Em 

diferentes oportunidades, essa pessoa, cuja importância e influência sobre a mídia e 

sobre a opinião pública brasileiras é significativa, disse que os assim chamados 

“alemães” do sul do Brasil continuam nazistas e responsáveis por violências 

“neonazistas”. Nesse sentido, fez a seguinte declaração, em 31 de março de 2008, 

em entrevista publicada numa revista eletrônica ligada à Universidade do Vale do 

                                            
1585 http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/default.jsp?uf=1&local=1&section=Geral&newsID=a2515630.xm 
(acessado em 20/5/2009). 
1586 http://terramagazine.terra.com.br/interna/0,,OI5070131-EI6594,00-
Os+neonazistas+sao+bem+mais+que+meia+duzia+afirma+delegado.html (11/4/2011). 
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Rio dos Sinos: [pergunta da revista] “O crescimento da violência, como a atuação de 

grupos neonazistas como os skinheads, estaria ligada à colonização alemã no Rio 

Grande do Sul?”; [resposta de] “Jair Krischke – O relatório do governo norte-

americano a respeito da situação das vítimas no mundo destaca esse episódio. No 

Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e parte do Paraná, temos uma situação bem 

particular. Trata-se de uma região de forte colonização alemã e que, em termos 

ideológicos, ficou parada no tempo. Ainda hoje, atuam inspirados na Alemanha 

nazista e apoiam o projeto de Hitler”.1587 

 Estes são apenas alguns poucos exemplos de manifestações do senso 

comum, que mostram que na mente de uma parte não desprezível da opinião 

pública está difundida a convicção de que o “neonazismo” está diretamente ligado à 

colonização alemã, a qual é significativa no sul do Brasil. 

 

 

A ACADEMIA E O “NEONAZISMO” NO SUL DO BRAIL 

 

 A bem da verdade, não se consegue localizar muitos trabalhos acadêmicos 

sobre o “neonazismo” no sul do Brasil, e, sobretudo, não se encontram trabalhos de 

maior fôlego, como teses de doutorado. Restrinjo-me, por isso, a três dissertações 

de mestrado. 

 Cronologicamente, o primeiro trabalho é a citada dissertação de Natalia dos 

Reis Cruz sobre a Editora Revisão.1588 Nela, se estabelece uma relação muito clara 

entre a origem étnica do seu idealizador e a “colônia alemã” (“gaúcho, residente em 

Porto Alegre e descendente de alemães” – p. 45). Segundo a autora, a atuação do 

editor só pode ser entendida no contexto da colonização alemã: “Os objetivos deste 
                                            

1587http://www.ihuonline.unisinos.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1658&secao=252 
(31/3/2008, acessado em 29 de abril de 2011). Para uma avaliação mais adequada sobre possíveis 

efeitos práticos dessa declaração, convém destacar que a pergunta inicial da entrevista foi a seguinte: “São 

Leopoldo, berço da civilização alemã no Rio Grande do Sul, está entre as dez cidades mais violentas do Estado, 

conforme dados da Secretaria de Segurança Pública, apresentando taxas recordes de assassinatos, com 63 

homicídios. A que o senhor atribui esse aumento da violência no município?”. É verdade que na resposta a essa 

pergunta, o entrevistado não disse que esse mal provinha da suposta ou efetiva origem alemã da população, mas 

leitores desatentos, ao chegarem à pergunta e à resposta sobre a violência skinhead, podem, muito 

compreensivelmente, ter imaginado que a origem étnica também se reflete na ocorrência de crimes comuns. 
1588 CRUZ, op. cit. 
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estudo são dois: primeiro, situar a Editora Revisão em seu contexto histórico-cultural. 

É importante salientar que o proprietário da editora, Siegfried Ellwanger Castan, é 

um descendente de alemães, sendo, portanto, necessário incluir a análise da 

presença de colônias alemãs no sul do Brasil. Este dado traz uma questão crucial: o 

cultivo do germanismo, ou seja, da cultura alemã, no sul do país. Parto da hipótese 

de que o germanismo é um componente essencial para explicar tanto a emergência 

de um fenômeno como a Editora Revisão – sua presença pode ser percebida pela 

pretensa defesa que Castan faz do ‘povo alemão’ – quanto as alterações a ele 

aportadas por Castan” (sic, p. 3). Mais adiante, há todo um item dedicado ao 

“germanismo no sul do Brasil” (p. 66-71).1589 

 Uma ligação direta entre a presença da “colônia alemã” e o separatismo 

gaúcho também é feita no estudo de Caroline Kraus Luvizotto.1590 Apesar de que a 

argumentação não esteja muito bem articulada, e sejam destacadas as tradições 

separatistas da Revolução Farroupilha e da Revolução Federalista (sic) – que, 

obviamente, tem pouco a ver com os “alemães” –, não há qualquer dúvida de que a 

presença de descendentes de alemães é vista como fator fundamental para tratar do 

separatismo. O simples fato de que a autora registra que o ponto de partida para o 

trabalho foi sua monografia de conclusão de curso de graduação intitulada Migração 

e separatismo: alemães no processo de criação do movimento separatista no sul do 

Brasil (p. 10), e ainda o fato de que título original do trabalho – apresentado como 

dissertação de mestrado em Antropologia – foi Etnicidade e separatismo no Rio 

Grande do Sul, mostram como esse fator é importante para a autora.  

 Mais ou menos na mesma linha de Natalia Cruz, ao falar da Editora Revisão, 

Luvizotto afirma que “considerando que grande parte do estado do Rio Grande do 

Sul foi colonizada por alemães e que há notícias de que militantes do Movimento 

Separatista Sulino contemporâneo demonstram sua simpatia por princípios nazistas, 

                                            
1589 Interessante é que na longa conclusão (p. 224-232) o suposto ou efetivo contexto cultural produzido pela 
“colônia alemã” não é contemplado com nenhuma única referência. Em contrapartida, leem-se frases como: “... a 
penetração do relativismo nos anos 80, no Brasil, uma década concebida por muitos como sendo marcada pela 
crise política, econômica, social e até moral, abriu caminho para o negacionismo de Castan, reduzindo a 
capacidade crítica frente a alguns discursos, visto que todos se equivaleriam” (p. 227-228). Essa frase sugere 
que, para a autora, fatores políticos, econômicos, sociais e morais – e não étnicos – estariam na raiz do 
surgimento da editora. 
1590 LUVIZOTTO, op. cit. 
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é possível configurar a influência do nazismo-germanismo no movimento” (p. 49 – o 

itálico está no original).1591 

 Feitas essas breves referências a “neonazismos” mais antigos, cabe referir 

uma dissertação de mestrado sobre o passado mais recente. Trata-se de uma 

dissertação de mestrado em Antropologia defendida na UNICAMP, em 2007.1592 

Nela, se estudou a circulação e/ou a difusão de ideias e de discursos considerados 

“neonazistas” na internet. Com base em dados de tráfego de internet, a autora 

concluiu que metade dos “neonazistas” existentes no Brasil localiza-se em Santa 

Catarina.1593 Mesmo que no texto não se encontrem afirmações lapidares de que os 

“alemães” seriam os responsáveis por esse suposto ou efetivo alto nível de 

incidência “neonazista” naquele estado, as entrelinhas do texto não deixam dúvidas 

sobre a opinião efetiva da autora. Vejamos um exemplo: além do reiterado destaque 

dado ao número de “neonazistas” no estado considerado mais “germânico” do Brasil 

pela opinião pública, também a autora acentua a importância da imigração alemã e a 

suposta ou efetiva manutenção da identidade étnica – quando recorre aos trabalhos 

clássicos da antropóloga Giralda Seyferth –, escrevendo: “Como seus antepassados 

de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, os internautas do neonazismo no Brasil 

são separatistas...” (p. 109). 

 Se agregarmos às referências contidas na dissertação manifestações da 

autora na imprensa, reforçam-se as evidências de que, para ela, existe relação clara 

entre população de origem alemã e “neonazismo”. Assim, numa publicação 

eletrônica, ela informa que 60% dos participantes de um site neonazista se 

apresentavam como de “sangue alemão”, e que “a autogarantia de uma origem 

europeia, particularmente teutônica, é muito forte, principalmente nos internautas 

que se identificam como moradores de Santa Catarina, chegando a 48%, o que 

confirma os dados das ONGs antirracistas”. E, logo adiante, estabelece um vínculo 

                                            
1591 Sintomaticamente, da mesma forma que Natalia Cruz, também Caroline Luvizotto, nas suas “considerações 
finais”, relega o papel dos “alemães” no movimento separatista a um plano absolutamente secundário, afirmando 
que “no caso do Rio Grande do Sul, o que se constata através de anos de pesquisa é que, por trás do movimento 
separatista, estão, sobretudo, entrevistos problemas econômicos, políticos, sociais e étnicos, que destroem o 
sentimento de brasilidade daquela população, fazendo florescer o orgulho por uma terra que construiu sua 
história, muitas vezes, segundo seus porta-vozes, marginalizada pelo governo central. Para os separatistas, o 
único caminho para o Rio Grande do Sul superar essa crise é a autonomia política e administrativa” (p. 86). 
1592 DIAS, Adriana Abreu Magalhães. Os anacronautas do teutonismo virtual: uma etnografia do neonazismo na 
Internet. Campinas: UNICAMP, 2007 (dissertação de mestrado em Antropologia). 
1593 Na página 35 da dissertação, lê-se que existem, no Brasil, cerca de 90.000 “pessoas diretamente envolvidas 
em grupos neonazistas, cerca de metade disso apenas no estado de Santa Catarina”. 
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da situação atual com o nazismo: “Um dado importante a ser recordado é que o 

estado abrigou o maior núcleo de nazistas no Brasil na década de 1930, seguido de 

perto pelo Rio Grande do Sul”.1594 Essa frase não admite outra interpretação a não 

ser a de que há uma linha de continuidade entre a presença nazista nas décadas de 

1930/1940 com a situação atual. E como o nazismo era um fenômeno da “colônia 

alemã”, a dedução lógica é que o “neonazismo” também o seja. 

 

 

A REALIDADE E ALGUNS DILEMAS QUE ELA SUGERE 

 

 As próprias limitações dos trabalhos arrolados – isto é, trabalhos menos 

aprofundados, por serem apenas dissertações de mestrado – são responsáveis por 

deficiências de informação sobre os objetos em pauta. A dissertação de Natalia Cruz 

sobre a Editora Revisão trabalha com uma lógica abstrata, a de que se na “colônia 

alemã” existiu um movimento chamado “germanista” e se em alguns lugares se 

preservam elementos de cultura alemã, e ainda se o fundador da editora aparece 

como “germanista”, então os “germânicos” devem ter algo a ver com isso. Curioso é 

que na conclusão esses elementos não aparecem no texto da dissertação, 

significando que, possivelmente, no decorrer do trabalho, a hipótese inicial não ficou 

tão evidenciada quanto esperado.  

 Além disso, há uma grande deficiência de pesquisa, que é a de saber quem 

eram os consumidores dos produtos da editora. Desconhecem-se estudos que 

tenham rastreado para onde esses produtos eram distribuídos. Iam exclusivamente 

para a “colônia alemã” ou eram distribuídos equitativamente para todos os estados 

do sul ou até para o Brasil todo? Nesse sentido, há, no mínimo, um dado a ser 

levado em consideração: um dos principais colaboradores de S. E. Castan foi um 

indivíduo de sobrenome autenticamente brasileiro, Sérgio Oliveira, com vários livros 

publicados pela editora. 

 Quanto ao movimento separatista de Irton Marx, nem o livro de Newton 

Duarte Molon e, muito menos, o de Caroline Kraus Luvizotto apresentam quaisquer 

provas de que se tratasse de algo exclusivamente “alemão”, ainda que seu 

                                            
1594 http://www.pfilosofia.xpg.com.br/07_leituras_cotidianas/20071117a.htm?Location_href=http://www.pfi 
(17/11/2007). Aqui é necessário registrar um pequeno erro factual cometido pela autora – o estado com o maior 
número de pessoas filiadas ao partido nazista foi São Paulo. 
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idealizador tenha sido um descendente, tenha dito que existem preconceitos contra 

os “alemães” e defendesse ideias e opiniões que o aproximam do nazismo. 

 No livro de Molon, simplesmente não há uma única palavra sobre etnia, ainda 

que transcrevesse a citada fala de Irton Marx sobre os preconceitos contra os 

“alemães”. Além de não provar nada, o texto de Luvizotto é extremamente frágil na 

própria estruturação, e não apresenta quaisquer dados concretos que pudessem 

levar a uma discussão intersubjetiva – tudo isso sem falar que a ligação entre etnia e 

separatismo também aqui desaparece por completo nas considerações finais. 

 Molon, em contrapartida, apresenta dois dados interessantes divulgados no 

auge da publicidade em torno do separatismo, uma reportagem da Folha de São 

Paulo, com dados do DataFolha, e outra da revista IstoÉ, apresentando dados 

levantados pelo Instituto Bonilha. Segundo a primeira, 32% da população de Porto 

Alegre era favorável a uma separação dos três estados sulinos do Brasil. Como é 

certo que menos de 16% da população porto-alegrense era de origem alemã, pode-

se afirmar que a maioria dos separatistas da Capital não era de origem alemã. De 

acordo com a segunda reportagem, mais de 47% dos gaúchos se pronunciaram pela 

criação de um novo país. Como se considera que algo em torno de 20% do conjunto 

da população do estado é de origem alemã, também esta reportagem aponta para o 

fato de que, estatisticamente, mais da metade dos separatistas não eram de origem 

alemã (mesmo na hipótese pouco provável de que absolutamente todos os 

habitantes de origem alemã o fossem).1595 

 O aspecto sobre o qual é possível fazer considerações mais objetivas é 

justamente aquele mais destacado – sobretudo no senso comum – como sendo 

fenômeno inequivocamente produzido pela “colônia alemã”, que é o “neonazismo” 

mais recente. Ainda que, neste caso, as referências sobre a “culpa” de “alemães” 

sejam as mais enfáticas, as mais veementes, há aqui dados e indícios que apontam 

na direção oposta, ou seja, na direção de que a “colônia” tem pouco – para não dizer 

muito pouco – a ver com aqueles que são classificados como “neonazistas”. Os 

sobrenomes alemães – sobretudo os sobrenomes integralmente alemães – entre 

aqueles que foram fichados pela polícia gaúcha estão representados numa 

proporção que, no máximo, equivale ao percentual de sobrenomes dessa origem no 

conjunto da população do estado. Além disso, os lugares em que os atos acontecem 

                                            
1595 MOLON, op. cit., p. 150-152. 
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e os grupos que os praticam vivem não tem nada a ver com as regiões mais 

densamente povoadas por descendentes de alemães.  

 Claro, quem quer incriminar determinado grupo pode apresentar argumentos 

a favor de seu ponto de vista. No presente caso, há, por exemplo, afirmações de que 

empresários estariam financiando esses grupos.1596 Mesmo que nas declarações a 

respeito não haja referências à origem étnica desses empresários, o fato de que 

entre o empresariado gaúcho haja uma quantidade muito significativa com 

sobrenomes alemães e italianos, com certeza desperta, no imaginário popular, a 

ideia de que são eles os supostos ou efetivos financiadores – e isso tanto mais, 

quando essas notícias são veiculadas no contexto de um incidente “neonazista” no 

estádio do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, um clube sabidamente fundado por 

alemães e descendentes. 

 Mas, de fato, além do curto circuito lógico de que se o nazismo foi um 

fenômeno essencialmente ligado à “colônia alemã” algo que se chama “neonazismo” 

também deve sê-lo, até agora não foram apresentadas provas inequívocas de que 

este último tenha sua origem na população de origem alemã. E para quem pensa 

praticar uma ciência que tem como objeto a sociedade a constatação desse fato 

pode levar a justificados questionamentos, pois, por mais que se discuta sobre o 

caráter de uma ciência, em especial sobre as Ciências Sociais, não se pode abrir 

mão de, no mínimo, dois elementos: a intersubjetividade e a “objetividade” (por mais 

diferentes que possam ser as concepções a respeito desta última). Mas, na 

realidade, constata-se uma interessantíssima reação frente a pessoas que procuram 

aplicar esse princípio, e ousam contestar a opinião unânime do senso comum e de, 

no mínimo, uma parte significativa de pessoas que reivindicam produzir trabalhos 

acadêmicos. 

 Tomo a liberdade de apresentar um caso pessoal, a título de ilustração. 

Comentei, de forma crítica, a citada dissertação de Adriana Abreu Magalhães Dias, 

entre outras coisas, porque – além dos aspectos apontados – há um dado numérico 

muito curioso: a autora destacou, quase ad nauseam, na sua dissertação e nas 

muitas manifestações a respeito, que metade dos “neonazistas” que há no Brasil se 

concentra em Santa Catarina. Acontece que uma consulta a notícias sobre ações 

classificadas nessa rubrica nunca mostra esse estado como o mais atingido. Com 

                                            
1596 http://mais.uol.com.br/view/1575mnadmj5c/rs-empresrios-estariam-financiando-neonazistas-04023860E4991346?types=A&. 
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certeza, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul aparecem, individualmente, com 

muito mais atos “neonazistas”. Essa constatação por si só justifica o questionamento 

das afirmações da dissertação a respeito da maciça concentração de “neonazistas” 

em Santa Catarina.  

 Feito esse questionamento à autora, sua reação foi extremamente agressiva. 

Alguns trechos de sua reação podem ilustrar essa afirmação. “Afirmar que, na 

dissertação, ‘não é apresentada outra fonte sobre o número de neonazistas no Brasil 

e em Santa Catarina’, eu espero que seja um erro grosseiro, e não um ato político”; 

[em outro lugar, ela pergunta se não sou movido por] “motivações políticas 

duvidosas”; “e a nota? O que dizer da nota, tirada de seu contexto, sabe lá com que 

intenção?”; “quando o senhor coloca ‘sites neonazistas’ entre aspas, por que o faz?”; 

[quando escrevo: “mas há ainda outros indícios que poderiam ter despertado na 

autora da dissertação a necessidade de uma pesquisa mais profunda e sistemática 

para tentar confirmar (eventualmente, refutar – mas, no mínimo, nuançar) os 

resultados. Um primeiro indício desses é o fato de que uma investigação simples de 

Internet – afinal, o instrumento utilizado pela autora – aponta para o registro de muito 

mais incidentes ‘neonazistas’ no Rio Grande do Sul e no Paraná do que em Santa 

Catarina” – em relação a essa observação, Adriana Dias reage da seguinte forma]: 

“Parece um programa de Monty Python!”; [quando afirmo: “um segundo indício 

significativo é que, nos dois primeiros estados (Rio Grande do Sul e Paraná), a 

presença dominante – e, muito menos, exclusiva – de sobrenomes alemães entre os 

envolvidos em atos de ‘neonazismo’ não pode ser provada, pelo contrário, pois entre 

os ‘neonazistas’ presos ou fichados pela polícia predominam, amplamente, os 

sobrenomes de outras origens étnicas”, Adriana Dias responde]: “professor, em que 

lugar o senhor conseguiu estes dados? O Senhor teve acesso a todos os crimes 

neonazistas nestes estados, na Polícia e/ou tribunais? Eu pergunto, porque tive 

acesso a muitos e foi bem difícil encontrá-los, até porque afirmo em minha 

dissertação que os crimes neonazistas não classificados como ‘crimes neonazistas’. 

Se o senhor puder fornecer a fonte de todos os ‘atos de neonazismo’, para que se 

possa verificar se a maioria se encaixa no que o senhor afirmou eu agradeceria”; 

[apesar de Adriana Dias ter destacado ad nauseam que metade dos “neonazistas” 

brasileiros se concentram em Santa Catarina, ela diz]: “a minha dissertação não se 

preocupa com esta questão. Não estudei a maior ou menor incidência de ‘incidentes’ 
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neonazistas por estado. Quando o senhor terminar a pesquisa manda uma cópia?”; 

[quando escrevo que em minhas pesquisas mais recentes sobre as “colônias 

alemãs” justamente aponto para práticas bastante democráticas, Adriana Dias 

responde]: “posso dizer pouco dos outros, por desconhecimento, mas os 

antropólogos brasileiros têm escrito grandes livros acerca disso. O senhor tem 

certeza que os leu?”.1597 

 Esses trechos mostram muito claramente a total indisposição para o diálogo 

por parte da autora. E ela, evidentemente, não é a única. Um mestre em História, 

com atuação numa instituição de ensino superior, que estuda “neonazismo”, também 

classificou-me de “hiperbesta reacionária neonazista”, sem que eu tivesse tido 

qualquer contato pessoal com ele.  

 Uma pesquisa sobre preconceitos contra minorias que, em seu conjunto, são 

vistas como negativamente privilegiadas, em geral, é vista com muita simpatia, 

confererindo status ao pesquisador. Mas o mesmo não acontece quando as minorias 

atingidas por preconceitos são consideradas – com ou sem razão – como 

positivamente privilegiadas. Concretamente, já vi críticas contra quem insista em 

falar sobre os preconceitos contra judeus. E é exatamente isso que acontece 

também aqui, quando alguém manifesta ressalvas em relação àqueles que insistem 

que alemães e descendentes, no sul do Brasil, são responsáveis pela existência do 

“neonazismo” e de muitas outras maldades. O ato de pesquisar sobre esse tema é 

visto com indisfarçável antipatia. 

 Nós todos sabemos que questões étnicas e religiosas estão entre aquelas 

que despertam os mais profundos sentimentos irracionais nos seres humanos. 

Certamente, as mais brutais guerras vivenciadas no século XX têm a ver com isso. 

Mas talvez não sejam apenas esses elementos por assim dizer constitutivos da 

personalidade humana que explicam aquilo que acontece no presente caso – e me 

refiro, em especial, à citada produção acadêmica. Possivelmente, as razões estejam 

não apenas nos preconceitos inerentes ao assunto, mas talvez se deva questionar 

também o rumo que uma parte da pesquisa histórica – e das Ciências Humanas em 

                                            
1597 Este texto foi publicado, originalmente, no blog de Adriana Dias, em 25 de março de 2009 

(http://etnografianovirtual.blogspot.com/2009_03_01_archive.html). Posteriormente, ele foi retirado. Está 

transcrito, na íntegra, em um texto meu intitulado “Considerações sobre opiniões e estudos em torno de nazismo 

e ‘neonazismo’ no Brasil”, publicizado no link “Opinião” de meu site pessoal (www.renegertz.com).  
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geral – tomou nas últimas décadas. Sabemos que subjetividade, tentativas de 

eliminação de diferenças entre ficção e “realidade”, envolvimento militante, 

abdicação de narrativas de abrangência mais ampla, e coisas do gênero, para 

muitos historiadores e cientistas sociais, fazem parte da atual concepção de sua 

disciplina. No caso em pauta, toma-se partido por aqueles que são atingidos por 

uma prática que se denomina “neonazismo”. Como ela é moralmente condenável, 

não se pensa muito para localizar esse mal dentro de estruturas explicativas mais 

amplas e complexas, também não se pensa em possíveis efeitos “colaterais” e 

possíveis consequências políticas e sociais da própria prática supostamente 

acadêmica, sobre o conjunto da sociedade – porque é muito mais fácil apontar um 

bode expiatório, para que o atingido pela maldade não tenha dificuldades de 

compreender e identificar seu algoz: no presente caso, “são aqueles ‘alemães’ ali!”. 

 Não há dúvida de que inovações nas Ciências Sociais são sempre bem-

vindas, mas aqui existe o perigo concreto de que as acusações contra amplos 

setores populacionais contra as quais não há provas inequívocas ou contundentes 

podem desencadear reações imprevisíveis. Por tudo isso, parece de todo 

recomendável reiniciar uma discussão a respeito da necessidade de retornar a uma 

prática acadêmica inspirada no Iluminismo, o qual apresenta problemas, 

evidentemente, mas que também fornece elementos para lidar justamente com os 

problemas que ele mesmo possa gerar.  

 A escrita da História já foi vista, neste país, como atividade com funções 

integradoras da nacionalidade, motivo pelo qual se criou, por exemplo, em 1838, o 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.1598 Mas as práticas de uma escrita 

pretensamente inovadora da História podem trazer-nos, justamente, a desintegração 

social, o conflito, e possivelmente até a guerra civil. Este é o motivo pelo qual se 

deve indicar a necessidade de discutir sobre um eventual retorno a uma História 

mais “tradicional”, isto é, mais racional, pois “o sono da razão produz monstros!”. 

 

 

* 

 

                                            
1598 GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado. Nação e civilização nos trópicos: o Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro e o projeto de uma história nacional. Estudos Históricos, Rio de Janeiro: CPDOC, n. 1, p. 5-27, 1988. 
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Abstract: The expression „neo-Nazism” gained importance in the Brazilian public opinion 

during the last ten years. Journalists and researchers talk about the actions, the ways of 

thinking, the geographical distribution of groups of people who receive this categorization. 

Here it will be focused on the proper divulgers of this information, their possible subjacent 

intentions, the implicit and explicit preconceptions in their expressions and on their 

comments about the groups of “neo-Nazis”.  

 

Keywords: Neo-Nazism;  

                  German emigrants;  

                  Ethnic preconceptions. 
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Resumo: Este artigo visa à análise da representação da família de imigrantes em 

dois romances, Dois irmãos1599, de Milton Hatoum, e Nur na Escuridão1600, de Salim 

Miguel, a fim de demonstrar como os autores abordam a imigração libanesa no 

Brasil, bem como as dificuldades inerentes ao processo de aculturação, o papel da 

família na manutenção da memória étnica e a administração dos conflitos no âmbito 

familiar. 

 

Palavras-chave: família; memória étnica; imigração libanesa; Milton Hatoum; Salim 

Miguel 

 

A identidade não poderia ter outra forma que a narrativa, pois definir-se é, em última análise, narrar.  

Paul Ricoeur 

 

INTRODUÇÃO 

 

Quando falamos em configuração de uma família estamos nos referindo ao 

modo como ela se dispõe e como seus membros se inter-relacionam1601.A sua 

representação implica “as práticas de significação e os sistemas simbólicos por meio 

dos quais os significados são produzidos, posicionando-nos como sujeitos”1602. 

                                            
1599 HATOUM, Milton. Dois irmãos. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. 
1600MIGUEL, Salim. [1999] Nur na escuridão. Rio de Janeiro: Record, 2008. 
1601OSÓRIO, L. C. Casais e Famílias: Uma visão contemporânea. Porto Alegre, RS: Artmed, 2002. 
1602WOODWARD, Kathryn. Identidade e diferença: uma introdução teórica e conceitual. In: SILVA, Tomaz 
Tadeu da (Org). Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000. p.17.  
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No caso das famílias de imigrantes, em particular, há uma necessidade de 

buscar na tradição os fatores que lhes possibilitem construir uma representação 

simbólica em terras estrangeiras. Ao emigrar, seus membros recompõem a 

experiência de família ancestral, fundamentada na hierarquia, visando à manutenção 

da tradição e herança cultural, a ser, posteriormente reproduzida na nova terra. 

Segundo Hobsbawm (1984), os imigrantes buscam reinventar em território 

estranho a ideia de pátria-mãe, pois o sujeito reinventa tradições e comemorações, 

para reafirmar as identidades. Portanto, muitos dos valores e práticas sociais 

erigidos em nome da tradiçãorepresentam, na maioria das vezes, instrumentos de 

legitimação de determinados valores que, sustentados pela ideia de continuidade 

histórica, justificam sua permanência e manutenção. 

 

Por “tradição inventada” entende-se um conjunto de práticas, normalmente 
reguladas por regras tácita ou abertamente aceitas; tais práticas, de natureza 
ritual ou simbólica, visam inculcar certos valores e normas de comportamento 
através da repetição, o que implica, automaticamente, uma continuidade em 
relação ao passado.1603 
 
Na construção de uma identidade étnica, é importante ressaltar que a 

memória coletiva é um dos principais agentes. A partir das lembranças do seu grupo, 

o indivíduo cria ou transforma laços de pertencimento ou exclusão. Para Halbwachs, 

a memória não é só um fenômeno de interiorização individual, mas uma construção 

social e um fenômeno coletivo. A memória coletiva beneficia-se da memória 

individual, mas não basta que os outros “nos apresentem seus testemunhos”: é 

necessário que corroboremos “as memórias deles e que haja muitos  pontos de 

contato entre uma e as outras para que a lembrança venha a ser reconstruída sobre 

uma base comum” 1604. 

No contexto da migração, a reprodução do sentido de pertencimento é uma 

forma de manter o elo com a terra natal, que, no entanto, tende a ser rompido pelas 

gerações posteriores, em consequência das trocas sociais. 

Por outro lado, há situações que afetam a família em sua estrutura, gerando 

desordens no seu interior e conflito entre seus membros. Essas desordens 

                                            
1603 HOBSBAWM, Eric & RANGER, Terence (orgs.).  A invenção das tradições. São Paulo: Paz e Terra, 1997. 
p.9. 
1604HALBWACHS,Maurice. [1950] Memória Coletiva. São Paulo: Centauro, 2006.  p.39. 
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provocam uma ruptura no sistema de valores da família, e, não raro, geram soluções 

drásticas para os conflitos. 

Na literatura brasileira, a representação dos núcleos familiares de imigrantes 

acaba por tornar-se, ainda que por meio da ficção, disseminadora da memória 

étnica, trazendo a público o conjunto de valores que nortearam o processo de 

fixação dos imigrantes no Brasil,bem como as dificuldades inerentes ao processo de 

aculturação.  

Este trabalho propõe a abordagem de dois romances, Dois irmãos, de Milton 

Hatoum, e Nur na Escuridão, de Salim Miguel, a fim de demonstrar como os autores 

abordam a imigração libanesa no Brasil, o papel da família na manutenção da 

memória étnica e a administração dos conflitos no âmbito familiar. 

 

1. OCIDENTE E ORIENTE: UMA RELAÇÃO DIALÉTICA 
 

Em sua reflexão sobre o processo de construção de representações a 

partir das quais o Ocidente elabora e perpetua historicamente a sua concepção 

do Oriente, Edward W. Said (1991) sustenta que o estabelecimento radical de 

pontos limítrofes de separação entre o Ocidente e o Oriente caracteriza menos 

um dado de coordenadas geográficas do que uma produção conceitual do 

homem. Assim, tanto o Ocidente como o Oriente não passariam de uma 

elaboração discursiva empreendida pelas potências europeias, com a finalidade 

de legitimar seus empreendimentos coloniais. 

Em articulação com os interesses das grandes potências do Ocidente, 

pesquisas de cunho sociológico, psicológico e filológico não apenas reforçaram os 

limites geográficos que separam Oriente e Ocidentes como também 

domesticaram um saber “científico” a partir do qual o Oriente passou a ser 

deliberadamente definido e explicado. Esse saber criou um estigma social de 

inferioridade do Outro que sempre esteve nas bases das relações entre 

imigrantes e as sociedades que os acolheram. 

Em O local da cultura, Homi Bhabha reporta-se a um espaço 

intersticial1605de enunciação do Outro que abre a possibilidade de um hibridismo 

cultural que acolhe a diferença sem uma hierarquia suposta ou imposta; espaço 
                                            

1605BHABHA, Homi. O local da Cultura. Belo Horizonte, ed. UFMG: 2003. p. 22. 
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este que representa o cruzamento possível de culturas e seres heterogêneos e 

que se constitui no lócus para a enunciação de vozes até então reprimidas, por 

serem periféricas. 

Esse lugar intersticial, ou seja, a terceira margem, segundo Bhabha, 

permite o desenrolar de um processo de negociação que permite a uma cultura 

considerar a outra em sua alteridade sem que para isso necessite lançar mão de 

quaisquer pressupostos hierárquicos. A diferença deixa de ser um fator de 

separação para representar acolhimento. 

A inscrição desta diversidade não apenas denuncia uma crise dos 

paradigmas representacionais de identidade como abre um espaço de captação 

de valores híbridos, refutando, assim, as oposições binárias clássicas. 

As culturas híbridas resultantes da tensão estabelecida pelo contato de 

elementos culturais díspares propiciam a formulação de novos objetos culturais 

correspondentes à tentativa subversiva de inscrição de uma cultura de origem no 

centro da experiência de representação de uma outra cultura. Esse fenômeno, 

que Fernando Ortiz denomina “transculturação”, constitui a interação de 

elementos oriundos de duas culturas no intuito de configurar novas práticas 

culturais, que, podem ser consideradas como interculturais, ou seja, não apenas 

resultantes de encontros, mas também de sobreposição ou interseção entre 

culturas, nas quais o que começa como uma mistura acaba se transformando na 

criação de algo novo e diferente, conforme afirma Peter Burke1606. 

 

2. ENTRE O “EU” E O “OUTRO”: A AVENTURA EM TERRA ESTRANHA 
 

Os universos ficcionais de Dois irmãos e Nur na escuridão, que constituem 

objeto desta análise, caracterizam-se pela representação de identidades 

marcadas pela condição do exílio e, por conseguinte, pelo efeito do choque entre 

culturas. 

O desenraizamento geográfico e cultural a que estão submetidas 

aspersonagens configura o drama do imigrante: a melancolia de não pertencer a 

                                            
1606BURKE, Peter. Hibridismo cultural. São Leopoldo: Editora UNISINOS, 2003.  p.73. 
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lugar nenhum, de reconhecer-se com um sujeito cindido, pois, como observa 

Stuart Hall 

essas pessoas retêm fortes vínculos com seus lugares de origem e suas 
tradições, mas sem a ilusão de um retorno ao passado. Elas são obrigadas 
a negociar com as novas culturas em que vivem, sem simplesmente 
seremassimiladas por elas e sem perder completamente suas identidades. 
Elas carregam traços das culturas, das tradições e das histórias 
particulares pelas quais foram marcadas.1607 
 

A literatura brasileira produzida até o século XX reproduziu uma imagem 

estigmatizada do imigrante libanês, representando-o como um turco mesquinho, 

dono de um comércio qualquer, sempre a explorar os demais. No entanto, 

contemporaneamente, a escrita de libaneses ou de seus descendentes conferiu à 

literatura brasileira um olhar diferenciado sobre a presença árabe no Brasil. De uma 

situação periférica, o imigrante libanês passa ao centro da narrativa, assumindo a 

narração do relato e expressando todos os conflitos inerentes à sua condição. A 

literatura torna-se, assim, o veículo para expressar não apenas as experiências 

advindas do choque entre culturas, mas também para sedimentar a memória étnica. 

Os primeiros libaneses vieram para o Brasil impulsionados por mudanças no 

panorama econômico do Líbano e por perseguições religiosas sofridas pelos 

cristãos durante o domínio do Império Otomano, que reprimiu a produção cultural e 

obrigou os cristãos a servir ao exército turco. 

O posterior período de colonialismo francês (1920-1940) acarretou uma outra 

onda imigratória, desta vez de libaneses muçulmanos, insatisfeitos com os 

privilégios dispensados aos cristãos. O domínio de uma elite francófila e 

predominantemente cristã-maronita causou uma insatisfação generalizada por parte 

daqueles que professavam outras religiões. 

O Brasil tornou-se, assim, destino de muitas famílias libanesas, 

principalmente, porque os que aqui já estavam estabelecidos, muitos já donos de 

pequenos estabelecimentos comerciais, enviavam dinheiro para os conterrâneos e 

também ajudavam os compatriotas recém-chegados, oferecendo-lhes acomodação 

e ensinando-lhes a profissão de mascate. Outros vieram com a ilusão de que 

                                            
1607HALL, Stuart.  A identidade cultural na pós-modernidade.Trad. Tomaz Tadeu da Silva e 

Guacira Lopes Louro. Rio de Janeiro: DP & A, 1998. p.88. 
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estavam se dirigindo à América do Norte, enganados por agentes de viagens 

corruptos. 

Desde os primórdios de sua chegada, os libaneses adotaram o ofício de 

mascate, ao invés de trabalhar na agricultura, como imigrantes de outras etnias. 

Iniciando pelo comércio itinerante, passaram, com o tempo, a dedicar-se a lojas de 

comércio. 

Em todo o processo de integração social dos primeiros imigrantes libaneses, 

esteve implícito o desejo do retorno à terra natal e a necessidade de manter vivos, 

ainda que em terra estranha, a tradição e os costumes de origem. Segundo 

KATHLAB1608, apenas três por cento dos que aqui desembarcaram retornaram para 

o Líbano definitivamente, e os que ficaram procuraram trazer as suas famílias. 

Assim, a célula familiar permaneceu como um modo tradicional de se compreender e 

ordenar a vida. 

 

2.1 A representação da família em Dois irmãos e Nur na escuridão 
 

Nos dois romances, o núcleo familiar é o elemento central de estruturação 

narrativa. Obras de cunho histórico-antropológico que abordam a imigração libanesa 

no Brasil registram o fato de que a família libanesa exerce forte influência em seus 

membros e tem uma constituição diferente da ocidental, uma vez que outros 

parentes, dentre eles, avós, bisavós, primos e tios, têm autoridade considerável 

dentro do seio familiar. 
Segundo Cecília Kemmel1609, o núcleo catalisador da família tradicional 

libanesa se consolida na figura do pai. Para casar-se,o homem deve poder sustentar 

a sua família, e à mulher cabe submeter-se à vontade do marido, envolvendo-se 

com a manutenção da ordem na casa e com a educação dos filhos, ou seja, o seu 

poder é exercido.Os filhos, por sua vez, devem obediência total aos pais, parentes 

mais velhos e anciãos e não têm a liberdade para seguir a religião que desejarem, 

mas, por tradição e imposição familiar, devem seguir a religião dos pais e 

antepassados. Há também uma pressão constante em relação ao sucesso nos 

estudos. É igualmente observável a diferença de tratamento em relação a filhos e 

                                            
1608 KATHLAB, Roberto. Brasil-Líbano: amizade que desafia a distância: São Paulo, EDUSC, 1999. 
1609 KEMMEL, Cecília. Sírios e libaneses: aspectos da identidade árabe no sul do Brasil.Santa Cruz do Sul: 
EDUNISC, 2000. p.39. 
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filhas, tendo os meninos mais atenção da família do que as meninas, muito embora 

a estas caiba cuidar dos pais quando estes ficam idosos. 

A experiência da emigração trouxe a muitas famílias libanesas uma 

subversão dessa ordem, na medida em que, geralmente, os primeiros emigrantes 

viajavam sozinhos para tentar a sorte em outro país e, sendo bem sucedidos, 

mandavam buscar esposas e filhos, mas os demais membros da família ficavam no 

Líbano. Somente na terceira fase migratória, que se deu entre as duas guerras do 

século XX, é que famílias inteiras de libaneses imigraram para o Brasil, pois então já 

havia aqui uma infraestrutura capaz de recebê-las. 

Esse distanciamento físico inicial ocasionou uma mudança na estrutura 

familiar básica, muito embora os libaneses procurassem manter contato com seus 

conterrâneos no país de acolhimento. Conforme Cecília Kemmel aponta, na família 

libanesa, “os laços de sangue estendem-se ao reduto de proveniência espacial, isto 

é se um elemento é proveniente de uma mesma região, ele é recebido e tratado 

como um irmão” 1610. 

Outro dado relevante para a compreensão da integração do imigrante libanês 

no Brasil é o processo de adaptação dos nomes. Alguns imigrantes adaptaram os 

seus nomes em função da dificuldade que os brasileiros tinham para pronunciá-los e 

outros tiveram os seus sobrenomes alterados por ocasião do registro, em função do 

desconhecimento de que o nome do pai se faz presente no nome dos filhos, o que, 

em alguns casos, causou a perda do sobrenome original. Este fato é registrado no 

romance de Salim Miguel: 
 
Agora do nome, não, não sei explicar, talvez pelo passaporte francês, Michel, talvez 
adificuldade na pronúncia em português do sobrenome, logo que cheguei ao Brasil virei 
Miguel, mais rápido que José ou “seu Zé Gringo”, durante um bom tempo um estranho 
Yussef; e o perguntador, compreendo, nos Estado Unidos mais fácil, comum a adaptação de 
nomes, adquire-se logo um bem americano, aqui no Brasil acaba-se é abandonando s 
nomes mais complicados e prenome vira sobrenome.1611 
 

Os romances que formam o corpus desta análise reportam-se a momentos 

históricos diferenciados. Nur na Escuridão consiste na saga de uma família de 

imigrantes árabes que emigra para o Brasil, na década de 1920, e depois se instala 

                                            
1610 KEMMEL, Cecília. Sírios e libaneses: aspectos da identidade árabe no sul do Brasil.Santa Cruz do Sul: 
EDUNISC, 2000. p. 39. 
1611 MIGUEL, Salim. Nur na escuridão. Rio de Janeiro: Record, 2008, p.20. 
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definitivamente em Santa Catarina. Elementos autobiográficos do autor se misturam 

à ficção, aspecto recorrente em suas obras. 

A história tem início em 1927, mais precisamente no cais do porto da Praça 

Mauá, no Rio de Janeiro. Nesse cenário são apresentados seis personagens: pai, 

mãe, tio, duas meninas e ummenino, que chegam ao Brasil na esperança de uma 

vida melhor, porémsem muito dinheiro ou alguém para recebê-los. Sem saber a 

quem recorrer, sem falar uma palavra do idioma local, a família conta com a 

boavontade de um motorista de táxi, com quem se comunica por gestos. Por estar 

muito escuro, para ler o endereço trazido pela família, o taxista risca um fósforo e diz 

“luz”, primeira palavra aprendida pelo chefe da família e reveladora de um mundo 

que a partir daquele momento se abriria para todos eles. 

Embora entrecortada pela autobiografia do pai, quem narra ahistória, desde a 

chegada à Praça Mauá, no Rio de Janeiro, é Salim, o filho mais velho. O romance é 

construído como um mosaico identitário, que reúne as lembranças de Salim, bem 

como as histórias contadas pelos outros membros da família. 

Yussef, o pai, e Tamina, a mãe, eram ainda muito jovens quando, devido às 

dificuldades para subsistir em sua terra natal, decidiram emigrar. Esperançosos, 

optaram por ir para a América do Norte, acompanhados dos três filhos e de Hanna, 

irmão de Tamina. 

A viagem seria perigosa, uma vez que teriam de entrar nos Estados Unidos 

atravessando a fronteira mexicana, ajudados por um coyote. No entanto, devido a 

uma inflamação nos olhos de Yussef, o visto para o México lhes foi negado, 

restando-lhes como opção o Brasil, onde vivia uma irmã de Yussef. 

No romance, as viagens são duas: uma é geográfica e recupera a trajetória 

da família, desde o Líbano até Florianópolis; a outra é uma viagem interior, pelos 

meandros da memória. Assim, o passado da família é reconstruído: 
 

São conversas demoradas, entremeadas de vaguidades,intercalando árabe e português, ou 
nem um idioma nem outro, entendem-se num linguajar macarrônico, cada qual puxando 
pela memória, todos rodeando o pai, relatando pequenos incidentes ocorridos na viagem, 
zombando agora de momentos dramáticos (ou rindo para ocultar a emoção), explicando os 
primeiros tempos, a difícil adaptação à nova terra, maksuna da qual nada sabiam, de 
hábitos e costumes tão diferentes, ora ainda estão no país de origem, relutam viajar, ora é 
um episódio pitoresco sucedido na cidade onde moram, onde moraram, onde pensaram 
morar, e que sempre lhes relembra a mascateagem, quem escapou dela?1612 

                                            
1612 MIGUEL, Salim. Nur na escuridão. Rio de Janeiro: Record, 2008, p. 21. 
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À narração do romance, enfocando os primeiros dias dos emigrados no Rio, 

somam-se excertos da autobiografia intitulada Minha vida, cuja autoria pertence ao 

ser histórico que inspira a personagem Yussef/José, o pai, idoso e viúvo, que se 

entrega às lembranças, imbuído da tradição do narrar de seu povo, acrescentando 

às histórias familiares já conhecidas o sabor do inédito. 

Fora por insistência de um conterrâneo que anotara o endereço do patrício 

que os hospedara na chegada ao Brasil e, graças à hospitalidade que os libaneses 

ofereciam aos seus compatriotas, escapara de ficar ao relento com a mulher e os 

filhos em uma cidade desconhecida de um país no qual jamais pensara em viver. 

Tamina fora a mentora da ideia de deixar o Líbano. Yussef era um homem de 

gênio forte, o que o impedia de permanecer em um emprego por muito tempo. Por 

outro lado, seus familiares, de ambos os lados, foram contra o casamento, o que 

inviabilizava a possibilidade de contar com alguma ajuda da parte deles. Aflita, 

porém avessa a pedir auxílio aos pais, Tamina mantivera correspondência com 

irmãos que viviam nos Estados Unidos e deles recebera a promessa de apoio, caso 

decidisse emigrar. 

A sutileza de Tamina revela um dos traços da mulher árabe, que, mesmo 

condicionada a um papel social secundário, mostra-se firme e capaz de convencer o 

marido a acatar suas opiniões. Essa característica também é descrita em outras 

obras que abordam a imigração, como Relato de um certo Oriente e Dois irmãos, de 

Milton Hatoum. 

Primeiramente, encontram abrigo na casa da irmã de Yussef, Sada, que vive 

em Magé. Yussef inicia-se no ofício de mascate, destino certo dos sírios e libaneses 

ao chegar ao Brasil e memória sempre presente na mente do patriarca da família.  

 
A palavra mascate, por exemplo, tem um poder mágico, faz com que recue até a chegada a 
Magé. Esclarece antes: não importa o que a pessoa tenha sido ou queira ser, pouco 
importam sonhos, desejos, aspirações, fantasias. Ao chegar ao Brasil, libaneses e sírios, 
árabes em geral, começam mascateando, trouxas ao ombro, sorri e acrescenta, só bem 
mais tarde irão tomar conhecimento do outro significado da palavra trouxa. Se estão se 
dando bem e o mascatear dá certo, vão deixar de ser trouxas, não demora adquirem um 
cavalo, uma carrocinha, depois podem ter uma vendola, um armazém, loja de tecidos, quem 
sabe uma fabriqueta; bem poucos enriquecem, mas as novas gerações acabam por 
esquecer os sacrifícios dos pais, dos que não tiveram nasib, some a voz dos perdedores, 
dos tarragada que não deram certo, dos fakir, os pobres.1613 

                                            
1613 MIGUEL, Salim. Nur na escuridão. Rio de Janeiro: Record, 2008, p. 96. 
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Em sua lembrança, faz questão de registrar os sacrifícios e os desafios 

enfrentados, que sempre são esquecidos pelas gerações seguintes. 
 
Aos filhos pouco interessa essa filosofia, essa súmula da imigração, esse bosquejo que 
pode englobar uma história da grande maioria; porfiavam em perguntar mais da vida do pai, 
da mãe, dos problemas de adaptação à nova terra, da tarefa da mãe na retaguarda, queriam 
que o pai contasse a saga pessoal, como foram os primeiros dias em Magé, se custara a 
aprender os rudimentos do português para se fazer entendido nas saídas para o trabalho, 
quanto tempo levara até a primeira sortida mascateando, o porquê da brusca interrupção e 
mudança para Santa Catarina. 1614 
 
 O romance também se reporta à facilidade de Yussef para aprender o português 

devido aos conhecimentos que tinha do francês, bem como a utilização da linguagem dos 

gestos numa tentativa de preencher a lacuna da palavra. As dificuldades em mascatear 

levam a família para Santa Catarina, onde moram alguns primos de Yussef, que se mostram 

predispostos a ajudá-los. 

           A saga da família em São Pedro de Alcântara, Biguaçu e, novamente, Florianópolis, é 

narrada a partir de um mosaico de lembranças: do pai, em suas memórias escritas em 

árabe, que caberia aos filhos mandar traduzir mais tarde; do filho, a partir da coleta de 

impressões das muitas pessoas que acompanharam a trajetória e a integração da família, 

que, de certa forma, as homenageia em um capítulo intitulado “Perfis”, e do resultado de 

uma transfiguração causada pelo tempo e pela imaginação. 

 Aos três filhos nascidos no Líbano somam-se mais quatro, concretizando a sina de 

Tamina: mudar de cidade com filho ainda pequeno. As moradias são sempre no estilo 

próprio dos imigrantes libaneses: um sobrado com uma venda no térreo, que Tamina, 

apesar dos seus múltiplos afazeres como mãe de sete filhos, ainda tem de gerenciar quando 

Yussef viaja, mascateando. 

 

Em todas as mudanças, o mesmo: o pai abre a vendola de secos e molhados e mascateia: 
faz ambas as coisas ao mesmo tempo. A mãe cuida da casa, cuida dos filhos, cuida de 
ajudar o pai no miúdo comércio, cuida de animá-lo, se desdobra quando o pai, tendo 
comprado uma carrocinha e o cavalo Sultão, se demora mercadejando pelo interior do 
município.1615 
 
 Com suavidade e firmeza, Tamina consola o marido quando ocorrem acontecimentos 

adversos, como quando tiveram de deixar São Pedro de Alcântara devido à inveja dos 

comerciantes locais, que contavam com o padre para aumentar a animosidade dos 

habitantes contra a família de Yussef. 

                                            
1614 MIGUEL, Salim. Nur na escuridão. Rio de Janeiro: Record, 2008, p. 98. 
1615 MIGUEL, Salim. Nur na escuridão. Rio de Janeiro: Record, 2008, p. 140. 
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Logo os fregueses sumiam intimidados, o padre recriminava-os, por que, em lugar de 
procurarem as casas de comércio dos conterrâneos, procuravam a do gringo? Pela primeira 
vez, sim, o pai tomava conhecimento desse termo, era assim tratado. Não “turco”– que já o 
deixava indignado, embora houvesse uma explicação (...) havia uma certa lógica no “turco”, 
a Turquia dominara seu país durante séculos. Agora, por que o gringo, para o qual não 
encontrava qualquer explicação? 1616 
 

A Tamina também cabe mediar as relações, muitas vezes conturbadas, entre pai e filhos. 

Yussef e o filho mais velho, Salim, não se entendiam quanto ao trabalho no comércio da 

família, e as peraltices das crianças nem sempre eram vistas com bons olhos pelo pai, cujo 

gênio intempestivo não mudara. 

 

Entrechoques não demoram a ocorrer, em especial com o primogênito, que o pai deseja ver 
na atividade comercial, embora ele mesmo a deteste; a mãe procura intervir para apagar o 
incêndio. Não basta. Discussões e desentendimentos recrudescem; os filhos saem em 
busca de alternativas, mesmo porque, ao contrário do imaginado, o início é por igual difícil; 
com a guerra se prolongando, o futuro nada tem de promissor. 1617 
 

 Um episódio que corrobora o fato de que a concepção ampla de família se modifica 

com a imigração é o que envolve a figura do avô no romance. As crianças, inconformadas 

por não terem um avô, a exemplo dos colegas de escola, decidem inventar um. Apesar de a 

mãe lhes dizer que seus avós estavam longe, no Líbano, eles não se conformavam, 

passando a inventá-los, recriando-os continuamente, à medida que cresciam. 

 

Numa elaboração minuciosa, fundiam avós de amigos com figuras entrevistas em jornais, 
em revistas, em álbuns, em livros ilustrados, adaptações que não pudessem ser 
identificadas. Insatisfeitos com a colagem, eu não se corporificava nem para eles mesmos, 
ampliavam a fantasia, agora eram personagens adaptadas de histórias que pai e mãe 
contavam.1618 
 

 Yussef, o patriarca da família, é descrito no romance como um exímio contador de 

histórias, herdeiro concreto de Sherazade; homem que gostava de transmitir ensinamentos 

através de fábulas, tradição milenar de sua gente; homem que, embora decidido a ficar no 

Brasil para sempre, guardava na memória um Líbano que não era exatamente aquele dos 

seus tempos de criança e adolescente, mas um Líbano fabuloso, tirado de livros, das 

narrativas orais, e transmitia aos filhos as reminiscências de sua memória. 

O próprio romance é construído de forma a se acomodar ao tempo da memória, que 

é acronológica; como a memória ele se “esgarça, flutua, se decompõe, se compacta”(NE, 

                                            
1616 MIGUEL, Salim. Nur na escuridão. Rio de Janeiro: Record, 2008, p. 119. 
1617 MIGUEL, Salim. Nur na escuridão. Rio de Janeiro: Record, 2008, p. 155. 
1618 MIGUEL, Salim. Nur na escuridão. Rio de Janeiro: Record, 2008, p. 145. 
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p.205); seus fios se atam e desatam, em uma tessitura que não corresponde sempre à 

memória vivida, e, sim, à memória de outrem que se incorpora reconstituída.  

 

Não importa: o Líbano que o pai tem dentro é o que conta, e é desse que lhe interessa falar, 
das macieiras em flor, das tâmaras incomparáveis, dos figos de doçura 
inigualável,sumarentos ao ponto do caldo escorrer pelos lábios, da azeitona, do azeite de 
oliva, da coalhada e do queijo de cabra, das escarpas onde os cabritos se escondem, dos 
cedros do Líbano, tão altos, tão grossos e rugosos, desafio irresistível, a arriscada subida, a 
descida impossível, o salto, a queda nas pedras, a fratura no pé, que nunca cicatriza, marca 
indelével...1619 
 
 

O capítulo 27, intitulado “Fios”, discorre sobre a fragilidade e complexidade da 

memória, ao mesmo tempo em que demonstra o papel da literatura na reconstituição da 

memória étnica, que é o lócus de inscrição de memórias que vêm da experiência cultural 

e vivencial dos sujeitos, constituindo-se desde seu lugar social; dos contextos de seu 

mundo; da vida e das redes de relações que nele se estabelecem; que precisam ser 

pensados diacronicamente. 
 O romance termina com a narrativa das muitas mortes que se abatem sobre a 

família: a do irmão mais jovem, Samir, de complicações advindas de uma anestesia mal 

aplicada; a do tio Hanna; a de Tamina, que, inconformada com a perda do filho, pouco lhe 

sobrevive; a da irmã Fádua, que falece tão silenciosamente quanto vivera; e a do patriarca, 

que deixa este mundo tranquilamente, saudoso daquela que o deixara órfão do seu amor. 

 As últimas palavras do pai ao filho rebelde reportam-se ao fato de que não poderia 

ficar para semente; as sementes deveriam ser as lembranças, que, decerto, impulsionam o 

narrador à tradução da autobiografia e à escritura do romance. A autobiografia, no texto, 

documenta a consciência familiar e ancestral e é orientada para a hereditariedade. 

Yussef morre na única moradia que conseguiu comprar, ainda hipotecada, e de que 

Tamina mal pudera usufruir. A tradição daquela família de imigrantes, que costumava reunir-

se aos sábados ou domingos para consumir comida árabe e conversar, permanece 

impressa na memória dos filhos, ainda que o Líbano que o pai tinha dentro de si fosse tão 

distante do Líbano real. 

Embora Dois irmãos, de Milton Hatoum, não tenha a questão da imigração 

como tema, e, sim, as desavenças entre os dois filhos gêmeos de um casal de 

imigrantes, o histórico da imigração e do processo de integração social permeia o 

romance, que é narrado por Nael, filho de uma índia, empregada da casa. 

                                            
1619 MIGUEL, Salim. Nur na escuridão. Rio de Janeiro: Record, 2008, p. 187. 
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Vinte anos após a morte da mãe, quando quase todos os membros da família 

já estão mortos, ele decide reconstituir em um relato a memória de um passado 

reinventado a partir do jogo entre lembranças e esquecimentos. Nael junta os 

estilhaços de fatos que presenciou, de relatos de histórias que ouviu e guardou para 

escrever sobre duas gerações de membros da família que o acolhera. Desta forma, 

faz das múltiplas vozes uma única, para compor sua narrativa e reconstruir sua 

própria identidade, recolhido ao quartinho no fundo do quintal, sufocado pela dúvida 

e o desejo de saber quem foi seu pai. 

Por trás das disputas entre os irmãos Omar e Yaqub, afloram práticas 

culturais, crenças, hábitos alimentares, jogos afetivos e relações comerciais que 

correspondem à representação literária do contexto da imigração. 

Segundo Hatoum, o imigrante é um sujeito dividido, sofre de uma espécie de 

dualidade do lar, da pátria. Nesse sentido, os dois irmãos funcionam como uma 

metáfora dessa dualidade. Um se identificando mais com o Brasil e o outro se 

sentindo estrangeiro, diferente, muitas vezes sendo referido apenas como “o outro”. 

Narrada em primeira pessoa, a história se passa em Manaus de 1910 a 1960. 

Halim e Zana, ao contrário do casal descrito em Nur na escuridão, têm o seu 

primeiro contato aqui no Brasil. Embora professem religiões diferentes, isso não se 

torna empecilho para o seu casamento. Assim como Tamina, Zana exerce forte 

influência sobre o marido e os filhos. 

 
Tempos depois, entendi porque Zana deixava Halim falar sobre qualquer assunto. Ela 
esperava, a cabeça meio inclinada, o rosto sereno, e então falava, dona de si, uma só vez, 
palavras em cascata, com a confiança de uma cartomante. Foi assim desde os quinze anos. 
Era possuída por uma teimosia silenciosa, matutada, uma insistência em fogo brando; 
depois armada por uma convicção poderosa, golpeava ferinamente e decidia tudo, deixando 
o outro estatelado.1620 
 

Apaixonado pela mulher, depois do nascimento dos filhos, Halim se condena 

à nostalgia dos tempos em que não era pai, em que não precisava disputar o amor 

de Zana.  

 
Os filhos haviam se intrometido na vida de Halim, e ele nunca se conformou com isso. No 
entanto, eram filhos e conviveu com eles, contava-lhes histórias, cuidava deles em 
momentos esparsos (...) Foi o que se poderia chamar de pai, só que um pai consciente de 

                                            
1620 HATOUM, Milton. Dois irmãos. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. p.40. 
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que os filhos tinham lhe roubado um bom pedaço de privacidade e prazer. Anos depois, 
iriam roubar-lhe a serenidade e o bom humor.1621 

 

Sua adoração pela mulher em grande parte deriva de sua solidão, pois viera 

para o Brasil, aos doze anos, com um tio, Fadel, que o abandonara na Pensão do 

Oriente, em Manaus. Ninguém acreditava que Zana, filha do dono do restaurante 

Biblos e cristã maronita, consentisse em casar-se com um mascate muçulmano, mas 

ele a conquistara recitando gazais escritos pelo amigo Abbas. 

 
Ele padeceu. Ele e muitos imigrantes que chegaram com a roupa do corpo. Mas acreditava, 
bêbado de idealismo, no amor excessivo, extático, com suas metáforas lunares. Um 
romântico tardio, um tanto deslocado ou anacrônico, alheio às aparências poderosas que o 
ouro e o roubo propiciam. Talvez pudesse ter sido um poeta, um flâneur da província; não 
passou de um modesto negociante possuído de fervor passional. Assim viveu, assim o 
encontrei tantas vezes, pitando o bico do narguilé, pronto para revelar passagens de sua 
vida que nunca contaria aos filhos. 1622 
 

No romance, nota-se, de imediato, a presença da casa libanesa como um 

microcosmo e, dentro dela, as relações familiares movidas por tradições e pela 

busca de resolução para vários conflitos domésticos. A ênfase no espaço como 

projeção dos seres nele que nele habitam concretiza-se na epígrafe, versos de 

Drummond retirados de Boitempo: A casa foi vendida com todas as 

lembranças/todos os pesadelos/ todos os pecados cometidos ou em vias de 

cometer/ a casa foi vendida com seu bater de portas/ com seu vento encanado sua 

vista do mundo/seus impoderáveis[...]”. 

Halim não queria filhos, pois temia perder a atenção da esposa, mas esta, 

após a morte do pai, decide que quer três filhos. O desvelo excessivo de Zana por 

um dos gêmeos, Omar, passa a ser um obstáculo para o bom relacionamento do 

casal, razão de ciúme e revolta. 

Gêmeos idênticos, porém com personalidades antagônicas, os dois irmãos 

vivem a digladiar-se, até que, para que não aconteça uma desgraça, Yaqub é 

obrigado a ir para o Líbano. Quando volta, cinco anos depois, sente-se deslocado 

dentro de sua própria família, enquanto a antiga rivalidade continua.  

O sentimento de deslocamento sustenta a narrativa, trazendo o drama familiar 

para a esfera do universal. O filho que partira, ao retornar, já não sabe se expressar 

                                            
1621 HATOUM, Milton. Dois irmãos. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. p.53. 
1622 HATOUM, Milton. Dois irmãos. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. p.39. 
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em português e comporta-se como um camponês. À mãe cabem os comentários 

sobre a “perda” do filho, análoga à perda da língua.  

Yaqub tem de reaprender o “espaço nacional”, abrir mão de um único idioma, 

o árabe, para recuperar a cultura mesclada que caracteriza Manaus, o que faz 

“cantando as palavras, até que os sons dos nossos peixes e frutas, todo esse tupi 

esquecido não embolava mais na sua boca”1623.  

Nos romances de Hatoum, há a encenação de uma terceira língua, híbrida, 

que, emergindo de um entrelugar cultural, encena a possibilidade de enunciar-se, 

independente do idioma. Suas personagens transitam em meio a um emaranhado 

de idiomas, testemunhos de vidas em trânsito, de vozes que contavam um pouco de 

tudo em um português misturado ao árabe, francês e espanhol. 

Ao contrário de Salim Miguel, que narra os percalços do processo de 

integração social dos imigrantes, Hatoum cria em seus romances famílias de 

imigrantes já adaptadas a uma outra cultura, que com ela dialogam, em um jogo de 

alternância entre lugar e não lugar. 

O olhar do narrador de Dois irmãos, diferentemente do olhar do imigrante de 

Nur na escuridão, é externo, de um curumim, filho Domingas, a índia empregada da 

casa que fora estuprada por um dos gêmeos. É também um olhar periférico, mas de 

uma outra ordem, capaz de perceber o amálgama cultural que permeia a vida 

daquela família de origem libanesa, em cuja casa morava. 

Halim o patriarca, embora distante de sua terra natal, não é nostálgico como 

Yussef; não se sente tão dividido. No seu cotidiano ele mantém os traços de um 

processo de transculturação, de dois mundos que se interpenetram, onde a língua, a 

comida e as relações sociais já se encontramsob a ação do trânsito e das trocas de 

conteúdos culturais. No entanto, volta e meia escapam-lhe as palavras em árabe, 

poemas que ele recita. Justifica-se, dizendo que “na velhice não se escolhe o 

idioma” 1624. 

No início do romance, Zana está em seu leito de morte, tendo perdido a casa 

em que vivera com o marido, que para ela era tão vital quanto a sua cidade natal, a 

Biblos de sua infância. Pouco antes de morrer ainda procura saber se os filhos já se 

reconciliaram. A história contada em flashback revela a beleza e a firmeza de uma 

                                            
1623 HATOUM, Milton. Dois irmãos. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, p. 31. 
1624 HATOUM, Milton. Dois irmãos. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, p. 39.  
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mulher, cujo amor desmedido por um dos filhos levara a família à desagregação. 

Suas últimas palavras são em árabe, como se, a partir daquele momento, apenas a 

língua materna fosse sobreviver. 

Omar, o filho inquieto, desafiador, debochado, mas também sedutor, é o 

preferido da mãe. Yaqub, quieto, consumido pelo sentimento de rejeição, mas 

persistente a ponto de se tornar um engenheiro bem sucedido, é apreciado pelo pai. 

Os dois irmãos estão ligados por um ódio mútuo, pelo desejo de vingança, que 

perpassa todo o romance.  

No vértice da relação conturbada entre irmãos estão todos os afetos: o amor 

da mãe, a devoção da irmã Rania, para quem os irmãos constituem o exemplo do 

homem que queria para si, a atenção do pai, os cuidados de Domingas e o amor de 

Lívia, pivô de um sério embate entre Omar e Yaqub. 

Se em Nur na escuridão Tamina era o ponto de equilíbrio da família, em Dois 

irmãos, Zana não consegue conter o seu ímpeto de dominar tudo e todos. Sua 

obsessão em controlar a vida de Omar, o filho que, desde pequeno, quando quase 

morrera de pneumonia, tornara-se alvo de sua atenção, acaba por aprofundar as 

feridas já existentes no relacionamento entre os irmãos:  

 
Já não o víamos de perna para o ar na rede vermelha, as unhas sujas e compridas 
esperando pela tesourinha de Domingas (...) ele parou de rosnar quando acordava faminto 
ao meio-dia, e eu me livrei dos recados que mandava para mulheres de vários bairros 
distantes. Voltava sóbrio das noitadas (...) “Zana  vivia desconfiada”, disse Halim (...) 
desistira de apaziguar os filhos, mas não de influir no destino de Omar, homem feito, mas de 
arestas esquisitas. 1625  
 

A própria liderança de Halim, o patriarca, é constantemente posta à prova 

pela vontade de Zana ou pela intervenção dos filhos. O seu conformismo ante os 

fatos denota uma acomodação a mudanças geradas pela existência nessa nova 

terra, em que os costumes eram muito diferentes. Ao contrário do pai de Zana, que 

voltara ao Líbano e acabara por morrer lá, Halim acomoda-se: “Melhor permanecer, 

ficar quieto no canto onde escolhemos viver” (p.43).  

 

3. A GUISA DE CONCLUSÃO 
 

                                            
1625 HATOUM, Milton. Dois irmãos. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, pp. 102-103. 



Anales del I Encuentro internacional del conocimiento : diálogos en nuestra América / I Encuentro de 
las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración en el Conosur, 5, 6, e 7 de mayo 2011, 
Pelotas, Brasil – Pelotas (RS) : Instituto Federal Sul-rio-grandense/IFSul, 2011 - ISSN 2238-0078 
_________________________________________________________________________________ 

 

 1333 

A literatura brasileira contém diversos exemplos de narrativas sobre a 

imigração libanesa. O exame mais apurado desses textos leva à conclusão de que é 

possível detectar, ao menos, três tipos básicos de representação: aquela que é parte 

de uma narrativa elaborada por um imigrante, caso de Nur na escuridão; a que 

emerge do resgate de recortes de memórias individuais e coletivas por parte de um 

descendente de imigrantes, caso de Dois irmãos; e, por fim, aquela que é elaborada 

a partir de uma laboriosa investigação histórica, como ocorre, por exemplo, em 

Amrik, de Ana Miranda, em que a história da imigração libanesa no Brasil é 

reconstituída na ótica de uma mulher. 

Nur na escuridão constitui uma narrativa que mescla fatos reais à ficção, 

recuperando a trajetória e a adaptação da família Miguel após a sua chegada ao 

Brasil, focalizando, em especial, dificuldades econômicas e a rede de solidariedade 

entre os imigrantes libaneses no sul do Brasil.  

Em Dois irmãos observa-se a presença da imigração em uma Manaus que 

recebeu, a partir da primeira década do século vinte, imigrantes libaneses, sírios e 

judeus marroquinos e que, posteriormente, recebeu outras levas de imigrantes de 

diferentes nacionalidades. Embora a imigração não seja o foco principal do romance, 

é na família de imigrantes libaneses que se encontra o tema que sustenta a trama, a 

rivalidade entre os dois irmãos gêmeos, que desintegra os alicerces da família e 

interfere na vida do narrador. 

De um modo ou de outro, a literatura realiza, assim, um papel importante na 

sedimentação da memória étnica, uma vez que traz a público detalhes sobre a 

integração social dos imigrantes, sua cultura, suas tradições. 

 

Abstract: This article aims at an analysis of the immigrant family’s representation in 

two novels, Dois irmãos, by Milton Hatoum, and Nur na Escuridão, by Salim Miguel, 

in order to demonstrate how the authors deal with the Lebanese immigration in 

Brazil, as well as the difficulties inherent to the process of acculturation, the family’s 

role in the maintenanceof ethnic memory and the administration of conflicts in the 

familiar scope. 

 

Key words: family; ethnic memory; Lebanese immigration; Milton Hatoum; Salim 

Miguel 
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Graduação e mestrado em História pela UFRJ cuja dissertação  sobre o pensamento 

político renascentista resultou no livro FrancescoGuicciardini: o Renascimento da 

História, publicado pela UEL em 2004.  A pesquisa de doutorado pela  UFF foi 

adaptada para  o livro sobre imigração urbana - Alemães no Rio  de Janeiro: 

diplomacia e negócios,profissões e ócios(1815-1866), EDUSC, 2008. Desde 1995, 

trabalho como professora na Universidade Estadual de Londrina, na área de História 

Moderna e Contemporânea; onde fui (2002-2005)  e sou novamente coordenadora 

da Especialização em História Social e Ensino da História.  No  pós-doutorado pela 

UERJ, um trabalho  sobre a Comunidade Britânica no Rio de Janeiro (1808-1889) ao 

mesmo tempo em que  comecei a escrever sobre Alemanha e os alemães cujo 

resultado começa a ser divulgado em textos impressos e digitalizados, como na 

criação da página  memoriasposguerra.wordpress.com.  

 

Resumo:  

Apresento minha recente experiência sobre elaboração acerca dos últimos 140 anos 

desde a fundação do Estado alemão, em 1871. Desvendei outras histórias sobre os 

alemães que se remeteram à minha trajetória de vida. Além disso, descobri vários   

portais excelentes – oficiais, memoriais, históricos, públicos e privados que 

enriqueceram a pesquisa. Assim, também reflito sobre o estigma contra os alemães 

e seus descendente de  alemães Brasil. 

 

Palavras-chaves – culpa alemã –– traumas – silêncios – descendência alemã   
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1 –  ALEMANHA, OUTRAS HISTÓRIAS 
 
 

 

 

 
 
Berlim em três tempos:   
Como capital do Império Alemão (1871),  
dominada por Moscou 1945 a1990  
(CBA B 145 Bild P054320), após 10 anos 
De reunificação com show do grupo U2. 
A capacidade de reconstrução, é algo  
impressionante. 
(Imagens de domínio público)  

 

 

Em 2010, mergulhei de corpo e alma a uma  obra encomendada de 270 

laudas (dezesseis capítulos divididos em quatro partes)  90 imagens  (com legendas) 

de domínio público  sobre  a Alemanha e os alemães com temas  determinados pelo 

editor.  No entanto o material não serviu e também não aceitei a contraproposta1626  . 

Prefiro aprofundar os temas e apresentar em eventos e publicar em periódicos 

impressos ou digitais. O processo de criação foi doloroso, pois apesar de atuar na 

área de Moderna e Contemporânea, evita aprofundar sobre a história alemã, e 

portanto, à minha ascendência.  

                                            
1626 Em janeiro deste ano,  a  obra  foi registrada no setor de Direitos Autorais da Biblioteca Nacional como 
“Alemanha e os alemães”.  As informações desta seção decorrem  da pesquisa feita para esta obra.  
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Segundo o roteiro do editor, também tratei de temas como regiões, língua e 

literatura, música e cinema, culinária, família, formas de associação, energias 

alternativas e ecologia. Mesmo descendente, surpreendi-me com tantos aspectos 

positivos da sociedade alemã que nem eu, embora já tenha viajado para e morado 

lá,   não tinha consciência.  Também passei descobri o mundo democrático da 

internet onde posso acessar portais oficiais, públicos, privados, centros de memória 

além do Deutsches Bundesarchiv. Também me  inscrevi e passei a recebe notícias 

da Deutsche Welle (mídia de notícias da Alemanha via Radio, TV e internet), do 

Auswärtiges Amt (Ministério das Relações Exteriores) e do Centro de Turismo 

Alemão.  

A riqueza cultural é vastíssima e diversificada, e mesmo com noção sobre 

literatura,  música erudita e  filmografia,   fui surpreendida por temas que nunca 

ouvira falar antes.  O teatro e o cinema na  Alemanha Oriental – RDA, controlado 

pelo governo comunista, porém  mais alemão e até pueril, diferente dos filmes da 

Alemanha Ocidental – RFA, que inicialmente tendiam a ser hollywoodianos.  

Surpreendi-me com a riqueza da mídia, as   diversas emissoras de rádio e  televisão 

com documentários e filmes de qualidade, acessíveis pela internet ou em DVD.   

É impressionante quantos jornais e revistas de nível foram fundadas em 

meios aos escombros, após a 2ª. Guerra Mundial, sob aval das forças de ocupação 

dos vencedores.  Interessante é que a revista “Época” segue a linha editorial da 

alemã “Focus” com matérias inovadoras e  críticas. Em termos de música, além da 

variedade de concertos clássicos,  há shows pop, rock, baladas, além de sons 

importados do mundo inteiro.  Os festivais  musicais divulgam Bach em Leipzig, 

Beethoven em Bonn, este ano homenageiam Liszt, enquanto há décadas  o estilo 

metálico tem espaço em numa aldeia no norte da Alemanha.  Também há de se 

ressaltar as Paradas Gay e da  Festa das Culturas, o carnaval iniciado de Berlim.  

A capacidade organizativa dos alemães, conforme visto na Copa de 2006, 

contribui para o sucesso das Exposições e Feiras que acontecem em seu país, 

movimentando milhões de euros. Infra-estrutura,  integração viária e a situação 

geográfica da  Alemanha, em plena Europa Central, entre o mundo Ocidental,  o 

Leste Europeu, perto do Oriente Médio,  contribuem para que a Alemanha receba 

2/3 dos Eventos  Internacionais - tecnológicas, automobilísticas, médicas, de  livros,  

jardinagem, dentre outros.   
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O país tem uma excelente infra-estrutura de transportes – aeroportos e 

estações ferroviárias dispõem  de  conexão ferroviária com as suas cidades, 

hospedagem para todos os gostos e bolsos, culinária local e internacional. Além da 

segurança, pontualidade e presteza nos serviços,   estacionamentos subterrâneos 

que indicam o número de vagas livres e estradas maravilhosas  sem cobrança de  

pedágio!  Aliás, os  Albergues da Juventude forma a idéia de um professor que 

durante uma excursão com seus alunos sugeriu aproveitar espaços vazios durante 

as férias, como  escolas, ou antigos castelos ou galpões em desuso para abrigar,   a 

custo baixo, jovens e colegiais.  Hoje a rede é mundial e também oferece quartos 

duplos e triplos  além dos coletivos e,  na Alemanha, os DJH  são famosos pelo farto 

café da  manhã, mais saudável e nutritivo que o breakfest anglo-saxão.  

No entanto, ao contrário da Rússia e dos países atlânticos que dispuseram, 

respectivamente, de territórios e colônias ultramarinas com mão-de-obra servil, 

escrava e muita matéria-prima a explorar, a Alemanha é um caso à parte. Em meio a 

potências, uma nação fragmentada,  disputada pelos vizinhos, poucos recursos 

naturais e sem colônias, demorou a se consolidar como Estado soberano.  Guerras 

devastaram o país como a do Trinta Anos (1618-1638), a ocupação das tropas 

napoleônicas, a 1ª e 2ª. Guerras Mundiais seguidas pela tensão da Guerra Fria.  A 

tentativa de dominar territórios europeus, e não ultramarinos, custou muito caro ao 

povo alemão, conforme tratado na segunda seção. Mas o fato é que os alemães, 

após tantas privações, ocupações e explorações estrangeiras em seu país, crises 

econômicas gravíssimas, aprenderam a  “tirar água da pedra”. 

Primeiro, há séculos os alemães  valorizaram a educação promovida não só 

na escola como também em casa e antes, pela moral religiosa.   E desde Gutemberg 

que em meados do século XV desenvolveu a prensa de tipos móveis, disseminam o 

saber escrito, com Dürer a incrementar a reprodução gráfica. Na saúde, Dr. Röntgen 

inventou o Raio-X e após as guerras os alemães desenvolveram próteses para 

substituir os  membros amputados.  No início do século XX inventaram o disco plano  

e fundaram a Deutsche Gramophone  para divulgar a música no seio dos lares. O 

mesmo suporte foi usado para  servir como material didático para aprendizado de 

línguas estrangeiras  e na era digital, inventaram o MP3 !   

Compromisso, horário, consideração, respeito fazem parte do comportamento 

cotidiano público e privado.  Hoje eles investem não só em diversas  pesquisas, na 
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produção industrial, como também na prestação de serviços. O território atual 

alemão é quase do tamanho do Mato Grosso do Sul,  é o país mais populoso da 

Europa (exceto a Federação Russa) com quase 83 milhões de pessoas.  Na 

escassez de recursos naturais, os alemães desenvolveram a indústria química no 

século XIX. Desta forma, o fermento em pó Fleischmann foi inventado por eles;  a  

Aspirina é um remédio centenário, o  mais vendido no mundo e  o Nivea,   primeiro 

creme hidratante lançado no mercado!  

Reciclagem, a questão do lixo e a produção energética  são temas comuns e 

fundamentais no cotidiano das pessoas.  A capacidade de reaproveitar intensificou-

se durante e nas profundas crises sócio-econômicas após  as guerras com a 

transformação de   capacetes em panelas, roupas de papelão, cápsulas de bombas 

em caçarolas, pás e enxadas. A escassez alimentar centenária reflete-se em 

inúmeras receitas com batatas, uso de carnes de animais selvagens, pão feito com 

refugos da fabricação de cerveja.  Sucos, vinhos e geléias produzidos com 

excedente do pomar e de frutas silvestres; conservas feitas com produtos da horta 

(chucrute é repolho branco); carnes e miúdos transformados em  salsichas, lingüiças 

e frios.  

O excesso de lixo, da separação de  vidros (transparente, escuro e verde), 

papéis, papelões, metais e plásticos, também há caçambas para roupas que a 

municipalidade limpa, separa e distribui entre os carentes.  O lixo orgânico, 

misturado à terra  vira estrume para fertilizar a terra enquanto a água das chuvas é 

captada pelas calhas e é armazenada em tonéis e empregada na rega de hortas e 

jardins.  O resto do lixo que não é reciclável é queimado em usinas servindo de 

combustível para gerar energia elétrica tanto que foram os alemães que compraram 

o lixo acumulado em Nápoles, anos atrás...  Equipamentos sofisticados com filtros 

impedem a poluição do ar e os resíduos sólidos armazenados em antigas minas de 

carvão. 

Em termos energéticos a Alemanha cessou a produção de carvão,  importado 

da Austrália e depende da importação de petróleo do Oriente Médio e do gás da 

Rússia. A vida contemporânea necessita de eletricidade para tudo e que lá é 

produzida por meio de energias alternativas como eólica e até mesmo com a queima 

do lixo restante! No sul do país onde há águas termais, o líquido quente é retirado 
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diretamente do subsolo mediante um processo geotérmico para servir como 

aquecimento durante o inverno rigoroso.  

Quando escrevia sobre o tema, o Rio de Janeiro passava por outra enchente 

com a explosão do Morro do Bumba, um bairro em Niterói  construído sobre um lixão 

desativado e urbanizado...   Uma área de risco, não só invadida para construir 

moradias, como oficializada pela prefeitura com impostos e serviços de água, 

saneamento e eletricidade!  Laudos técnicos alertando sobre o perigo destes 

moradores foram desconsiderados, os responsáveis sequer processados, enquanto 

as vítimas que tudo perderam,  estão em parte jogados em alojamentos.  As verbas, 

como sempre, escoaram pelas valas negras da corrupção pestilenta e voraz.  

Assim, em 2010, a região metropolitana parou por duas vezes: nas chuvas 

com a explosão do Morro do Bumba, em abril, e durante a “reconquista territorial” do 

Complexo do Alemão, em novembro quando novamente a economia da cidade 

parou, só faltou haver toque de recolher...  Naquela semana eu chegava de um mês 

de viagem pela Alemanha com visitas a memoriais e museus, compra de livros e 

DVDs,  fotos para o livro. Andei em ruas escuras, com bagagem, netbook e celular, 

carros param nas zebras,  fui bem tratada e servida.  Polícia ostensiva (eles andam 

em três, dois homens e um mulher)  só vi na enorme estação ferroviária de Leipzig  

pois eram fim de campeonato de futebol....  Mas aqui no Brasil o termo “alemão” 

costuma ser associado com nazista e criminoso, como se nossa nação tivesse sido 

construída pelo homem cordial, culminando em  samba e carnaval.. 

Quanto à reciclagem ainda é deixa a desejar  em nosso país, com muito 

desperdício, com lixo residencial, incluindo comida,  misturado a roupas, brinquedos 

e até livros espalhados nas calçadas, afinal, somo um país rico!  A coleta seletiva 

também deixa a desejar, nem os moradores contribuem na separação do lixo, em 

total falta de consciência social e ambiental. O país dispõe das maiores hidrelétricas 

e de produção petrolífera, mas a capacidade de transmissão e provoca apagões 

enquanto o combustível é vendido a preços abusivos.   

Nosso cotidiano é tenso em meio a trânsito, a engarrafamentos, enchentes, 

apagões, bueiros e depósitos de lixo que explodem,  canalizações de água e 

depósitos de esgoto que se rompem, pontes e prédios que caem.  Isto sem 

mencionar os pedintes diários, assaltos, assassinatos e  “balas  perdidas” - nem 

precisamos catástrofes naturais como terremotos, tsunamis e tornados, bastam 
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enchentes para ver a terra arrasada! Menos ainda de guerras,  pois a falta de 

manutenção e, portanto de cuidados,  provoca desabamentos, a violência, inclusive  

no trânsito, mortes, e as favelas lembram os campos de refugiados da Palestina.... 

 Em geral passamos por surpresas desagradáveis no percurso de nossas 

viagens  – atrasos, caos aéreo em aeroportos precários e sem tecnologia contra 

intempéries, passageiros deixados no chão.  De carro ou ônibus, engarrafamentos 

quilométricos,   rodovias com pedágios caríssimos,    controladores de velocidade,  

ameaças de multas que tiram o prazer de viajar de carro. Ou estradas precárias com 

caminhoneiros estressados, mas  sem acostamento, pontes que desabam sob 

chuvas e quando há,  paradas imundas.  

Nas cidades ditas turísticas  alta a devida orientação ao visitante, há excesso 

de taxistas abusados e/ou piratas, serviços com preços abusivos em bares e 

restaurantes. A última novidade no Rio de Janeiro é entrar ser assaltado a mão 

armada,  pelo motorista de táxi, que um bandido que robou um taxi! Conexão sem 

fio para internet é outro produto que mal existe como em aeroportos e rodoviárias, a 

telefonia e internet ainda estão muito caros e os serviços deixam a desejar.   Mas a 

propaganda oficial mostra o país, sede da Copa de 2014 e  quiçá, das Olimpíadas, 

um desenho animado sobre um Rio de Janeiro pleno de estereótipos de sempre...  
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2 - “OS VENCEDORES ESCREVEM A HISTÓRIA”, STÁLIN 

   
 
Mapas:  Reduções territoriais da Alemanha desde 1919; em 1947 a Prússia foi oficialmente 
extinta.    Após 1949 a nação foi dividida em dois Estados com sistemas opostos 
(Domínio Público)  

 

 

Após pesquisar sobre a Liga Alemã para entender a presença alemã no Rio 

de Janeiro novecentistas, comecei a perceber a história da Alemanha,  intercalada 

por séculos de baixo dominada e décadas hegemônicas. Não obstante, desconhecia 

o processo da (de) formação do Estado alemão, ou seja os vários regimes pelo que 

se passou nos últimos 140 anos (1871-2011),  muito mais complexo e sofrido  do 

que se possa imaginar – quiçá comparável às histórias da Polônia e Hungria. Os 

anos de 1919 a 1945, foram marcados por instabilidade e violência, em meio à 

mudança radical da monarquia imperial para  a democracia liberal, liderada pelo 

partido social-democrata, crises econômicas, regime totalitário e guerras mundiais 

que reduziram o Reich de Mil para doze anos.  

Após o nazismo os alemães sofreram a imposição dos aliados ocidentais, 

socialista dos soviéticos,  foram humilhados, castigados com pesadas indenizações 

além de perdas territoriais.  Somando as duas guerras mundiais, estas chegaram a  

41%, com  20 milhões de alemães banidos de suas casas tanto do leste alemão 
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como da Europa Oriental, após 1919 e 1945,  inclusive da URSS.   Como se não 

bastasse,  a nação e sua capital, Berlim, foram cenários da Guerra Fria, divididas  

em dois Estados.  Até ser enfim reunificada, não sem antes pagar indenizações a 

Moscou, abrir mão do  Marco em troca do Euro, reconhecer novamente a fronteira 

oriental com a Polônia, enfim, pagar para poder ser uma nação com um só Estado.    

A seguir, resumi este processo político em um quadro, incluído o Sacro 

Império (que se estendia dos Países Baixos à Prússia Oriental, da Dinamarca à 

Itália) e a Liga Alemã, sob influência de Viena, entretanto  já disputada por Berlim, 

capital da Prússia1627:  

 

Data  Nome   Regime de Governo    Território em km2   Milhões 
habitantes  
  962-1806 Sacro  Império Romano Germânico – poder e territórios fragmentados  
1806-1814 Nação alemã e império austríaco ocupados pelas tropas napoleônicas 
1815-1866 Liga Alemã disputada pela Prússia e Áustria –vários regimes - 
fragmentado 
1866-1871 Confederação do Norte da Alemanha unificada pela Prússia  - 
monarquia  
1871-1918 Império Alemão   monarquia parlamentar 580.857  60 
1919-1933    Império Alemão   república parlamentar        ca. 480.000 
1933-1945    Grande Império Alemão + Austria  nacional socialista   ca. 665000 
 66      1945-1949 sem Estado, ocupada e administrada pelos aliados 
ocidentais e soviéticos 
1949-1990  República Federal da Alemanha  república parlamentar     248.873   
 65  
1949-1990     República Democrática alemã ditadura unipartidária    108.178    
 16 
1990-2011 República Federal da Alemanha   república parlamentar     
357.051    83  
 
OBS:  Em roxo, estados fragmentados sem governo central,  reduzido ou dividido; 
 Em vermelho, os extremos: a expansão do Estado nazista e como nação 
ocupada pelos  aliados vencedores,  sem Estado. 
 Em azul como Estado em 1871, imperial e em, 1990, república parlamentar. 
 

 Ora, só este quadro político já indica a complexidade da história alemã sem 

sequer considerar questões sócio-econômicas e da política mundial. Afinal, durante 

a Época Moderna  a situação geográfica na nação alemã, deixou-a vulnerável,  entre 

potências  como   Províncias Unidas, França,  Rússia, Áustria e mesmo o Império 

Otomano.  Durante a Guerra dos Trinta Anos o povo sofreu em meio a conflitos 
                                            

1627 Quadro elaborado por mim a partir da vasta pesquisa realizada sobre a história alemã em 2010..  
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sociais, religiosos e políticos, atravessado por tropas estrangeiras, que arruinaram 

os campos e dizimaram   um terço da população.  

No século XIX,  os país foi devastado pelas tropas napoleônicas que também 

acabou de vez com o Sacro Império: o rei prussiano fugiu de Berlim e o imperador 

de Viena, marcando o fim deste império virtual.  No século seguinte, seu admirador, 

o “cabo boêmio” fugido da Áustria, repetiu oerro de seu ídolo, o “general corso”, de 

formar um império na Europa, e não fora dela... Conquistar terras além-mar, dizimar 

indígenas, explorar nativos, deslocar milhares de africanos, apesar de tão discutido 

tem menos repercussão na mídia do que a expansão nazista.  

 Desde o fracasso dos Freikorps no Norte da África e da derrota massacrante 

da Wehrmacht em Stalingrado no inverno de 1942, a guerra estava perdida para o 

Reich. A partir de 1943 a Royal Air Force passou a bombardear intensamente as 

cidades alemãs conforme ordem de Churchill “Maximum use of fire!”.   Nos últimos 

quatro meses de guerra mais de mil alemães morriam por dia  em função dos 

bombardeios incendiários massivos sobre os civis. O tornado de fogo que devastou 

Hamburgo deixando 40 mil mortos e mais de 900 desabrigados após uma tarde de 

ataques aéreos, inspirou o 1º. Ministro britânico à ordem “Let´s hamburgize the 

German cities”... 1628  

A Alemanha ocupada pelos aliados encontrava-se sob escombros, posto que 

os alemães haviam perdido 80% das cidades alemães de médio e grande porte, ou 

seja, 158,  tiveram o centro e  também arredores destruídos.  Cerca de 600 mil civis 

morreram imediatamente por causa dos bombardeios incendiários,  tantos outros em 

decorrência das queimaduras e  feridas, falta de abrigo, alimentação, água  ou 

doenças1629. 

 Após 1949, a nação que desde as Reformas Religiosas se dividia entre 

protestantes ao norte, católicos ao sul, passou a ser comunista a leste, capitalista a 

oeste e ganhou formato de a forma cruz... A nação dividida entre potências com 

sistemas políticos e econômicos antagônicos tornou-se palco central da tensa da 

Guerra Fria na Europa. Na República Federal da Alemanha - RFA   a presença de 

bases militares americanas e da filial da CIA em Munique, deixavam os alemães sob 

                                            
1628 KNIEBE, Tobias. Operação Valquíria. São Paulo: Planeta, 2009. Quantas perdas humanas, além de 
materiais e culturais teriam sido evitadas se os atentados contra Hitler, em 1944, tivessem logrado. Pelo 
contrário, só levaram à condenação e à morte pessoas dignas, do alto escalão da Wehrmacht  a teólogos. 
1629 FRIEDRICH, Jörn. Incêndio. Rio de Janeiro: Record, 2008, pp. 21-25.  
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ameaça do terror nuclear.   Na capital da  República Democrática Alemã – RDA, a 

filial da KGB e o  envio de tropas alemãs para dar suporte aos soviéticos nas  as 

guerras de descolonização.   Afinal, cada qual fora “convidada” a contribuir com 

material e homens nas disputas externas entre as duas potências – URSS e EUA; 

assim a RDA entrou para o Pacto de Varsóvia e a RFA, para a OTAN.  

Apesar de tudo, os alemães ocidentais reconstruíram o pais, na década de 

sessenta lideravam a economia européia enquanto os alemães orientais eram os 

maiores produtores de bens nos países satélites da URSS. Além disso,  recebiam 

exilados políticos, como milhares de jovens do Chile que estudaram em 

universidades de Leipzig. Aliás, o ex-presidente Sr. Putin, quando jovem atuou  

durante anos como espião soviético em Dresden.   A Alemanha Ocidental, por sua 

vez,  recebeu milhares de cambojanos e vietnamitas fugidos das guerras civis ou  

exilados africanos  dos conflitos  coloniais.   

 No final da 2ª. Guerra Mundial houve o maior deslocamento 

compulsório de um povo que já ocorreu na História, mas até pouco tempo silenciado 

-  14 milhões de  alemães expulsos do leste. Mas desde o Congresso  Pan-eslavista 

de 1848 os eslavos haviam decidido pela  a expulsão de alemães de território 

colonizado por eles desde o medievo.  Então,  nobres e cleros pomeranos, 

silesianos, poloneses e silesianos convidaram camponses e burgueses a povoar o 

leste europeu, cultivar as terras e urbanizar cidades como Breslau e Danzig.  

Colonos melhoraram  agricultura a ponto de Kartoffeln ter o  mesmo som nas línguas 

eslavas;  a Liga Hanseática estendeu o comércio  ao Báltico integrando a  região 

com a Europa escandinava e central. A mesma intenção, de ocupar regiões 

escassamente povoadas explica a presença alemã até na Rússia, na longínqua vale 

do Volga, a convite da Imperatriz Catarina, a Grande, ao final do século XVIII.  

 Estes alemães perderam não só a Heimat, como  bens (jóias, relógios, carros)  

e propriedades (fazendas, casas, lojas, fábricas, oficinas), apropriados por 

soviéticos, tchecos,  poloneses, uma história silenciada durante décadas. Os aliados 

ocidentais nada fizeram contra isto, até porque também desapropriaram muitos 

alemães para instalarem seus escritórios, residências e bases militares...  Além do 

mais eles mesmos haviam confiscado e expropriado  terras de nações vizinhas, ou 

explorado e massacrado os nativos.  O Reino Unido em todos os continentes além 

de enriquecer com o tráfico de escravo;   os EUA na “Conquista do Oeste” e fora do 
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continente, fecharam os olhos para o saque que também ampliou os domínios dos 

eslavos ocidentais.  

 Aterrorizada pelas tropas soviéticas, em longas caminhadas abaixo de 15 

graus,  durante o inverno ou sob o sol no verão de 1945.  Os que insistiram em 

permanecer, foram exterminados, feitos prisioneiros em campos de trabalho, ou 

sumariamente expulsos pelas milícias polonesas e tchecas.  Milhares de alemães do 

leste tentaram retornar de após o fim da guerra, esperançosos de retomar a vida, 

mesmo entre poloneses e tchecos uma vez que não havia espaço para eles no 

oeste.    Mas com a resolução dos aliados quanto às novas fronteiras da 

Tchecoeslováquia e da Polônia, os novos apátridas eram explorados pelos locais e 

saqueados por bandidos. A maioria teve menos de meia hora para arrumar os seus 

pertences pessoais, deixando bens preciosos como relógios e jóias,  e rumarem, sob 

mira da armas, para  o oeste.  Os cidadãos de Brün enfrentaram a “Marcha da 

Morte” ao caminhar sob sol e chuva, sem direito a pausas para serem  barrados 

durante dias pelo governo austríaco na fronteira húngara.  Outros esperavam   

durante semanas, em condições precárias e sujeitos a assaltos nas   estações 

ferroviárias até que um trem os levasse para a fronteira alemã.  

 Na “nova pátria”, os imigrantes do leste eram obrigados a enfrentar novos 

problemas como  a falta de alimentos, abrigos, doenças e a rejeição dos 

compatriotas aos “polacos” depauperados e expulsos do leste alemão.1630  Não 

havia moradias,  alimentos, suprimentos, transportes nem para os residentes, muito 

menos  para os alemães banidos do leste, mal recebidos pelos “compatriotas”. 

Muitos morriam  inanição, doenças infecciosas como disenteria e tifo pela falta de 

água potável e de condições de mínimas de higiene.  Ou de frio, uma vez que os 

banidos dormiam em prédios arruinados, ou mesmo em barracas improvisadas no 

campo. 

 Enquanto isto, os aliados esfregando na cara dos alemães, como se faz com 

bichos, a crueldade perpetrada pela SS contra judeus e trabalhadores estrangeiros  

nos campos de concentração. Também prendiam  e matavam qualquer suspeito de 

ter pertencido ou trabalhado para o regime nazista.   Afinal, o passado dos anglo-

saxões, franceses, belgas, holandeses, russos era “imaculado”: nunca  haviam 

                                            
1630 Cf. BESSEL, Richard.  Alemanha, 1945.  São Paulo: Companhia das Letras, 2010; MACDONOCH, Gilles. 
After the Reich. Philadelphia, USA: Basic Books, 2007; KOSSERT, Andreas. Kalte Heimat. München: Siedler 
Verlag, 2009.     
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conquistado a ferro, fogo, sangue os povos nativos das terras e  colonizados pelo 

chicote. Desde a dizimação de índios por europeus  por doenças como gripe e 

varíola, mediante a entrega de cobertas infectadas, ao  pan-eslavismo e a 

russificação realizada em nome do bolchevismo.   

 Determinados teólogos e ideólogos não aceitam a sociedade e pretendem 

construir uma perfeita nem que para isto tenham de eliminar o oponente.  Em nome 

da religião,   fanáticos extirpam os “infiéis”; da sociedade sem classes, expurgam a 

elite cultural e econômica; da raça pura, eliminam etnias consideradas inferiores; em 

nome dos valores laicos da  civilização ocidental e do capitalismo, os democídios.  

Esta trajetória de matanças começou no medievo contra quem não fosse cristão ou 

questionasse o dogma e a política papal e se mantém até hoje, contra quem se opõe 

à Nova Ordem Mundial... 

 A “Guerra Santa” saiu da Palestina para as Américas,  justificou a  

exploração, a aniquilação cultural e o extermínio dos nativos, principalmente no 

Caribe.  A conquista do oeste, a matança de búfalos por americanos  para deixar a 

população indígena sem peles e couro  para vestimenta e calçados, de carne para 

alimentação.  É o caso de  americanos e suas bombas atômicas sobre os civis 

japoneses, de nalpam lançado à distância sobre os  vietnamitas indefesos, dos 

bombardeios sobre não europeus  em nome da democracia... Nunca um Estado 

provocou tantas intervenções bélicas em nome da democracia como o americano, 

nem qualquer  constrangimento de comandar bombardeios sobre  civis indefesos, 

mulheres, idosos e crianças  indefesos.  

 A historiografia francesa traduzida no Brasil enfatiza o período medieval e 

revolucionário, mas silencia sobre o império  militar de Napoleão sobre a Europa,  o 

general corso transformado em imperador francês, em nome da liberdade, igualdade 

e fraternidade...   A brutalidade do neocolonialismo francês às custas dos nativos, as 

guerras contra a  libertação  da Indochina e da Argélia, a colaboração com os 

nazistas durante a 2ª.Guerra Mundial, o massacre de judeus ao final da guerra. Dos 

campos de concentração de civis, uma invenção britânica na guerra contra os Boers, 

na África do Sul e dos extermínios de negros na conquista da África oriental em 

nome da civilização, ou o “fardo do homem branco”.  O lucro obtido com o infame 

tráfico de escravos, o deslocamento compulsório de  negros na África e de 

aborígenas na Austrália.  A aculturação imposta aos dos indígenas no Canadá, 
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matança de hindus, o vício do ópio fomentado entre chineses e demais povos 

orientais.    

 Ou em nome do socialismo  de Stalin contra  seus dissidentes e  prisioneiros 

de guerra “fascistas” numa luta de classes injustificada quando se trata de  sete 

milhões de camponeses ucranianos mortos no inverno de 1933/34 por inanição.  

Dos imensos  campos de trabalho na URSS com milhares de deslocados poloneses, 

ucranianos, alemães e dissidentes políticos soviéticos... Os chineses comunistas e 

sua aterrorizante “Revolução Cultural” com  má gestão da agricultura, matando 

milhões de chineses por fome.  Isto sem falar dos rastros de destruição, violência, 

exploração herdados pelos descendentes de portugueses e espanhóis nas colônias 

americanas e, principalmente, africanas.  Mas foram impérios construídos fora da 

Europa, justificados porque os nativos não teriam alma e precisassem ser 

cristianizados, seja porque fossem de raça inferior ou mesmo  bárbaros, devendo ser  

civilizados. 

 No entanto, nenhuma outro povo, exceto o alemão,  fica constrangido pelo 

seu passado – enquanto há vários memoriais do Holocausto, no Brasil não há  

nenhum pelos indígenas explorados, africanos escravizados.  Só os alemães foram 

julgados como criminosos de guerras,   em tribunais públicos, como o de Nuremberg 

transmitidos para o mundo  pelo radio. O agravante foi terem infringido a violência 

contra os próprios europeus, se fossem povos de outros continentes, nada 

aconteceria... E, somente os alemães ocidentais (e não da Alemanha comunista 

nem  a Áustria,  “vítima” do nazismo) pagaram indenizações aos judeus e a Israel.  

Até hoje assistem a filmes, seriados, reportagens sobre o extermínio judaico e e 

construíram memorais às vítimas da Shoah (catástrofe, uma vez que holocausto 

significa sacrifício sagrada pelo fogo).  Filhos e netos de alemães estão marcados 

pela culpa eterna -  a execução em massa, repercutida e repetida pela mídia 

mundial.  
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3 –  DESCENDÊNCIA ALEMÃ: UM ESTIGMA  
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Cartão de refugiado recebido do meu pai onde consta o lugar de nascimento “Hasseln, 
Westpreussen” e consta que “O portador emigrou de Schleswig-Holstein para a Renânia-
Westfália do Norte (NRW)”.  Ao ser liberto como prisioneiro  do campo de trabalho na 
França fora enviado para Flensburg, ao norte da Zona Britânica. Viagens dentro da 
Alemanha eram rigidamente controladas pelos ocupantes. Notar o endereço “Hemanstras. 
40, em Lage (Lyppe)”; na URSS e na Alemanha era obrigatório informar a residência.   
 

Educada no seio de uma família luterana e alemã (mãe gaúcha, descendente 

e pai da Prússia Ocidental), cresci em meio a regras, livros e música erudita, mas 

também refeições e festas memoráveis, como as de advento.  Adolescente, saía do 

subúrbio, pegava dois ônibus para ver filmes alemães, um até com a presença do 

cineasta Herzog em uma festival de seus filmes bizarros. O estigma 

“nazista=criminoso”  expresso pela imprensa escrita e televisiva ao logo da minha 

vida, em novelas, documentários e filmes sobre holocausto existe até hoje no Brasil, 

inclusive entre acadêmicos.  Incorporei a culpa pelos crimes cometidos durante os 

doze anos de regime nazista, como se a história milenar alemã se reduzisse a uma 

década... Uma carga tão pesada a ponto de  repercutir em nosso lar que minha mãe 

tanto se empenhou  em constituir como harmonioso,  mas permeado  por traumas, 

brigas e tragédias.  Uma  família nuclear, tão pequena, quase sem parentes, 

marcada por muita dor e por morte.  

O pai, antisocial, poucos anos depois de chegar ao Brasil, rompeu com seu 

único irmão daqui. O  filho rebelde alcoólatra perdeu-se literalmente na loucura das 

drogas, a mãe, antes tão alegre, contraiu a deprimente doença de Alzheimer.  Há 

décadas o pai aposentado ocupa-se com informática e televisão, além de se 

anestesiar pela bebida.  Só recentemente, ao pesquisar a fundo sobre a complexa 

história alemã, entendi as perdas impostas pelo regime nazista e pela guerra ao meu 

pai e o seu comportamento bizarro. Afinal,  compreendi que estes crimes não me 

pertencem, eu não os cometi e chega de me penalizar por isto antes que eu também 

sucumba.  Além do mais  não quero passar estes traumas para minha filha que já se 

mostra determinada e segura de si.   

 À medida que lia via a estória da família Lenz que tinha terras na antiga 

Prússia Ocidental, perto de Danzig, hoje Gdansk. A irmã que fugira dos soviéticos 

em navio lotado com marinheiros alemães bêbados, o avó preso por ter acobertado 

poloneses  e que após liberto retornou 500 km no contrafluxo dos refugiados.  O 

irmão, piloto que assumiu um ataque aéreo suicida, o outro que cuidava da fazenda 
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com a mãe, preso pelos soviéticos, o oficial da marinha que teve a sorte de ser 

cativo dos canadenses.  Este emigrou para o Brasil onde tinha uma noiva rica que 

enviava diariamente pacotes de um quilo com café e sabão para os irmãos trocarem 

por comida.  

Assim, ao final da guerra, prisioneiro dos franceses já era um expatriado que 

provinha da  Prússia Ocidental – as poucas fotos que tem foram as trazidas pelos 

seus pais, em 1948, todo o resto, terras, bens, forma perdidos para os poloneses, 

cujas crianças brincavam com os talheres de prata na terra. Cerca de 14 milhões de 

alemães da Prússia Oriental, Silésia, Pomerânia e Sudetos, foram desapropriados e 

expulsos pelos soviéticos  durante e após o inverno de 1945, seguidos pelos 

poloneses e tchecos.  Técnico de aviação durante a guerra, prisioneiro e trabalhador 

forçado  na França até junho de 1948, quando  retornou para a Alemanha, ou seja, 

para a Zona de Ocupação Britânica - ZOB, recebeu uma identificação onde constava 

“Refugiado da ZOB”. Em Flensburg, uma cidade na fronteira com a Dinamarca  

retomou os estudos universitários, trabalhou em Hamburgo;  após a formação da 

Alemanha Ocidental, graças ao irmão no Brasil, imigrou para com contrato de 

trabalho como engenheiro mecânico. Logo conheceu minha mãe e se casou com 33 

anos, enfim, começando uma vida civil e  “normal”.   

Como nas demais famílias com pais que passaram em guerra, o assunto era 

evitado, exceto em detalhes do tipo “Vê se come,  pois seu pai passou fome na 

guerra!”, ou “Ele é esquisito, tem suas manias mas é um bom chefe de família, 

caseiro”. Trabalhou honestamente, explorado pelo patrão alemão e só tirava férias 

para visitar a Feira Tecnológica de Hanover... Nos finais de semana, debruçava-se 

sobre livros técnicos com temas como  a energia solar, afinal, desde jovem só 

conhecia a palavra dever, cumprir, obedecer.   Vida social era a minha mãe que 

fomentava  inclusive com jantares e festas.  Após a sua morte ele  veio morar 

comigo e só então percebi como ainda se enclausurava em seu novo hobby, a  

informática mas conduzia a casa como um quartel. 

 Até finalmente saber um pouco sobre meu pai que perdeu nove anos da  

juventude na guerra e  como prisioneiro em campo de trabalho forçado na França. 

Quando finalmente foi liberto não tinha mais a Heimat pois a fazenda da família 

ficava  na região que passara a ser polonesa. Os administradores enviaram-no  para 

uma cidadezinha da Zona Britânica, onde morou em um quarto de sótão até 
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conseguir ser admintido em uma faculdade técnica. Em  seu cartão consta 

“Refugiado” e o local de residência, sem cidadania, tornara-se apátrida até os pais 

declararem em cartório  onde e quando o filho nascera...  

Meus avós administravam uma fazenda na Prússia Oriental e sexagenários, 

no pós-45 passaram a ser empregados dos novos patrões poloneses até emigrar  

para a Alemanha Ocidental.  Dos filhos, o piloto da Luftwaffe morrera em operação 

suicida sobre o Rio Oder; o  oficial de marinha, após ser levado para o  Canadá 

emigrou para o Brasil para casar com a noiva que conhecera antes da guerra.  

Diariamente ela enviada um pacote com   um quilo de  café e sabonetes para a 

família do marido na Alemanha,  que serviam como escambo para melhorar a dieta 

racionada e trocar por outros bens de primeira necessidade. 

 Meu pai é um esquisitão, anti-social, mas  honesto, compromissado, dedicado 

ao trabalho, pontual, fiel mas pouco dedicado à família.  Fechado,  mal humorado, 

ensimesmado – um anti-social?  Afinal, só lhe restara trabalhar, sentir-se útil e se 

proteger sob a redoma familiar uma vez que seu passado o condena.  Deslocado, 

trabalhador forçado, prisioneiro de guerra, imigrante, um prussiano desprezado 

pelos próprios alemães ocidentais.  Só assim pude entender uma vez que ele disse 

com rancor “Ach, diese Deutschen”, como se não fosse alemão...  Já seu irmão que 

fomentara sua vinda para o Rio de Janeiro, ao menos era sócio da Sociedade 

Germania, morava na Zona Sul, enquanto minha mãe saiu do Leblon para n Ilha, 

onde pode construir seu ninho, uma casa com quintal e jardim, longe de tudo e de 

todos ... 

Na adolescência o irmão conviveu com o pessoal do rock, sexo e drogas, 

sofreu acidentes de  moto e carro cujas consequências anestesiava com bebidas. 

Embora fosse trabalhador nunca gostou de estudar, para meu pai era um 

fracassado.  Aos 29 anos cometeu suicídio, na época falaram em Selbtsmord, auto-

assassinato,  contra si, diferente   de  Freitod, morte que liberta o indivíduo do 

sistema opressor, conforme o filme “A vida dos Outros”...   

 Modesta, mesmo com domínio de línguas estrangeiras (pouco valorizadas no 

meio acadêmico), com dificuldades na portuguesa, eu não acreditava que poderia 

ser professora universitária...  E mesmo quando assumi esta profissão que tanto 

prezo, evitava tratar da história alemã contemporânea, contada segundo a versão 

americana, defensora dos bons costumes e dos valores ocidentais.   E via que os 
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brasilianos, apesar do horror da escravidão e do comportamento paradoxal - cordial 

e truculento, não expressam menor remorso com o passado que permanece em 

práticas violentas contra a mulher, o negro, o pobre, o outro....   

 O fato é:  quem tem cultura e meios para se expressar, impõe os seus direitos 

humanos sem olhar para milhares de coitados a mercê do traficante, do cafetão pois 

os pais vendem filhos e filhas para intermediários que os lançam na vida sórdida das 

ruas. O turismo sexual existe a portas escancaradas, mas nada acontece. Agora,  se 

fizermos uma piada de gay podemos sofrer pena de reclusão de até cinco anos. É a 

tendência do politicamente (in)correto, de uma nação cuja imagem vendida é de 

beleza exótica, erotismo e alegria, sempre em festa.    

Como tantos descendentes de alemães e estrangeiros em geral, crescemos 

em dois mundos diferentes, o doméstico, com regras, horários,  hábitos e costumes, 

enfim, todo organizado, e o externo, mais solto, leve, descompromissado mas 

também fútil  de uma irresponsabilidade quase criminosa. É o pai que não assume o 

filho e quando o faz, mal cuida dele, a mãe que só sabe gritar com as crianças de 

um lado, avós que mimam do outro...  Alguns profissionais e políticos não levam o 

trabalho a sério; o resultado é a falta de qualidade de vida nas cidades e  mesmo no 

campo, onde só os ricos têm vez.    

 Portanto,  sinto dor, indignação em não se permitir conhecer a própria história 

nem a imoralidade dos   vencedores – URSS ,EUA, GB. A França e os demais não 

contam já que parte de seus governos era ditatorial, enquanto todos os países da 

Europa Central, exceto a Tchecoeslováquia eram fascistas, colaboradores do regime 

nazista.  Até o Papa, Pio XII e o governo britânico preferiram o estado-tampão de 

Hitler a deter o bolchevismo vermelho... De repente, após a guerra, todos eram 

democratas, civilizados, bonzinhos, só os alemães, sequer os austríacos são 

mencionados, é que  não prestam.  

Será que nunca ninguém pensou nas seqüelas que isto deixa em seus 

descendentes?  É um estorvo  internacional  contra crianças, adultos, velhos, 

marcados pelo sobrenome alemão, que também pode ser  judaico...  E até hoje 

nossa mídia continua “marrom”,  quixotesca, unilateral, tendenciosa,  com  chavões 

do tipo, “pobre é bonzinho, rico é malvado”...  Quando jovem fui uma das poucas a 

estudar línguas estrangeiras e a freqüentar a Cultura Inglesa quando tudo que vinha 

de fora era taxado de imperialista... Hoje, o governo e as empresas brasílicas 
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investem  em Moçambique e Angola, os agronegócios se estendem para além das 

fronteiras com o Paraguai e a Bolívia, pois não somos expansionistas...  

Em meio a tudo isto que a mídia não mostra, tenho de escutar  bobagens do 

tipo “Se o Brasil tivesse tido colônias igual a Europa, estaria como ela.” Primeiro, a 

Europa, sem a Rússia nem Groelândia, tem 6.538.999 km2,  o Brasil 8.547.403 km2.  

Segundo, os países atlânticos que tiveram colônias por mais tempo – Portugal, 

Espanha, Inglaterra, França, estão à beira da falência.  Os países escandinavos, 

com parte do território no Pólo Norte, gélido,  mantém um dos maiores IHDs, 

enquanto a Alemanha, apesar da tardia formação estatal, das guerras, reparações, 

indenizações e divisões, é um grande economia.  

É tão fácil arrumar um bode expiatório, jogar a culpa no outro  para justificar  

esta bagunça, incapacidade, esta falta de seriedade, como já afirmava  De Gaulle ! 

Pois apesar de medidas sociais dantescas, não avançamos para uma sociedade 

mais justa, sem explorações como as feitas com trabalhadores semi-escravizados 

no campo, ou nos alojamentos imundos das empreiteiras do PAC1631.  Aqui tudo é 

discurso, nada é ação efetiva. Indigno-me ao ver roupa jogada fora em meio ao lixo 

comum e comida,  quando meus vizinhos não separam o lixo para reciclagem e nem 

se dão ao trabalho de doar os brinquedos ao zelador... Enquanto isto, a mesma 

ladainha: “alemão = criminoso = brutal – nazista”,  único responsável pelos crimes 

de guerra, inclusive o holocausto.  Mas quase toda a Europa  então era fascista, e 

os eslavos eram famosos por serem   antisemitas   e terem colaborado  com os 

nazistas.  

Sempre me  esforcei  em ser aceita e minha fragilidade  era usada por 

aproveitadores para  ser enganada, explorada, tripudiada enquanto eu não entendia 

porque estes padrões se repetiam. Fui educada com valores como respeito, 

compromisso, honestidade, discrição e modéstia de modo... Uma compensação 

para a fama dos alemães como cruéis, arrogantes, traidores, criminosos... Só então 

entendi porque tenho pavor de qualquer envolvimento com a justiça, e procuro evitá-

la assim pagar tudo em dia para não ter problemas futuros... Um esforço diário que 

de pouco tem adiantado,  pois para muitos nada está bom;  sobram insinuações e 

até acusações indevidas. Enquanto tem gente que se arvora por ser o “espertalhão”, 

                                            
1631 Conforme noticiado pela Folha de São Paulo em 11 de abril de 2011, após rebelião ocorrida em Rondônia.  
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que passa a perna no outro, qualquer deslize, até tomar umas cervejas a mais, me 

deixam com  sentimento de culpa...  

Até descobrir de onde vem isto, esta luta insana por reconhecimento mínimo, 

já que até prefiro ser ignorada a ser notada...  Dessa educação luterana, da 

associação de tudo que é negativo, opressor, maligno ao nazismo e,  portanto, aos 

alemães, como se outros povos como húngaros, eslavos e mesmo holandeses não 

tivessem aderido à ideologia.... Por isto optei por uma solução positiva e a exemplo 

de portais alemães com espaço para memórias pessoais e fórum para debates, abri  

um  para os descendentes de pais que vivenciaram as guerras do século XX e 

emigraram para o Brasil. Assim, podemos  compartilhar  traumas transmitidos entre 

gerações e  superar complexos de inferioridade, fobias,  inseguranças, manias, 

inadequações  para se aceitar e sentir-se finalmente aceito na sociedade brasileira.  

 Portanto, abri um  espaço virtual para partilhar a experiência de ser 

descendente de alemães, mas de família que perdeu tudo em guerra.  Afinal, os 

“especialistas” de plantão aconselham a que se fale sobre o trauma, partilhe o 

sofrimento, para superar a dor um espaço que nunca me foi concedido.  Após 20 

anos de pesquisas, a vida me conduziu de volta às minhas raízes, por mais que as 

tenha ignorado, embora não negado.  Mas tem sido algo tão pesado que por vezes 

achei  que não agüentaria, seja pelo excesso de trabalho – leituras, filmes, escrita, 

seja pelo choque emocional. Finalmente  estou preparada para enfrentar meus 

fantasmas e transformá-los em algo positivo, que possa ajudar outras pessoas que 

como eu, sofrem por serem descendentes de alemães.   

Anexos:  

- Meu depoimento em alemão  para o portal  www.forumkriegsenkel.com  

-Portal para informação, depoimentos  privados e debate 

memoriasposguerras.wordpress.com 

Abstract   
I present my experience as German descendent which arose after a huge research 
about Germany.   I discovered another side of its complex history,  unknow facts  and 
several  homepages  - oficial, private and public, memorials.  I point out the stigma 
against the Germans and their  descendents  in Brazil a country whose people 
scarcely deal with its own problems with  few reflections and memories about its 
violent past, present until today.  
Key-words –  German guilt –– traumas – silence - German descendents 
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Mulheres, fotografias e objetos: imigração italiana no Brasil ou As mulheres 
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RESUMO 
 
Transformações no mundo contemporâneo alteraram a vida e a subjetividade dos 
indivíduos, momento no qual a memória emergiu como uma das principais 
preocupações e “os passados se tornaram presentes”. Nesse contexto, mulheres 
guardiãs da memória familiar descendentes de migrantes italianos passaram a 
organizar coleções de fotografias e objetos, que ao serem exibidas durante 
encontros familiares, trazem à tona histórias da experiência do deslocamento 
transoceânico.   
 
 
PALAVRAS-CHAVE 
Migração italiana – coleções familiares – mulheres – fotografias – objetos biográficos   
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MULHERES, FOTOGRAFIAS E OBJETOS: IMIGRAÇÃO ITALIANA NO BRASIL 
OU AS MULHERES ITALIANAS E A ARTE DE COLECIONAR MEMÓRIAS∗ 

 
 

                                                                                                  Syrléa Marques Pereira 
 
 
 
Fui eu que comecei. A primeira coisa que coloquei na caixinha foi o convite 
do nosso casamento. Dali em diante foi: uma fotografia que tira aqui, outra 
tirada ali, e naquele tempo tiravam-se muitas fotografias! [...] Quer dizer, a 
caixinha ficou cheia em três tempos.  
Era uma caixinha assim de madeira, com divisões, onde eu botava: as 
fotografias, os cabelinhos dos filhos - cachinhos amarradinhos com fitas -, e 
as medalhinhas que eles usavam quando eram pequenininhos. Ela tinha 
umas coisinhas assim.1632 
 

 
Dessa forma singela Angela Conte Bonanni, brasileira, filha de Egydio Conte, 

um imigrante italiano que chegou ao Brasil em fins do Oitocentos, relembrou o que 

considera o marco inaugural de sua coleção familiar: seu convite de casamento. 

Certamente a constituição da nova família foi o motivo que a levou a desempenhar o 

trabalho de reunir objetos familiares de um núcleo que estava em formação, mas 

que possuía um passado.  

Moema Cruz Perrone, brasileira, viúva de João Consani Perrone, filho de um 

casal de italianos imigrados no Brasil, contou que também possui uma coleção 

fotográfica familiar e recordou que ela pertencia a sua sogra, Adelaide Consani, 

depois ficou sob a guarda do marido João: “Quando nos casamos, a caixinha veio 

junto!”1633 Com a morte do esposo, Moema passou a cuidar do acervo, herdando sua 

função. 

Maria Grazia Gigli, italiana, residente em Oneta, uma pequena aldeia 

localizada na região da Toscana, na Itália, mantém em uma gaveta de um móvel da 

sala de estar centenas de fotografias antigas. Informou que as proprietárias 
                                            

∗  Este artigo é uma adaptação de um capítulo de minha tese de doutorado, intitulada Entre histórias, fotografias 
e objetos: imigração italiana e memórias de mulheres, defendida no Programa de Pós-Graduação em História 
da Universidade Federal Fluminense (Brasil), com estágio de doutorado na Università di Napoli – L’Orientale, 
na Itália. PEREIRA, Syrléa Marques.  Entre histórias, fotografias e objetos: imigração italiana e memórias de 
mulheres. Niterói, UFF, ICHF, tese de doutorado, ago., 2008. 

1632 BONANNI, Angela Conte. Depoimento, Passa Quatro - MG, 24 ago. 2002. LABHOI, UFF, Fita 8, lado B e 
lado A. Realizei entrevistas no Brasil e na Itália com descendentes de imigrantes que se transferiram para o 
Brasil no final dos anos 1870. Oneta e Borgo a Mozzano são localidades pertencentes à província de Lucca, na 
Toscana, de onde partiram os imigrantes que se fixaram em municípios do estado do Rio de Janeiro e Minas 
Gerais, entre os quais, meus parentes. As entrevistas em italiano foram incorporadas ao presente artigo já 
traduzidas por mim, todas foram registradas mecanicamente e doadas ao Laboratório de História Oral e 
Imagens (LABHOI), da Universidade Federal Fluminense. 

1633 PERRONE, Moema Cruz. Depoimento, Rio de Janeiro, 24 set. 2004. LABHOI, UFF, Fita 14, lado A. 
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anteriores, sua mãe e sua avó, sempre as conservaram em uma caixa dentro de um 

armário em seus quartos. Com o falecimento de ambas, ela se incumbiu de 

conservá-las. 

 Maria Grazia Micheli, italiana, também moradora de Oneta, igualmente é 

proprietária de uma coleção de antigas fotografias e recordou a sua proveniência: 
 
Minha avó não guardava as fotografias, ela as pendurava na parede: eram 
as fotografias dos antepassados. Tinha dois medalhões: um com minha avó 
e outro com o meu avô Serafino.1634  
Minha mãe tinha o quarto cheio de fotografias presas à parede e em porta-
retratos. Mas aquelas que ela tinha no quarto estão lhe fazendo companhia 
no cemitério, coloquei todas no caixão. Porém, tenho diversas em casa. 
Essas  eu coloco em uma caixa.1635 
 
 

As quatro mulheres acima foram minhas interlocutoras ao longo dos últimos 

dez anos. Localizei-as porque após o falecimento de minha avó, Stella Consani 

Marques, recebi como herança uma pequena caixa de charutos repleta de velhas 

fotografias de família e quinquilharias pessoais que ela havia colecionado ao longo 

de sua vida. Ao observar os artefatos e identificar pessoas e lugares que nela 

“viviam”, descobri que possuía direta ou indiretamente um grau de parentesco com 

todas elas.  

Durante as nossas conversas, essas mulheres, todas no desempenho de 

seus papéis de mães ou avós, narraram histórias, casos e lembranças presentes em 

suas memórias e, o mais significativo, revelaram que igualmente conservam 

idênticas caixinhas recheadas de fotografias e quinquilharias. Não obstante, a 

condição de historiadora me assegurava que aqueles objetos eram índices de 

experiências vividas e as fotografias se constituíam em suportes que divulgavam 

imagens que a família havia selecionado para ser lembrada no futuro. Sendo assim, 

não era apenas a neta de Stella que a havia substituído na função de proprietária da 

caixinha que se voltava para os objetos nela contidos, mas também a historiadora.  

Denominei essas coleções familiares de “caixinhas de lembranças”,1636 pois 

verifiquei que nos momentos nos quais seus conteúdos são expostos pelas suas 

                                            
1634 O que Maria Grazia denomina medalhão é uma fotografia de formato oval, de grande dimensão e ricamente 

emoldurada. 
1635MICHELI, Maria Grazia. Depoimento, Oneta, 16 out. 2006. LABHOI, UFF, Fita 1, lado  
  A e lado B. 
1636 Desenvolvi a noção de caixinha de lembranças a partir do conceito de lugar de memória de Pierre Nora e que 

será abordado mais adiante. NORA, Pierre. “Entre memória e história: a problemática dos lugares”. Proj. 
História, n. 10: 7-28, São Paulo, 1993. 
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proprietárias, por ocasião de encontros familiares, engendram histórias vivenciadas 

por membros de seus grupos. Entre estas, estão aquelas que narram a experiência 

migratória de um grupo de famílias que após 1870 decidiu deixar a Itália e continuar 

suas vidas em terras fluminenses e mineiras.  

Sejam as depoentes orais aquelas que iniciaram as caixinhas de lembranças 

ou as sucessoras de avós, mães, sogras ou maridos, essas mulheres possuem em 

comum o fato de serem movidas por uma curiosidade e se empenharem em buscar 

um sentido para aqueles rostos, objetos e lugares que foram eternizados em velhas 

fotografias.1637 Frequentemente, tal iniciativa é o início de uma viagem pessoal em 

busca da própria identidade no contexto familiar e/ou de um trabalho de 

reconstituição da origem de seu grupo. Ao fim e ao cabo, a investigação acaba se 

transformando em um projeto para esses indivíduos proprietários de coleções 

familiares, na medida em que passa a nortear suas ações e influenciar decisões 

futuras em suas vidas.1638  

Importante é reconhecer que essas mulheres, ao constituírem ou receberem 

tais legados, estavam assumindo uma função muito especial no interior de seus 

grupos: a de guardiãs da memória de suas famílias, ou seja, principais depositárias 

de histórias vividas por seus membros, narradoras privilegiadas da história do grupo, 

além de colecionadoras de bens materiais de extremo valor simbólico para o grupo; 

indícios da experiência da família imigrante que, ao serem exibidos, permitem a 

atualização de sua memória. Sendo assim, ser guardiã ou mediadora da memória é 

desempenhar uma função importante no processo de conservação da identidade de 

grupos.1639  

Tais experiências de colecionamento, colocadas em prática pelas atuais 

guardiãs da memória familiar na Itália e no Brasil, representaram uma possibilidade 

ímpar de se observar o fenômeno de construção e preservação da memória da 

migração italiana nas duas pontas envolvidas no processo. Todavia, no presente 

trabalho não é possível abordar tão vasto tema, mas o foi em outra oportunidade 

                                            
1637 BARROS, Myriam Moraes Lins de. “Memória e Família”. Estudos Históricos, v. 2, n. 3: 38, Rio de 

Janeiro, 1989. 
1638 A noção de projeto é aqui compreendida conforme a formulação de Gilberto Velho, isto é: “uma 

conduta organizada para atingir finalidades específicas”. VELHO, Gilberto. Projeto e metamorfose: 
antropologia das sociedades complexas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994. 

1639 POLLAK, Michael. “Memória, esquecimento, silêncio”. Estudos Históricos, vol. 2, n. 3: 8, Rio de 
Janeiro, 1989.   
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com toda atenção e o vagar necessários.1640 O interesse aqui é bem mais modesto e 

se restringe a pensar algumas categorias, como coleção, objeto, rito e fotografia, e 

suas funções sociais no campo da construção de memórias; como também analisar 

um fenômeno social em curso: a “febre” de musealização que vem acometendo 

indivíduos e grupos indistintamente, no contexto das transformações sofridas pelas 

sociedades contemporâneas nas últimas décadas. Isto tudo observando 

especialmente o espaço doméstico e as famílias, e nelas o trabalho quase exclusivo 

realizado pelas mulheres italianas de recriação de práticas e instrumentos que 

permitem relembrar a experiência do deslocamento e, por fim, revelar apenas 

algumas mensagens elaboradas no passado que chegam ao nosso tempo.  

 

COLEÇÕES FAMILIARES E CASAS-MUSEUS: OBSESSÕES 
CONTEMPORÂNEAS  
 

Em decorrência da expansão do crescimento industrial, iniciado em fins do 

século XIX e que adentrou o século XX, passou-se a vivenciar fenômenos 

identificados como mundialização e massificação. Emergiu assim uma nova 

sociedade caracteristicamente complexa e heterogênea, cuja principal peculiaridade 

é a existência e a percepção de diferentes visões de mundo, diversos mundos e 

estilos de vida. Uma sociedade fragmentada socioculturalmente e múltipla em 

referências em termos de grupos ou de atitudes, conforme ponderou Gilberto 

Velho.1641 

Ainda de acordo com Velho, na sociedade moderna os indivíduos se 

destacam, tornam-se indivíduos-sujeitos, mas passam a viver diversos papéis 

sociais em função dos diferentes domínios e planos em que se movem – família, 

trabalho ou lazer, entre outros.1642 Por conseguinte, esse sujeito moderno sente o 

risco da desestabilização, pelo fato de estar exposto a múltiplas experiências, 

contraditórias e eventualmente fragmentadoras; como também vivencia uma 

sensação de desenraizamento, porque foi arrebatado pela velocidade das 

                                            
1640 PEREIRA, op. cit.  
1641 VELHO, op. cit. 
1642 Ibid., p. 26. 
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transformações e inovações técnicas, científicas e culturais, com as quais nem a sua 

psique nem os seus sentidos estavam capacitados para lidar.1643 

Essa diversificação e a fragmentação de domínios, associadas às variáveis 

econômicas, políticas, sociológicas e simbólicas, colocam constantemente em xeque 

e mesmo alteram a identidade dos indivíduos.1644 Não por outra razão, vivenciam um 

processo permanente de reconstrução identitária e, para isto, empreendem o retorno 

ao passado, que pode ser real ou imaginário, onde buscam ou reencontram a 

origem familiar. Nesse processo, a memória é elemento constituinte e 

imprescindível, pois é selecionando e organizando episódios, fragmentos de 

informações, experiências, enfim, que os indivíduos constroem suas identidades 

sociais.  

Entretanto, em anos recentes, mais especificamente a partir dos anos 

1960/70, essa volta ao passado passou a ser realizada de forma obsessiva. 

Conforme salientou Andreas Huyssen, a memória emergiu como uma das 

preocupações culturais e políticas centrais das sociedades ocidentais, 

representando um dos fenômenos culturais e políticos mais surpreendentes, algo 

que ele denominou de “passados presentes”. O autor lembra ainda que nos Estados 

Unidos e na Europa, desde a década de 1970, não são poucas as iniciativas de 

restaurações historicizantes de antigas cidades, a proliferação de museus, o boom 

das modas rètro, os revivals, a obsessiva automusealização através das câmaras de 

vídeo, o aumento dos romances autobiográficos e históricos pós-modernos, a 

variedade de documentários que passaram a ser exibidos na televisão, só para citar 

alguns exemplos. Enfim, a memória se tornou uma obsessão cultural de proporções 

monumentais em todos os cantos do planeta.1645 

Vale relembrar que até meados do século XX, os indivíduos viviam em um 

contexto que, de uma maneira geral, privilegiava o futuro, pois o progresso a todos 

seduzia e acreditava-se no paradigma da modernização. 

Já o indivíduo das últimas décadas, do século XX, descrente no progresso, na 

modernidade, e exposto a mudanças tecnológicas ainda mais velozes e intensas, 

bem como a uma massa de informações até então nunca recebida, foi tomado por 

                                            
1643 HUYSSEN, Andreas. Seduzidos pela Memória. Rio de Janeiro: Editora Universidade Cândido 

Mendes/MAM, 2000. p. 32. 
1644 VELHO, op. cit., p. 44. 
1645 HUYSSEN, op. cit., p. 9-16. 
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um sentimento de encurtamento do tempo presente e refugiou-se no passado, 

conforme ponderou Huyssen.1646 Isto porque, se o presente é percorrido 

rapidamente, o futuro global está logo adiante, e como ele não mais inspira 

confiança, amedrontando, então é necessário ir mais devagar, voltando para o 

passado em busca de conforto. Nas palavras do autor, “o enfoque sobre a memória 

é energizado subliminarmente pelo desejo de nos ancorar em um mundo 

caracterizado por uma crescente instabilidade do tempo, pelo fraturamento do 

espaço vivido”, como também pelo pânico do desaparecimento e do 

esquecimento.1647   

Esse sentimento vivenciado pela sociedade contemporânea de que tudo ao 

redor desaparece instantânea e definitivamente, aliado à incerteza do futuro e à 

preocupação com o significado do presente, levou seus indivíduos a desejar tudo 

guardar, tudo arquivar: documentos, fotografias, objetos, testemunhos, traços; 

utilizando os mais variados meios e suportes: o registro escrito, fitas de áudio, 

filmes, CD-ROMs, DVDs etc. Um desejo/vontade de memória atingiu toda a 

sociedade indiscriminadamente, fazendo de cada um o historiador de si mesmo.1648  

Desse modo, “nossa época se tornou a maior produtora de arquivos, não 

somente pelo volume que produz, não somente pelos meios técnicos de reprodução 

e de conservação de que dispõe, mas pela superstição e pelo respeito ao 

vestígio”.1649 Conseqüentemente, o mais modesto dos indícios e o mais humilde 

testemunho foram alçados à categoria de memorável.  

Por conseguinte, uma infinidade de “objetos memoráveis” passou a ser 

reunida e conservada em bibliotecas, arquivos, centros de memória, santuários, 

associações, enfim, instituições públicas e privadas, em países de quase todo o 

mundo ocidental, com o objetivo de compensar a perda da identidade – seja ela 

nacional, comunitária ou pessoal –, vivenciada pelos indivíduos e grupos na 

contemporaneidade. Tais locais, que nasceram de um desejo de fazer lembrar, 

constituem-se nos denominados lugares de memória por Pierre Nora.1650 Isto é, 

                                            
1646 HUYSSEN, op. cit., p. 22-32. 
1647Ibid, p. 19-20). 
1648NORA, op. cit., p. 17. 
1649 Ibid., p. 14-15. 
1650 Ibid. Segundo Pierre Nora, os lugares de memória são referências materiais, simbólicas e funcionais, com as 

quais indivíduos e grupos se identificam, e em torno dos quais se agregam, o que lhes garante o sentimento de 
pertencimento. Os lugares de memória podem ser tanto grandes rituais e momentos, como comemorações e 
álbuns de retratos, que materializam sinais de pertença de grupo ou de um indivíduo a uma sociedade.  
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construções históricas, produtos intencionais e artificiais decorrentes de uma 

vontade de memória. Nesse sentido, os lugares de memória são também indícios, 

vestígios de uma outra época que um indivíduo ou um grupo reuniu e cuidou de 

atribuir um significado particular, selecionando-os para o futuro. Por isso, possuem 

um valor como documentos e monumentos.  E foi Jacques Le Goff, em seu texto 

Documento/Monumento, que propôs esse olhar sobre os vestígios do passado, 

matéria-prima dos historiadores. De acordo com o autor, a memória coletiva e a sua 

forma científica, a história, aplicam-se a dois tipos de materiais: os documentos, que 

podem se apresentar sob a forma de escolha do historiador, e os monumentos, que 

podem se manifestar como herança do passado.1651    

Ainda de acordo com Le Goff, os fragmentos do passado que sobreviveram 

não formam um conjunto daquilo que “um dia existiu”. Na realidade, são “uma 

escolha realizada quer pelas forças que operaram no desenvolvimento temporal do 

mundo e da humanidade, quer pelos que se dedicam à ciência do passado e do 

tempo que passa, os historiadores”.1652 Dito de outra forma, os documentos não são 

qualquer coisa que fica do passado; não surgem devido a um imperscrutável desígnio 

dos deuses, como observou Marc Bloch. Os documentos são produtos da sociedade 

que os fabricou segundo as relações de forças que, em certo momento, detinham o 

poder. Também trazem consigo as marcas das épocas sucessivas durante as quais 

continuou a viver, ou mesmo esteve esquecido, e ainda assim continuou a ser 

manipulado. Por conseguinte, os documentos precisam sofrer uma crítica interna com 

relação à sua produção, que é histórica, e à sua intencionalidade, devendo ser 

desmistificados em seus significados aparentes. 

No contexto das transformações que ocorreram no mundo contemporâneo, 

como o constante processo de individualização, a sensação de encurtamento do 

tempo e de desenraizamento, o medo do esquecimento e a obsessão pelo passado 

que atingiram todo o conjunto da sociedade, a família emergiu como o grupo social 

                                            
1651LE GOFF, Jacques. “Documento/Monumento. In: ______. História e memória. Campinas: Editora 

da UNICAMP, 1994: 535-547. Le Goff, a partir da origem filológica da palavra latina monumentum, 
definiu monumento como “tudo aquilo que pode evocar o passado, perpetuar a recordação, por 
exemplo, os atos escritos”. Já o termo latino documentum, derivado de docere ‘ensinar’, evolui para 
o sentido de ‘prova’, usado no vocabulário legislativo. No início do Oitocentos a palavra ganhou seu 
sentido moderno de testemunho histórico. Já no final deste século e nos primórdios do Novecentos, 
para a escola histórica positivista o documento se afirmará como o fundamento do fato histórico, 
como prova do fato ocorrido, mesmo resultando de uma escolha do historiador. Assim, a 
objetividade do documento parece se opor à intencionalidade do monumento. 

1652 Ibid., p. 535. 
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capaz de proporcionar aos indivíduos a estabilidade perdida, já que propicia um 

sentimento de pertencimento, ou seja, uma identidade comum. Por conseguinte, 

esses mesmos indivíduos revalorizaram ainda mais a preservação da memória do 

próprio grupo familiar, em especial em momentos de crise e mudança, como é o 

caso da imigração. Não por outra razão, famílias imigrantes são cuidadosas ao 

eleger seus guardiões da memória, selecionar histórias que deveriam e devem ser 

narradas, estabelecer lugares de memória, como também reunir e conservar bens 

materiais impregnados de valor simbólico, ou seja, documentos/monumentos 

destinados ao futuro. 

Tais bens materiais, em função de suas características particulares e por 

serem mantidos reunidos, constituem o que nós identificamos como coleção. 

Colecionar é uma atividade exercida por todo e qualquer grupo humano, cujo 

objetivo é delimitar um campo subjetivo e, assim, diferenciar-se de outros 

existentes.1653 Desse modo, as coleções podem ser percebidas como mais um 

trabalho inerente a coletividades e entidades sociais – sejam elas religiosas, étnicas, 

culturais ou nacionais –, empenhadas em preservar uma memória comum.1654  

Fazendo uma rápida retrospectiva, constatamos que as primeiras coleções 

identificadas por paleontólogos e arqueólogos datam do período do Neolítico, 

quando os mortos já eram sepultados acompanhados de objetos que lhes haviam 

sido úteis e que deveriam permanecer ao seu lado na outra vida. Entre estes, estão 

as oferendas e peças de mobiliários funerários. Posteriormente, as civilizações que 

floresceram passaram a reunir uma variedade imensa de artefatos não somente em 

tumbas, mas também em templos, palácios reais, em bibliotecas, constituindo 

diferentes tipos de coleções que agrupavam, entre outros objetos, relíquias, livros, 

jóias, obras de arte etc. Na contemporaneidade, as coleções existentes em museus, 

bibliotecas, arquivos e residências privadas e são igualmente diversificadas e 

incomensuráveis.1655  

                                            
1653José Reginaldo Santos Gonçalves lembra que algumas sociedades reúnem e acumulam objetos com a 

finalidade de redistribuição, ou mesmo a sua simples destruição, como é o caso do kula trobriandês, estudado 
por Malinowski, e do potlach, analisado por Mauss. GONÇALVES, José Reginaldo Santos. Antropologia dos 
objetos: coleções, museus e patrimônios. Rio de Janeiro: IPHAN, 2007. Cf. MALINOWSKI, Bronislaw. 
Argonautas do Pacífico ocidental. São Paulo: Abril, 1976; MAUSS, Marcel. “Ensaio sobre a dádiva. Forma e 
razão da troca em sociedades arcaicas”. In: ______. Sociologia e antropologia. São Paulo: EDUSP, 1974.   

1654POMIAN, Krzysztof. “Colecção”. In: ENCICLOPÉDIA Einaudi. Lisboa: Casa da Moeda, 1984. p.51-
86.  
1655 Ibid.  
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Com o intuito de circunscrever o universo tão amplo e diversificado das 

coleções, Krzysztof Pomian identificou alguns elementos comuns a várias delas e 

assim definiu o que vem a ser uma coleção: “qualquer conjunto de objetos naturais 

ou artificiais, mantidos temporária ou definitivamente fora do circuito das atividades 

econômicas, sujeitos a uma proteção especial num local fechado preparado para 

esse fim, e expostos ao olhar público”.1656 No entanto, o próprio autor, ao apontar o 

paradoxo implícito em sua definição, abriu uma interessante possibilidade de análise 

das coleções e de seus ecléticos objetos: os objetos de coleções são mantidos em 

lugares protegidos, possuem um valor de troca sem, no entanto, agregarem um 

valor de uso. Por exemplo: os objetos que compõem os acervos de museus, de 

arquivos públicos e particulares, estão sujeitos a uma proteção especial em local 

apropriado, mas não possuem uma utilidade (cotidiana), não se distinguem por 

critérios de funcionalidade. Todavia, a eles foi atribuído um valor em moeda 

corrente, pois existe um mercado onde podem ser comprados ou vendidos e, assim, 

possuem um valor de troca.  

Por outro lado, os artefatos que compõem outros tipos de coleções, como os 

conjuntos de objetos funerários, as oferendas e as relíquias, encontrados em 

tumbas, templos e igrejas, são mantidos temporária ou definitivamente fora do 

circuito das atividades econômicas, são considerados objetos preciosos e 

submetidos a uma proteção especial, não porque a eles corresponda um valor de 

mercado, mas sim pela função que lhes é atribuída: esses objetos viabilizam a 

comunicação entre o mundo visível e o invisível.1657  

Em suma, o valor de troca e a enorme importância dos objetos de coleções 

estão relacionados aos diversos significados que lhes foram atribuídos pelos 

indivíduos, significados esses referenciados nos mitos, crenças e tradições. Por 

essa razão são considerados objetos preciosos, permanecem sob uma proteção 

especial e são mantidos fora do circuito das atividades econômicas. A bem da 

verdade, esses objetos existem para serem apreciados pelo olhar, seja enquanto 
                                            

1656 Ibid., p. 53.  
1657 Ibid. Para Krzysztof Pomian “o invisível é o que está muito longe no espaço: além do horizonte, mas 

também muito alto ou mais baixo. E é aquilo que está muito longe no tempo: no passado, no futuro. Além 
disso, é o que está para lá de qualquer espaço físico, de qualquer extensão, ou num espaço dotado de uma 
estrutura de fato particular. É ainda o que está situado num tempo sui generis ou fora de qualquer fluxo 
temporal: na eternidade. É por vezes uma corporeidade ou uma materialidade distinta daquela dos elementos 
do mundo visível, por vezes uma espécie de anti-materialidade pura. Pode ser algo autônomo com respeito a 
algumas ou a todas as limitações impostas ao que se encontra cá em baixo, mas pode ser uma obediência a leis 
diferentes das nossas”.  



Anales del I Encuentro internacional del conocimiento : diálogos en nuestra América / I Encuentro de 
las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración en el Conosur, 5, 6, e 7 de mayo 2011, 
Pelotas, Brasil – Pelotas (RS) : Instituto Federal Sul-rio-grandense/IFSul, 2011 - ISSN 2238-0078 
_________________________________________________________________________________ 

 

 1365 

fontes que permitem obter conhecimentos científicos e históricos, seja como meio de 

comunicação com o invisível, ou mesmo como fonte de prazer estético. 

Aqui interessam especialmente os objetos capazes de intermediar a 

comunicação entre o mundo invisível e o visível, denominados semióforos por 

Pomian. Tais artefatos, ao representarem o invisível, são providos de significados 

mágicos, religiosos ou simbólicos, e suas funções estão voltadas para o imaterial, e, 

por conseguinte, não pertencem ao reino das coisas, dos objetos úteis em termos 

materiais, não possuem valor de uso.1658  

Contudo, para que os semióforos exerçam a função de assegurar a conexão 

entre o mundo visível e o invisível é necessário que sejam expostos, pois só dessa 

forma se tornam intermediários entre aqueles que os observam e o mundo que 

representam. A seu lado, é indispensável também a existência de um indivíduo, pois 

é este que, através da linguagem, constrói a ligação entre os dois mundos, a partir 

da atribuição de significados aos objetos. Isto porque, enquanto o visível é acessível 

especialmente pelo olhar, o invisível só pode ser alcançado através da palavra. É a 

linguagem que engendra o invisível.1659 Sendo preciso que o invisível que esses 

objetos representam seja uma “realidade” e não uma ficção.  

Nesse contexto, faz-se necessário observar os tipos de objetos selecionados, 

como também compreender as prováveis razões que levaram os colecionadores a 

preferir determinados objetos e não outros para integrar os respectivos acervos. 

Para se tornar semióforos comunicando passado e presente e representar um 

grupo. Vale mencionar que se deve fugir de uma análise baseada em referências 

psicológicas individuais, onde pesam noções como o “gosto”, o “interesse” ou ainda 

o “prazer estético”. O que é realmente significante é o fato de “o gosto se dirigir para 

determinados artefatos e não para outros, de se interessar por isso e não por aquilo 

(...) que deve ser explicado”.1660 Somente dessa maneira é possível perceber como 

os grupos delimitam a fronteira entre o invisível e o visível, e compreender o que é 

significante para o grupo. Ou seja, quais objetos foram privilegiados e quais os 

valores e comportamentos eles “materializam” e que circulam entre os 

descendentes. 

                                            
1658Ibid.,  p.71. 
1659 Ibid., p. 68. 
1660 Ibid., p. 75. 
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No entanto, devido à explosão da produção e do consumo provocadas pelas 

transformações da sociedade contemporânea, os indivíduos viram-se imersos em 

um mar de objetos obsoletos e com existências passageiras, que se transformam e 

envelhecem com velocidade espantosa. Um mundo onde tudo se tornou facilmente 

esquecível.1661 Contrariamente a essa tendência ao consumo, os objetos que 

integram as coleções representam, fundamentalmente, a permanência e a 

possibilidade de adquirir uma estabilidade perdida.  

Concomitantemente a essa atividade de colecionamento, floresceu a 

necessidade de “musealização”, o que é absolutamente condizente com o 

crescimento explosivo da memória e da volta compulsiva ao passado. Hermann 

Lübbe percebeu esse processo de “musealização” como sendo central para o 

deslocamento da sensibilidade temporal do nosso tempo, processo este que não 

estava mais restrito à instituição do museu. Ao contrário, havia se espraiado por 

todas as áreas da vida dos indivíduos; na realidade, era o mundo que estava se 

museificando.1662 Dessa forma, o espaço privado também foi açambarcado pelo 

fenômeno de musealização. As casas ganharam ares de museus: móveis antigos 

que pertenceram a bisavós e avós, fotografias dos antepassados, artefatos que um 

dia existiram como ferramentas de trabalho, velhas máquinas fotográficas e tantos 

outros objetos que passaram a decorar os ambientes domésticos, capazes de 

revelar a origem da família. Mesmo porque, objetos nas casas não faltam. Conforme 

observou Cesare De Seta, devido às várias funções que em uma casa têm lugar, 

pois nela seus habitantes comem, dormem e vivem, está implícita a existência de 

diversos móveis, utensílios domésticos, roupas e objetos que atendam a todas 

essas necessidades. Dessa forma, “a casa é o verdadeiro paraíso dos objetos dos 

nossos dias”.1663  

Observando esse processo de musealização das residências domésticas, De 

Setta chamou a atenção para a estreita relação existente entre a casa-museu e o 

museu-instituição da Idade Moderna. Embora sejam instâncias que se diferenciam 

em função da qualidade e dos recursos, ao fim e ao cabo, cada uma irá construir o 

seu sacrário pessoal com os objetos que herdaram ou compraram. É desse modo 

                                            
1661DE SETA, Cesare. “Objecto”. In: ENCICLOPÉDIA Einaudi. Lisboa: Casa da Moeda, 1984. p. 111.

  
1662 LÜBBE, Hermann apud HUYSSEN, op. cit., p. 27) 
1663 DE SETA, op. cit., p. 110. 
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que os indivíduos satisfazem o anseio de manter uma relação privada com “sua” 

própria imagem de passado, da história.1664 Assim, a casa é o espaço que abriga a 

família, princípio e meio para os indivíduos vivenciarem o sentimento de uma 

identidade socialmente condividida. E ainda, conforme observou Gaston Bachelard, 

esse “canto do mundo” é um universo repleto de imagens que dão aos indivíduos 

razões ou ilusões de estabilidade.1665 Identidade e estabilidade, sentimentos tão 

caros aos indivíduos do nosso tempo. 

Mas a casa também possui uma vida de relação doméstica e social, ela 

interage com o mundo da rua e, dessa maneira, há um local para “receber” e este, 

por mais simples que seja, pode ser um pequeno museu. Ainda que as casas se 

diferenciem em função das condições sociais, culturais e econômicas daqueles que 

as habitam, o que diversifica a natureza de todos os seus objetos, mesmo assim 

ocorre um processo de museificação dos objetos.1666 Em suma, além de fornecer o 

abrigo, outra função da casa é a de “lembrar”: a origem dos seus moradores, as 

experiências vividas, o passado familiar, a história do próprio grupo, já que os 

objetos que a constituem são a representação material de um passado. 

As casas das guardiãs da memória italiana obedecem de forma especial a 

tais desígnios. São repletas de objetos antigos e fotografias que pertenceram 

àqueles que as antecederam, artefatos que se integram ao ambiente ou, melhor, 

compõem o acervo de suas respectivas casas-museus. Entre os seus artefatos é 

possível identificar duas categorias: os objetos de médias e grandes dimensões e 

aqueles de dimensões reduzidas, que são os objetos pessoais e as fotografias.  

Com relação aos artefatos de médias e grandes dimensões, como antigos 

utensílios domésticos e peças de mobiliário, eles são visíveis a qualquer visitante, 

assim que atravessa a porta de entrada e encontram-se espalhados por outros 

cômodos da casa. Quem chega à casa de Moema Perrone, logo na antessala, é 

“recebido” por seus parentes distribuídos em vários porta-retratos.  A sala de estar 

de Maria Grazia Gigli está repleta de velhas fotografias de seus antepassados 

expostas em diversos porta-retratos, emolduradas e presas à parede ou compondo 

um grande painel que consegue unir várias gerações. Fazendo parte da decoração, 

                                            
1664 Ibid., p. 110.  
1665BACHELARD, Gaston. O novo espírito científico; A poética do espaço. São Paulo: Nova Cultural, 

1988. p. 160-161. 
1666 DE SETA, op. cit., p. 110.  
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há uma velha estufa de ferro que ainda hoje é usada para elevar a temperatura 

ambiente durante os rigorosos invernos de Oneta. Já Maria Grazia Micheli mantém 

preso à parede um pequeno rastrello, um ancinho que, quando criança, utilizava 

para recolher azeitonas. Enfim, claro está que as guardiãs, ao museificarem suas 

casas com antigos objetos que herdaram de seus antepassados, estão conservando 

a memória da família. Todos esses objetos são impregnados de uma grande carga 

afetiva, pelo fato de terem pertencido a antepassados ou parentes queridos e, 

portanto, adquiriram o status de objetos biográficos. Eles viveram, envelheceram e 

se incorporaram à vida de seu antigo proprietário, passando a representar a sua 

própria experiência vivida.1667  

 Com relação aos artefatos com dimensões reduzidas e às coleções 

fotográficas, evidentemente que também são objetos biográficos, porém, são 

frequentemente conservados nas respectivas caixinhas de lembranças, que por sua 

vez, são guardadas preferencialmente em armários nos quartos de dormir das 

guardiãs e, ocasionalmente, em um outro móvel fechado.1668  

Gaston Bachelard, em seu estudo fenomenológico dos valores do espaço da 

casa e seu mobiliário, observou que entre as peças do mobiliário que a constitui, o 

armário seria a imagem do segredo e seu espaço interior um lugar de intimidade. 

Um móvel que não se abre à toa, somente em momentos precisos, sendo que 

muitos são trancados a chaves. É nos armários onde são guardadas determinadas 

coisas, não qualquer coisa; como também há neles uma ordem, um lugar para cada 

coisa e, entre elas, as lembranças.1669 Não por outra razão as caixinhas de 

lembranças das guardiãs vivem nesses locais secretos e íntimos, protegidas da 

ação e dos olhares dos habitantes da casa e de visitantes curiosos, mas onde as 

guardiãs sabem perfeitamente onde encontrá-las, quando o momento assim o exigir. 

Assim, seus objetos de culto, semióforos, impregnados de lembranças familiares são 

expostos somente em momentos especiais, durante rituais organizados pelas 

mulheres.  

RITUAIS DE TRANSMISSÃO DA MEMÓRIA ITALIANA  
                                            

1667 MORIN, Violette apud BOSI, Ecléa. Memória e Sociedade: lembranças de velhos. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1994. p. 441. 

1668 Por exemplo: minha avó Stella guardava sua caixinha de lembranças em um compartimento fechado debaixo 
da mesa da sala de estar. No entanto, este era um local a que somente ela tinha acesso, já que nele eram 
depositados objetos e utensílios domésticos ligados ao ato de cozinhar e de preparar a mesa para as refeições, 
atividades atribuídas historicamente às mulheres.     

1669 BACHELARD, op. cit., 160-161. 
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Sobre esses momentos especiais criados pelas guardiãs, Angela Conti 

Bonanni contou que há anos sua família se reúne para as comemorações de Natal, 

Ano Novo, Páscoa e alguns aniversários. Nesses encontros, ela exibe aos seus 

filhos e netos as fotografias de sua caixinha de lembranças. Porém, seus 79 anos a 

levaram a dividir o legado entre seus herdeiros.  
 

A gente sentava à mesa, eu colocava a caixa e aí começava: “Ah, eu vou 
levar esta, esta também.” “Ah, mãe, a senhora vai me dar esta fotografia?” 
Assim, a maioria das fotos boas os filhos carregaram. “Eu vou levar esta, 
vou levar esta”. Tive que esparramar entre eles. Depois de morta, é capaz 
de eles deixarem todas jogadas ai em um canto. Deixei que eles levassem 
as antigas, fiquei com as mais recentes.1670 
 
 

Como Angela, outras mediadoras da memória relataram que durante 

encontros familiares retiram suas caixinhas de lembranças de seus respectivos 

“esconderijos”, e em seguida tem início o processo de identificação das fotografias, 

de reconhecimento de antigos objetos e de muitas histórias serem puxadas na 

memória e narradas aos filhos e netos.1671 Grande também é a preocupação das 

guardiãs com a conservação de seus bens quando não estiverem mais entre os 

vivos, tanto, que não é raro a escolha antecipada de uma guardiã ou guardião para a 

próxima geração. Apesar de pouco frequentes, os homens também podem exercer a 

referida função. 

Esse trabalho de exposição de bens biográficos, realizado por mediadores da 

memória que ocupam o lugar social de avós no interior de suas famílias, tendo como 

finalidade a transmissão de bens simbólicos, e valores e comportamentos 

selecionados pelo grupo, ocorre freqüentemente em diversas famílias. Segundo 

Myriam Lins de Barros isto também demonstra o desejo das avós de verem um 

pouco de si próprios sobreviver em suas netas e seus netos.1672 No caso específico 

das guardiãs da memória, o referido trabalho é por elas desenvolvido visando atingir 

os mesmos objetivos apontados por Barros, porém, considerando que suas 

caixinhas de lembranças conservam objetos e fotografias que pertenceram e que 

retratam seus antepassados que um dia deixaram Oneta, no momento que esses 
                                            

1670BONANNI, Angela Conte. Depoimento, Passa Quatro, 24 ago. 2002. LAB HOI, UFF, Fita 8, lado A. 
1671Exceto Maria Grazia Gigli, a única que não esconde sua coleção, suas fotografias e pequenos 

objetos são guardados na gaveta de um móvel da sala de estar e todos têm acesso.  
1672 BARROS, op. cit., p. 35. 
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artefatos são exibidos reconstroem trajetórias de vida, recriam a experiência de viver 

em um outro país, em uma outra cultura, e revelam a imagem construída e projetada 

por quem saiu da comunidade de origem. 

No que se relaciona aos encontros familiares, esses rituais se constituem em 

uma prática através da qual as famílias permanentemente se utilizam para celebrar 

a união entre seus membros. Para os imigrantes italianos, tais oportunidades 

agregavam um significado a mais. Isto porque, os instantes nos quais cada 

narradora fala de si, da própria vida e de seus antepassados, sempre 

acompanhados de suas caixinhas de lembranças, representam momentos mágicos, 

pois neles a memória consegue derrubar a barreira que separa o presente do 

passado, trazendo notícias de uma outra época que não volta mais, mas onde está 

situada a origem do grupo social, ou seja, a Península Itálica. Assim sendo, tais 

momentos podem ser reconhecidos como rituais familiares de construção da 

memória italiana.1673     

Segundo Valerio Valeri, o rito constitui um fenômeno durante o qual a 

sociedade, na sua totalidade ou em algumas de suas manifestações de relevo, se 

torna ator, pelo forte envolvimento que ele produz.1674 No rito constatamos 

comportamentos segundo determinadas normas e regras, mas nele também são 

produzidos e reproduzidos formas complexas de comunicação, porque realizadas 

através de recursos simbólicos. Porém, os ritos não se resumem a meros 

mecanismos comunicativos; eles refletem crenças, devendo ser aprendidos e 

reaprendidos. Os ritos são situações que favorecem a reflexão, são estimuladores e 

fornecedores de informações novas, capazes de reinvestir de sentido o mundo 

constituído e cristalizado da experiência social. Assim, o rito pode ser tanto o veículo 

da permanência como também da mudança; tanto do retorno à ordem, como criação 

de uma nova ordem.1675  

De acordo com Roberto DaMatta, o ritual constituiu-se num domínio 

privilegiado para manifestar aquilo que se deseja perene ou mesmo “eterno” em uma 

                                            
1673 Para uma análise aprofundada dos ritos, conferir: GEERTZ, Clifford. A Interpretação das Culturas. LTC, 

1989; GENNEP, Arnold van. Os ritos de passagem. Petrópolis: Editora Vozes, 1978; MALINOWSKI, op. cit.; 
MAUSS, op. cit.; M. “Ensaio sobre a dádiva. Forma e razão da troca em sociedades arcaicas”. In: ______. 
Sociologia e antropologia. São Paulo: Edusp, 1974; TURNER, Victor Witter. O Processo Ritual: estrutura e 
anti-estrutura. Petrópolis: Editora Vozes, 1974. 

1674 VALERI, Valerio. “Rito”. In: ENCICLOPÉDIA Einaudi. Lisboa: Casa da Moeda, 1984. p. 345-359. 
1675 DAMATTA, R. Carnavais, malandros e heróis. Para uma sociologia do dilema brasileiro. Rio de 

Janeiro: Zahar Editores, 1979. p. 32. 
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sociedade. É também um elemento para se transmitir e reproduzir valores, mas, 

principalmente, é um instrumento de produção e acabamento desses valores. Assim, 

os ritos “dizem” coisas, “lembram” coisas e “transmitem” coisas, tanto quanto as 

relações sociais.1676 Neles, as mensagens sociais possuem maior clareza, porque 

são elaboradas com mais intensidade, com maior coerência e consciência. Os rituais 

são dotados da capacidade de transformar algo natural em algo social; de colocar 

em foco um elemento do mundo social, que deslocado passa a adquirir um 

significado novo, a partir de alguma forma de dramatização, sendo dessa maneira 

que tomamos consciência das coisas, do mundo e passamos a vê-las como tendo 

um sentido, como sendo sociais.  

Entretanto, DaMatta nos diz que em função do mundo social ser fundado em 

convenções e em símbolos, todas as ações sociais empreendidas pelos indivíduos 

são realmente atos rituais ou atos passíveis de uma ritualização e, por conseguinte, 

toda a vida social é um ‘rito’ ou ‘ritualizada’. Assim sendo, há tantos rituais quantos 

são os momentos ou domínios estabelecidos ou classificados da sociedade. Para o 

autor, a matéria-prima do mundo ritual é a mesma do mundo cotidiano e as 

diferenças existentes entre elas não seriam de qualidade, isto é, não estariam 

relacionadas à essência ou à substância, mas seriam apenas de grau, de 

intensidade. Conseqüentemente, sendo idênticos os elementos que constituem o 

mundo do ritual e o mundo do cotidiano, não haveria como discernir quais 

comportamentos seriam caracteristicamente “racionais”, “comunicativos” ou 

“mágicos”. Eles poderiam deslizar e se interpenetrar.1677 

A partir dessa percepção do mundo do ritual como possível de abarcar o que 

ocorre no cotidiano, e não como momento substantivamente diferente daqueles da 

vida diária, mas combinações desses momentos, e também como drama, é possível 

compreender como ações executadas pelas guardiãs da memória e consideradas 

banais, engendraram “ritos” de elaboração e transmissão da italianidade entre os 

imigrantes.  

Considerando que o ritual destaca e torna determinados elementos ou 

aspectos do mundo social mais presentes do que outros, um dos mecanismos 

sociais que pode ser utilizado nesse processo é o mecanismo do reforço, cuja 

                                            
1676 Ibidem, p. 65. 
1677Ibidem, p. 56-60. 
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característica é promover transposições de uma forma não drástica. Através do 

mecanismo do reforço, regras e posições são ressaltadas, sem grandes alterações, 

tudo indicando que, nos rituais baseados neste mecanismo, ocorre um aumento 

excessivo do que já existe e, portanto, eles são diretamente ligados ao mundo 

cotidiano.1678 Nesse sentido, os encontros familiares fartos em fotografias, objetos, 

mil quinquilharias e muitas histórias narradas pelas mulheres, consistem em um 

aspecto do mundo cotidiano salientado por meio do mecanismo social do reforço.  

Este mecanismo é geralmente utilizado em situações incertas, sob algum tipo 

de ameaça e quando se deseja chamar a atenção para algo que está oculto ou 

implícito. No caso das famílias imigrantes italianas em terras brasileiras, a partir da 

segunda geração, a memória familiar peninsular passou a ser seriamente 

ameaçada, em função do processo de inserção na nova sociedade que estava em 

andamento. Aqueles que aqui chegaram ainda crianças, a segunda geração, pelo 

próprio desenrolar de suas vidas, da socialização inevitável, tinham os laços com a 

antiga aldeia enfraquecidos. Isso ocorria a despeito de seus pais empreenderem 

esforços no sentido de travar tal processo, como atestam a manutenção de práticas 

e de hábitos aldeões, e a priorização dos casamentos endogâmicos, por exemplo. 

Sendo assim, através do mecanismo do reforço, enfocava-se aquilo que estava sob 

a ameaça de desaparecer, isto é, o sentimento de origem do grupo. Foi nesse 

contexto que as reuniões familiares que regularmente eram promovidas pelas 

mulheres avós e velhas em suas residências, sempre acompanhadas de suas 

caixinhas de lembranças, foram colocadas em foco, ou seja, foram se transformando 

em um ritual reconhecido e querido pela família.Assim, aqueles encontros 

costumeiros – que poderiam ser um almoço em família em um domingo ou a 

comemoração de um aniversário, um batizado ou casamento –, nos quais as avós 

apresentavam uma geração a outra, passaram a ser encontros rituais, evidenciando 

a elaboração e transmissão da memória italiana e, por conseguinte, a construção da 

italianidade entre os descendentes.  

Com relação à atividade de colecionamento de fotografias e objetos que 

originaram as caixinhas de lembranças, é importante ressaltar que as mulheres 

foram as responsáveis por esta atividade, desenvolvida ao lado de todas as outras 

tarefas domésticas que lhes foram destinadas pela sociedade. Isto é, como mais 

                                            
1678 Ibidem, p.61-62. 
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uma tarefa pertencente ao mundo feminino, realizada no ambiente doméstico, no 

mundo privado. Tal afirmativa significa que os homens não foram fundadores e 

organizadores de caixinhas, até porque suas atividades estiveram historicamente 

voltadas para o mundo da rua, ou seja, para além da fronteira da família.1679  

Exemplos desse trabalho de memória realizado cotidianamente pelas 

mulheres e que se materializa nas caixinhas de lembranças não faltam: no cuidado 

diário dos filhos, no ato de cortar os cabelos de um deles, guardavam uma mecha; 

ao socorrerem uma filha às voltas com um dente-de-leite, arrancavam-no e em 

seguida depositavam-no na respectiva caixinha; após a morte de um ente querido, 

um santinho de missa de sétimo dia era recebido e guardado, uma fotografia ou um 

cartão-postal enviado por um parente que viajou para a Itália, tinham idênticos 

destinos; quando os netos eram deixados pelos pais aos seus cuidados, sempre 

havia uma história para ser contada. 

Outra depoente, Maria José Silva Guedes, ao longo de nossa conversa 

mencionou o quanto recolher objetos e conservá-los em sua caixinha fazia parte de 

sua rotina doméstica e de sua vida social.  
 
Desde pequena eu sentia uma coisa: um dia eu teria que passar para as 
outras pessoas tudo aquilo que senti, que vivi e realizei. Então, quando eu 
ia a um aniversário e ganhava uma lembrança, punha dentro de uma caixa. 
Ganhava de outro aniversário, também punha. E, às vezes, eu dava uma 
selecionada e acabava com aquilo.  
Quando eu era solteira, era uma caixinha, depois que ela se tornou uma 
caixona, porque vieram umas lembranças de meu tempo de casada, 
aquelas que faziam parte do meu histórico, como, por exemplo, convites de 
casamentos, participações de noivados etc. Depois, dos filhos: o primeiro 
caderno, o batistério, certidões, o que eles de interessante ganhavam e que 
eu achava que era importante, muito bacana, então eu punha na caixa. E 
naquela caixa eu ia colocando tudo: quando eles participavam de qualquer 
coisa, se existia um retrato ou um convite, eu guardava; as lembranças dos 
dias das mães que me sensibilizavam mais, os retratos de Primeira 
Comunhão, eu guardava. Eu achava que deveria guardar para um dia 
mostrar para eles.1680 
 
 

Mas o relato de Maria José revela também uma preocupação com a 

organização das experiências e lembranças que deveriam ser transmitidas aos 

                                            
1679Baseada em todas as entrevistas que realizei no Brasil na Itália e considerando a relação das mulheres com a 

construção da memória, considero as mulheres como as fundadoras das caixinhas de lembranças. Quanto aos 
homens, verifiquei que eles não criaram suas próprias caixinhas, foram herdeiros por força das circunstâncias, 
isto é, quando não havia uma mulher em suas respectivas famílias para desempenhar a função de mediadora da 
memória familiar.  

1680 GUEDES, Maria José Silva. Depoimento, Passa Quatro, 25 ago. 2002. LABHOI, UFF, Fita 9, lado B. 



Anales del I Encuentro internacional del conocimiento : diálogos en nuestra América / I Encuentro de 
las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración en el Conosur, 5, 6, e 7 de mayo 2011, 
Pelotas, Brasil – Pelotas (RS) : Instituto Federal Sul-rio-grandense/IFSul, 2011 - ISSN 2238-0078 
_________________________________________________________________________________ 

 

 1374 

filhos. E esse narrar coisas, dizer coisas, também se constitui em um rito, pois de 

acordo com Clifford Geertz o rito “é uma história sobre eles que eles contam a si 

mesmos”.1681 No caso das guardiãs da memória italiana, esse rito se realiza a partir 

dos bens selecionados e conservados por elas em suas caixinhas de lembranças. É 

importante salientar também, que cada guardiã organiza suas histórias de acordo 

com a sua maneira de perceber e compreender a “realidade”, sempre a partir de um 

determinado ponto de vista. Isto aponta para a existência de uma pluralidade de 

histórias sobre a experiência migratória, pois cada guardiã seleciona casos, objetos 

e fotografias, comportamentos e valores que devem ser perenizados em 

conformidade com a sua posição na estrutura social, isto é, de acordo com o seu 

lugar no mundo.  

 

AS MULHERES ITALIANAS E A ARTE DE COLECIONAR MEMÓRIAS OU A 
CAMINHO DA CONCLUSÃO 
 Entre as várias histórias narradas pelas mulheres, foi possível perceber que 

as narrativas das guardiãs da memória brasileiras evocam o passado da origem do 

núcleo familiar, ou seja, a ascendência peninsular. Já as histórias das guardiãs 

italianas, o passado com o qual buscam conexão corresponde a um tempo 

longínquo no qual a família encontrava-se completa. Um tempo não mensurável 

cronologicamente, mas datado de antes de alguns de seus membros decidirem pela 

aventura de cruzar o Atlântico e continuar suas vidas no Brasil.  

Analisando os bens depositados nas caixinhas de lembranças brasileiras e 

italianas, constata-se que, entre elas, há mais continuidade que ruptura; muito mais 

proximidade que distância. Sendo assim, existem determinados objetos que são 

comuns aos acervos de todas as caixinhas, como os santinhos de missa de sétimo 

dia, os convites de casamento, as participações de nascimentos e batizados, os 

missais e santinhos de Primeira Comunhão. A presença desses objetos demonstra o 

quanto a religião estava inscrita no cotidiano e nas práticas sociais dessas famílias, 

marcando sua trajetória de vida e morte. Uma religiosidade católica, pois tanto o 

batismo como a comunhão, que deixaram rastros nas caixinhas, são sacramentos 

instituídos pela Igreja Católica aos seus fiéis. Tal crença era vivenciada em Oneta, 

em toda a Península Itálica, e também no Brasil. Com relação ao Brasil, vale 

recordar que o catolicismo foi um dos critérios exigidos pelo governo brasileiro para 
                                            

1681 GEERTZ, op. cit., p. 448.  
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a entrada de imigrantes no país, desde meados do Oitocentos. Assim sendo, as 

famílias de Oneta eram católicas e os seus membros que se lançaram na aventura 

migratória, católicos permaneceram ou, ao menos, foi como católicos que desejaram 

ser lembrados. 

Por outro lado, há outros objetos que chamam a atenção justamente por não 

terem sido selecionados, ainda que tenham deixado sinais de suas existências. É o 

caso das cartas ou mesmo bilhetes, pois nas caixinhas de lembranças não há 

qualquer tipo de correspondência privada que tenha sido mantida. Esse fato 

provavelmente sinaliza no sentido de que os imigrantes não se comunicavam com 

os parentes que ficaram em Oneta através de mensagens escritas, por mais difícil 

que nos pareça imaginar uma ausência tão marcante deste tipo de suporte de 

comunicação. 

No entanto, essa ausência generalizada de correspondência pessoal nas 

caixinhas pode ser explicada, inicialmente, pelo fato de que, no Oitocentos, parte 

significativa da população era analfabeta, tanto na Europa como no Brasil.1682 No 

entanto, considerando que as mulheres foram as organizadoras das caixinhas de 

lembranças, não se pode negligenciar o fato de que a escrita, como também a 

leitura, foram freqüentemente um fruto proibido para elas. Esse fato reforça a paixão 

pelos objetos, como suporte privilegiado de memória.1683 

Sendo assim, ao pouco ou nenhum contato dos indivíduos com as letras, 

especialmente no caso de mulheres, é possível sustentar que, provavelmente, 

cartas, bilhetes ou anotações pessoais não compunham o repertório de objetos 

colecionáveis pelas guardiãs, já que não faziam parte de seus cotidianos, de suas 

vidas. Foi nesse contexto que a fotografia se tornou um importante meio, utilizado 

pelos imigrantes para enviar notícias aos familiares que permaneceram em suas 

aldeias natais. Por conseguinte, a fotografia foi um dos principais artefatos 

colecionados pelas guardiãs em suas caixinhas. Sem contar que as próprias 

características físicas das fotografias – retângulos de papel – permitem uma fácil 

conservação e acondicionamento.  

                                            
1682FABRIS, Annateresa.”A invenção da fotografia: repercussões sociais”. In:______. Fotografia: usos e funções 

no século XIX. São Paulo: EDUSP, 1980. p. 12. 
1683PERROT, M. “Práticas da Memória Feminina”. Revista Brasileira de História, v.9, n. 18: 12. São 

Paulo, ANPUH/Marco Zero, ago./set. 1989.   
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Esses “substitutos da presença”, conforme observou por Antonio Gibelli, nos 

quais podemos ver bisavós em poses rígidas e trajes elegantes, tios da América, 

famílias reunidas, constituíram-se em um tipo de suporte privilegiado da memória.1684 

Como salientou Susan Sontag, ao servir de chamado para a lembrança, testemunho 

da trajetória de indivíduos, sendo forte elo com o passado, tudo isto faz da fotografia 

um memento mori. Isto é, diante de uma imagem condividimos a mortalidade, 

vulnerabilidade e mutabilidade de uma pessoa ou mesmo de um objeto.1685  

Simultaneamente, a fotografia pode ser considerada como indício do real – e 

não como um analogon do mundo, como argumentaram os realistas; nem somente 

uma relatividade semântica, uma mensagem codificada, como queriam os 

semiólogos –  é imprescindível para a sua compreensão, a percepção de toda a 

dimensão social que a envolve, desde o seu processo de produção, o instante da 

“tomada”, passando pelo circuito de circulação e a sua contemplação, o consumo da 

imagem fotográfica.1686 Mas, sobretudo, há que se ter em mente que a imagem 

fotográfica é uma escolha realizada entre outras que também seriam possíveis, 

estando sujeita a uma determinada influência ideológica. E ainda, enquanto vetor de 

comunicação e informação, a fotografia se constituiu no principal meio através do 

qual os imigrantes “atestavam” aos parentes que permaneceram na aldeia natal, que 

gozavam de boa saúde e que viviam em condições materiais satisfatórias no país de 

acolhimento. Dessa forma, reforçavam a integração do grupo familial; apresentavam 

as futuras esposas e filhos que nasciam aos pais e avós que ficaram; que davam 

“provas” de sucesso e de aquisição de um novo status social. Também informavam 

o quanto a vida havia se modificado, apontando transformações e revelando caras e 

modos adquiridos no novo país e simultaneamente projetava sua auto-imagem.  

Há que se observar que nessas imagens-mensagens enviadas aos parentes 

de Oneta, os imigrados buscaram representar a experiência migratória de forma 

bastante positiva, sempre demonstrando bons resultados conseguidos que, na 

maioria dos casos, eram imagens improváveis e francamente irreais. Tal 

representação prevaleceu porque para os indivíduos que decidiram partir, era muito 
                                            

1684GIBELLI, A. “Andar per funghi, trovare l’America. Il senso di una ricerca”. In: _____. La vie delle 
Americhe. L’emigrazione tra evento e raconto. Genova: SAGEP EDITRICE, 1989. p. 9-12. 

1685SONTAG, Susan. Ensaios sobre a fotografia. São Paulo, Editora Arbor, 1977. p. 15. 
1686DUBOIS, Philippe. O ato fotográfico e outros ensaios. Campinas, SP: Papirus, 1994; MAUAD, Ana 

Maria.“Através da imagem: possibilidades teórico-metodológicas para a análise de fotografias como 
fonte histórica”. In: SEMINÁRIO PEDAGOGIA DA IMAGEM, IMAGEM DA PEDAGOGIA. Anais ... 
Niterói, 1995. p. 21-31.  
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importante evidenciar que a própria escolha foi uma decisão acertada. Assim, era 

nos estúdios fotográficos onde ex-camponeses e vendedores ambulantes ganhavam 

ares e vestimentas de um rico comerciante, mulheres muito simples na maneira de 

se vestirem e que nunca saíam de suas casas, eram vistas dentro de belos vestidos 

e em locais que jamais haviam pisado um dia.1687  

 Após um breve mergulho nesse mar de fotografias antigas, objetos 

biográficos e caixinhas de lembranças que as mulheres italianas, no exercício de 

seus papéis de mães e avós, mantém escondidos como tesouros, foi possível 

constatar que as guardiãs ao selecionarem determinados objetos, estes, por sua 

vez, trazem à tona certas lembranças presentes em suas memórias, e com elas, as 

mediadoras tecem diferentes narrativas. O que significa dizer que algumas 

recordações são priorizadas e outras são esquecidas, mesmo porque esquecer é 

normal, e saudável, basta lembrar  do “Funes”, do Jorge Luis Borges.1688  Ao fim e ao 

cabo, o que as mulheres colecionam mesmo são memórias. E o fazem com 

determinação e maestria, e por que não dizer que o fazem com arte? Sim. Elas 

encantam os pequeninos e seduzem tantos outros, agregando novos membros e 

alargando as famílias, já que muitos são os que conseguem transpor a fronteira 

étnica e serem incluídos no grupo.1689  
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1687 Cf.: CORTI, Paola. L’Emigrazione. Storia fotografica della società italiana. Roma: Ed. Riuniti, 1999. p. 22. 
1688No cotidiano, a repetição de atos corriqueiros apaga as recordações anteriores e nem nos damos conta disto. 

Para vivermos precisamos, simultaneamente, esquecer. Caso contrário, nossas memórias ficariam abarrotadas e 
paralisadas com tantas lembranças que nos impediriam de viver. Exatamente o que ocorria com Funes, o 
personagem criado por Borges. Cf.: BORGES, Jorge Luis, “Funes, o memorioso”. In: ______. Ficções. Porto 
Alegre: Editora Globo, 1972. p. 115-125.  

1689Como descendente e pesquisadora da imigração italiana, já perdi a conta de quantos parentes ganhei e a 
quantos enviei cópias de documentos para que comprovassem a ascendência italiana, desde que  iniciei o 
trabalho de levantamento de fontes em 1997. 
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surgimento de gerações de problemas ambientais, destacando-se os riscos 
ambientais de primeira geração, cujas principais características referem-se à 
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subjetivação do meio ambiente como direito fundamental. Após, apresenta os riscos 
ambientais de segunda geração, reconhecido pela indivisibilidade, globalidade e 
imprevisibilidade. Juridicamente, esses problemas necessitam da intervenção 
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mundo. 
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INTRODUÇÃO: PROBLEMAS GLOBALIZADOS E SOLUÇÕES GLOBALIZADAS 
 
 A possibilidade de harmonizar ciência e proteção ambiental contemporânea 

depara-se com a ressonante busca pelo progresso técnico. A partir dessa reflexão, 

costuram-se os questionamentos em torno dos problemas ambientais 

temporalmente inscritos (e que a intensidade cotidiana termina por apagar o seu 

próprio sentido1690), notadamente os de primeira e de segunda gerações, para 

conduzir a um contexto de “pluralismo jurídico global”.  

 Não é forçoso às críticas que se apresentam no sentido de que o progresso 

trouxe à modernidade a construção de uma “visão profana”1691 do mundo. O tempo 

moderno (e contemporâneo) é grifado pela inovação, pela incerteza e pelo 

desequilíbrio. Em consequência, a miríade de problemas ambientais que passam a 

pautar as discussões, nas diversas áreas do saber, não se realiza linearmente. 

 Nessa ótica, cabe ressaltar uma primeira geração de problemas ambientais, 

permeados pela racionalidade (utópica) do controle e da prevenção dos elementos 

de poluição advindos do crescimento industrial. Ocorre, nesse ponto, a subjetivação 

do direito ambiental como direito fundamental. Na segunda geração de problemas, 

os riscos passam a ser pautados pela indivisibilidade, pela globalidade, pela 

imprevisibilidade e pela abstração, em que a resposta jurídica dá-se com base na 

prevenção e na precaução. 

 Em face desses dois paradigmas distintos de problemas ambientais, que 

podem ser traduzidos pela identificação do risco concreto e local para um risco 

abstrato e global1692, a ordem normativa tradicional, baseada em códigos binários 

tradicionais, não responde adequadamente, como uma solução. 

                                            
* Revisão de linguagem sob responsabilidade da professora mestre Elaine dos Santos. e-mail 
e.kilian@gmail.com 
** Trabalho realizado com incentivo e fomento da Anhanguera Educacional. 
1690 Cf. MARTINS, Simone. “O pluralismo jurídico global em resposta às gerações de problemas ambientais”. 
Revista CEJ, Brasília, no prelo. 

1691 GAUER, Ruth M. Chittó. “Conhecimento e aceleração (mito, verdade e tempo).” In: GAUER, Ruth 
M. Chittó. (Org.). A qualidade do tempo: para além das aparências históricas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, 
p.3. 
1692 Visto que “A globalização tanto divide quanto une; divide enquanto une – e as causas da divisão são 
idênticas às que promovem a uniformidade do globo. Junto com as dimensões planetárias do dos negócios, das 
finanças, do comércio e do fluxo de informações, é colocado em movimento um processo ‘localizador’, de 
fixação no espaço. [...] O que para alguns parece globalização, para outros significa localização; o que para 
alguns é sinalização de liberdade, para muitos outros é um destino indesejado e cruel”. (BAUMAN, Zygmunt. 
Globalização: as conseqüências humanas. Tradução de Marcus Penchel. Rio de Janeiro: Zahar, 1999, p. 8.) 
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Nesse sentido, conclui-se pela necessidade de uma nova ordem normativa, 

assentada no “pluralismo jurídico global” (global legal pluralism), pautada na 

“sensibilidade ecológica”, com fins a solução das tensões existentes entre a 

liberação do comércio (sem freios e contrapesos) e a proteção ambiental. Essas 

questões, conclui-se que somente podem ser equacionadas a partir do 

reconhecimento da atual complexidade institucional e discursiva em que se 

encontram inseridos os conflitos de comércio e meio ambiente, com objetivo primeiro 

de consolidar um Estado Constitucional Democrático e Ambiental. 

 

 

2 A TRADUÇÃO TENOCOLÓGICA COMO PRIMEIRA GERAÇÃO DE 
PROBLEMAS AMBIENTAIS 
 

Sob um prisma evolucionista, a possibilidade de reconstrução ideal de todas 

as coisas, inclusive a vida1693, faz da ciência um marco de medição da inteligência 
sólida1694. 

No cenário do filme Aeon Flux, ambientado no ano de 2415, a ciência 

possibilita a construção de uma sociedade perfeita, no auge da civilização humana, 

em que a tecnologia objetiva garantir o futuro da humanidade após a dizimação de 

99% da população decorrente da contaminação por um vírus, que se dá em 

2011.1695 

Nessa condução, o estado da arte tem procurado criar cenários paradoxais, 

em que, ao mesmo tempo que a ciência possibilita grandes inovações, põe em risco 

à própria essência1696 humana. E basta olhar em frente – para o futuro – para que se 

encarem essas imagens contraditórias: uma intensa preocupação com os limites do 

rigor científico e a consciência do aumento de perigos como desastres ecológicos, 

                                            
1693 BERGSON, Henri. A evolução criadora. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. XI. 
1694 A expressão é da autora, porém objetiva traduzir o progresso ininterrupto da inteligência humana albergada 
por Henri Bergson, a qual está associada à exterioridade e à materialidade do pensamento. (Op. cit., 2005). 
1695 KUSAMA, Karyn. Aeon Flux. [filme-vídeo]. Dirigido por Karyn Kusama, Estados Unidos da América, 
2005. 1 DVD, 93 min.  
1696 Letícia Ludwig Möller apresenta sua crítica à separação entre ética e ciência, fundamentada nos postulados 
da objetividade e da racionalidade, os quais permitem o afastamento entre fato e valor, tornando irrelevante os 
questionamentos acerca do sentido e da finalidade do progresso. (MÖLLER, Letícia Ludwig. “Esperança e 
responsabilidade: os rumos da bioética e do direito diante do progresso ciência.” In: MARTINS-COSTA, Judith; 
MÖLLER, Letícia Ludwig. (Orgs.). Bioética e responsabilidade. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 27.) 
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assim como o crescente medo de que o futuro encerre-se antes mesmo de 

iniciar1697. 

A reflexão que se apresenta é de que as inovadoras invenções humanas, 

viabilizadas pelo domínio da técnica, não consagram o homem como criador da 

natureza. Nessa acepção, salienta-se que, apesar de oriunda de um pensamento 

mecanicista1698 da natureza1699, ou seja, da necessidade de conhecer o objeto para 

dominá-lo, a técnica não autorizou o cientista a isolar o sistema de forma totalmente 

artificial1700, de forma a torná-lo capaz de produzir de forma dissociada do 

ecossistema. 

Ao contrário, ao estabelecer dissonâncias entre a técnica (progresso 

tecnológico) e o meio ambiente, fecunda-se o caminho para o surgimento de 

problemas ambientais de primeira geração. 

Conforme enfatiza Carla Amado Gomes, juntamente à sociedade pós-

industrial, sobreveio uma “globalização de risco1701”, não restrita apenas ao 

desenvolvimento sócioeconômico e inerente às melhorias tecnológicas1702. De modo 

análogo, Wilson Engelmann reforça que “as novas tecnologias, desenvolvidas pelas 

mais variadas áreas do conhecimento humano” terminam por desafiar “a capacidade 

de compreensão do mundo onde cada um está inserido”1703. 

                                            
1697 SANTOS, Boaventura de Sousa. “A discourse on the sciencis”. Review, 1, 1992, p. 9-10. Disponível em 
http://www.boaventuradesousasantos.pt/pages/pt/artigos-em-revistas-cientificas.php, 04/04/2011, tradução livre. 
1698 Danah Zohar esclarece que “O mecanicismo enfatiza o ponto de vista único. Em uma estrutura espaço-tempo 
absoluta, só há uma maneira de enxergar as coisas”. Ele “se molda na máquina” e as “máquinas são coisas 
pesadas e incapazes de reação”, ou seja, “não se podem ajustar à mudança”. ZOHAR, Danah. Sociedade 
quântica: a promessa revolucionária de uma liberdade verdadeira. Tradução de Luiz A. de Araújo. São Paulo: 
Best Seller, 2000, p. 26. 
1699 SANTOS, Boaventura de Sousa. Um discurso sobre as ciências. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2008, p. 69. 
1700 Cf. BERGSON, op. cit., p. 11. 
1701 Antony Giddens sublinha que “é olhar mais detalhadamente para o perfil de risco específico à modernidade, 
que pode ser delineado da seguinte maneira: 1. Globalização do risco no sentido de intensidade: por exemplo, a 
guerra nuclear pode ameaçar a sobrevivência da humanidade. 2. Globalização do risco no sentido de expansão 
da quantidade de eventos contingentes que afetam todos ou ao menos grande quantidade de pessoas no planeta: 
por exemplo, mudanças na divisão global do trabalho. 3. Risco derivado do meio ambiente criado, ou natureza 
socializada: a infusão de conhecimento humano no meio ambiente material. 4. O desenvolvimento de riscos 
ambientais institucionalizados afetando as possibilidades de vida de milhões: por exemplo, mercados de 
investimentos. 5. Consciência do risco como risco: as ‘lacunas de conhecimento’ nos riscos não podem ser 
convertidas em ‘certezas’ pelo conhecimento religioso ou mágico. 6. A consciência bem distribuída do risco: 
muitos dos perigos que enfrentamos coletivamente são conhecidos pelo grande público. 7. Consciência das 
limitações da perícia: nenhum sistema perito pode ser inteiramente perito em termos das conseqüências da 
adoção de princípios peritos.  (GIDDENS, Antony. As conseqüências da modernidade. Tradução de Raul Fiker. 
São Paulo: UNESP, 1992, p. 126-127, grifos no original.) 
1702 GOMES, Carla Amado. A prevenção à prova no direito do ambiente: em especial, os actos autorizativos 
ambientais. Coimbra: Coimbra, 2000, p. 16. 

1703 ENGELMANN, Wilson. “Os direitos humanos e as nanotecnologias: em busca de marcos 
regulatórios.” In: Cadernos IHU Ideias. São Leopoldo, Instituto Humanitas Unisinos. Ano 7, n. 123, 2009, p. 3. 
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Significativamente, esses cenários denotam “uma maior cautela”, quanto “as 

consequências e desdobramentos que serão provocados nos diversos espaços 

humanos”1704,  apresentando-se como um processo de modernização reflexivo1705, 

uma vez que se converte em tema e em problema.1706 

Contrariamente ao que defende Claus Offe1707, acredita-se que, a partir desse 

processo reflexivo, se abre espaço para pensar normativamente os riscos 

ambientais, apesar de marcadamente se construírem cenários1708 distópicos, 

inseguros e incertos. 

Nessa tessitura, é primordial identificar os riscos ambientais1709 e os 

consequentes problemas ambientais deles advindos.  

  A primeira geração de problemas ambientais está centrada em um contexto 

de risco concreto e, objetivamente identificado, com questões ligadas à poluição 

ambiental causada, principalmente, pelos resíduos industriais. Em contrapartida, o 

direito ambiental de primeira geração1710 encontra-se fundado “na prevenção e 

controle das degradações ambientais”1711; a segunda geração de problemas 

ambientais, caracteristicamente imprevisíveis, globalizados e atemporais, como se 

                                            
1704 Cf. ENGELMANN, op. cit., p. 5. 

1705 BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. Tradução de Sebastião 
Nascimento. São Paulo: 34, 2010, p. 24. 
1706 Segundo Ulrich Beck, “às questões do desenvolvimento e do emprego de tecnologias (no âmbito da natureza, 
da sociedade e da personalidade) sobrepõem-se questões do ‘manejo’ político e científico – administração, 
descoberta, integração, prevenção, acobertamento – dos riscos de tecnologias efetiva ou potencialmente 
empregáveis, tendo em vista horizontes de relevância a serem especificamente definidos. A promessa de 
segurança avança com riscos e precisa ser, diante de uma esfera pública alerta e crítica, continuamente reforçada 
no desenvolvimento técnico-econômico.” (Op. cit., 2010, p. 24). 
1707 OFFE, Claus. “Modernity, utopia of the zero-option modernity and modernization as normative political 
criteria.”  Praxis International, 7:1, April, 1987, p. 1-24. Conferir também: BAUMAN, Zygmunt. Modernidade 
líquida. Tradução de Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001, p. 11. 

1708 O mundo é acentuadamente inseguro, onde “o homem redescobre hoje que o futuro não é previsível, 
nem está escrito, mas é profundamente incerto”. (RAUX, Jean-François. Prefácio. Elogio da filosofia para 
construir um mundo melhor. In: MORIN, Edgar; PRIGOGINE, Ilya. A sociedade em busca de valores: para 
fugir à alternativa entre o ceptismo e o dogmatismo. Lisboa: Instituto Piaget, 1996, p. 11.) 

1709 José Rubens Morato Leite, sobre a influência do risco, sob o aspecto da Teoria da Sociedade de 
Risco, apresenta “pontos que interferem, interagem e irradiam efeitos e conseqüências” frente à sua própria 
complexidade. (MORATO LEITE, José Rubens. Sociedade de risco e Estado. In: CANOTILHO, José Joaquim 
Gomes; MORATO LEITE, José Rubens. (Orgs.). Direito constitucional ambiental brasileiro. 2. tir. São Paulo: 
Saraiva, 2007, p. 131.) 

1710 Em primeiro plano, observa-se que as dimensões jurídico-normativas de maior relevância 
respondiam às questões de prevenção e controle da poluição, com foco em causas e consequências; bem como 
“à subjetivação do direito ao ambiente como direito fundamental ambiental”. (Direito constitucional ambiental 
português: tentativa de compreensão de 30 anos das gerações ambientais no direito constitucional português. In: 
CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MORATO LEITE, José Rubens. (Orgs.). Direito constitucional ambiental 
brasileiro. 2. tir. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 1, grifou-se.) 

1711 DE CARVALHO, Délton Winter. “Regulação constitucional e risco ambiental”. In: Revista 
Brasileira de Direito Constitucional – RBDC, n. 12, jul.-dez., 2008, p. 14. 
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analisará mais a frente, encontra respostas normativas preocupadas com os 

“aspectos globais (efeitos combinados) e de controle dos efeitos colaterais das 

ações presentes às futuras gerações”1712.  

Neste sentido, forma-se, no Direito Constitucional brasileiro, uma igualdade 

de acesso aos recursos ambientais entre as presentes e as futuras gerações, cujo 

sentido jurídico estabelece a ilicitude de qualquer forma capaz de comprometer os 

interesses ambientais das futuras gerações pela utilização insustentável pelas 

presentes gerações. Esta equidade intergeracional é capaz de fornecer forma 

jurídica ao necessário compromisso do Direito Ambiental e de suas decisões com a 

construção de vínculos e observações do futuro, garantindo o direito de acesso às 

gerações que sequer foram concebidas. 

Nessa conjuntura, desenha-se no direito constitucional brasileiro, “uma 

igualdade de acesso aos recursos ambientais entre as presentes e as futuras 

gerações”, em que o “sentido jurídico estabelece a ilicitude de qualquer forma capaz 

de comprometer os interesses ambientais das futuras gerações pela sua utilização 

insustentável pelas presentes gerações”. Apresenta-se, assim, a “equidade 

intergeracional”, fornecendo juridicamente o “compromisso do direito ambiental e de 

suas decisões com a construção de vínculos e observações do futuro, garantindo o 

direito de acesso às gerações que sequer foram concebidas”.1713  

Dessa forma, o plano constitucional do direito ambiental estabelece 

parâmetros fundamentais reservados à sua concreta interpretação1714. Verifica-se, 

nesse ponto, a tentativa de normatizar o progresso1715 no contexto da sociedade 

tecnocientífica, visto que o próprio texto constitucional indica que a existência de um 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado pressupõe o respeito 

fundamental à dignidade humana1716. 

                                            
1712 Cf. DE CARVALHO, op. cit., 2008, p. 14. 

1713 DE CARVALHO, Délton Winter. A tutela constitucional do risco ambiental. In: MORATO LEITE, 
José Rubens; FERREIRA, Heline Sivini; BORATTI, Larrisa Verri. Estado de Direito Ambiental: tendências. 2. 
ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010, p. 262. 
1714 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco; FERREIRA, Renata Marques. Curso de direito da energia: tutela 
jurídica da água, do petróleo e do biocombustível. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 1. 
1715 BARRETTO. Vicente de Paulo. Bioética, responsabilidade e sociedade tecnocientífica. In: MARTINS-
COSTA, Judith; MÖLLER, Letícia Ludwig. (Orgs.). Bioética e responsabilidade. Rio de Janeiro: Forense, 2009, 
p. 19. 
1716 O valor da dignidade humana é o aspecto central da Constituição, ou seja, “a pessoa humana é a verdadeira 
razão de ser do direito ambiental brasileiro, é seu centro de análise e referência”. (FIORILLO; FERREIRA, op. 
cit., p.2) 
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 No primeiro momento, o paradigma que se constrói é por uma primeira 

geração de problemas ambientais, cujas consequências encontram eco jurídico na 

teoria da imputação da responsabilidade civil, baseada nos elementos clássicos de 

reparação, a partir do paradigma da ocorrência do dano1717. Defende-se, nesse 

particular, que o dano ambiental foi juridicamente institucionalizado pela primeira 

geração de problemas ambientais. A tessitura final é pela crença na possibilidade de 

controle dos efeitos dos danos ambientais. 

 

3 O MITO DO DESENVOLVIMENTO E A SEGUNDA GERAÇÃO DE 
PROBLEMAS AMBIENTAIS 
 

A partir do progresso científico, a civilização atingiu níveis de desenvolvimento 

jamais vistos, ainda que se faça alusão a um “mito do desenvolvimento”1718, o 

progresso se faz concreto a todo instante.  Nessa linha, verifica-se que em conjunto 

às novas técnicas incorporadas no mercado, estabeleceu-se um verdadeiro 

fenômeno do “efeito borboleta”1719 nas questões de meio ambiente. 

A reflexão não é no sentido de abandonar o progresso, mas reconhecer o 

“seu caráter incerto e frágil”1720, na postura camusiana de indiferença1721 aos 

problemas ambientais globais. 

Na concepção dos problemas ambientais de segunda geração há uma 

desintegração dos parâmetros de concretude e previsibilidade dos danos 

ambientais. Desse modo, os problemas ambientais possuem efeitos combinados e 

                                            
1717 Segundo sublinha Antonio Herman V. Benjamin, “O paradigma tradicional da responsabilidade 

civil pressupõe a possibilidade do autor definir de maneira clara e precisa, quase matemática, a estrutura 
quadrangular dano-nexo causal-causador-vítima.” Entretanto, “a degradação do meio ambiente tem, não raro, 
causadores plúrimos, quando não incertos (com múltiplas causas contribuindo para um efeito singular e causas 
singulares produzindo múltiplos efeitos), vítimas pulverizadas e por vezes totalmente anônimas, e dano de 
manifestação retardada ou de caráter cumulativo, atingindo não apenas a integridade patrimonial ou física de 
indivíduos, presentes e futuros, mas também interesses da sociedade em geral ou até a realidade abstrata do meio 
ambiente (dano ecológico puro).” BENJAMIN, Antonio Herman V. Responsabilidade civil pelo dano ambiental. 
In: NERY JÚNIOR, Nelson; DE ANDRADE NERY, Rosa Maria. (Orgs.). Doutrinas essenciais de 
responsabilidade civil. Direito ambiental. Vol. VII. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 463. (Edições 
Especiais Revista dos Tribunais). 

1718 DE RIVERO, Oswaldo. O mito do desenvolvimento: os países inviáveis no século XXI. Tradução 
de Ricardo Anibal Rosenbusch. Petrópolis: Vozes, 2002. 
1719 O fenômeno denominado “efeito borboleta” tem por base “a ideia de que ínfimas alterações atmosféricas, 
como as causadas pelo bater das asas de uma borboleta, poderiam ter um grande efeito nos subseqüentes padrões 
atmosféricos globais”. (MLODINOW, Leonard. O andar do bêbado. Como o acaso determina nossas vidas. Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar, 2009, p. 206.) 
1720 MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. Tradução de Catarina Eleonora F. da 
silva e Jeanne Sawaya. 11. ed. São Paulo: Cortez, 2006, p. 92. 
1721 Cf. MARTINS, op. cit., quando faz alusão à obra “O estrangeiro”, de Albert Camus. 
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determinam preocupação com os aspectos globais e com o controle dos efeitos 

colaterais das ações presentes às futuras gerações1722.  

A sociedade passa, então, a ser marcada pelo risco, cujas demarcações 

apresentadas são a “indivisibilidade, globalidade e imprevisibilidade”. Abandona-se 

aquele modelo anterior de risco, marcado pela excepcionalidade, em razão de um 

risco geral globalizado.1723  

Presente, nessa configuração de risco, a não-linearidade dos danos 

ambientais e que condizem com uma segunda geração de problemas ecológicos, 

conforme José Joaquim Gomes Canotilho, “relaciona-se com os efeitos que 

extravasam a consideração isolada dos elementos constitutivos do ambiente e as 

implicações dos mesmos”.1724  

A extensão do novo modelo de risco e os seus desdobramentos é, assim, 

analisada por Beck: por mais precisas que possam ser as observações, não captam 

a questão mais óbvia sobre o risco: isto é, a distinção fundamental entre risco e 

catástrofe. O risco não significa catástrofe. Risco significa a antecipação da 

catástrofe. Os riscos existem em um estado permanente de virtualidade e somente 

convertem-se em concretos no momento em que são antecipados. Os riscos não 

são reais, se estão convertendo em reais. No momento em que se convertem em 

reais, eles deixam de ser riscos para se transformam em catástrofe.1725 

No atual paradigma de risco ambiental – agora, então, abstrato1726 – acredita-

se que os juristas contribuirão de forma modesta para a solução dos problemas 

ambientais. Entre as respostas que a ordem normativa apresenta é a que visa a 

legitimar o dever fundamental de prevenção em matéria ambiental, preceito no artigo 

                                            
1722 DE CARVALHO, Délton Winter. Dano ambiental futuro: a responsabilização civil pelo risco 

ambiental. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008.  
1723 DE CARVALHO, Délton Winter. Ecologia política e meio ambiente. 2010. 12 f. Notas de aula. 
1724 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. “Direito ao ambiente como direito subjectivo.” In: Boletim da 

Faculdade de Direito. Tutela jurídica do meio ambiente: presente e futuro. Coimbra, 2005, p. 47. 
1725 BECK, Ulrich. “Vivir em La sociedad del riesgo mundial”. Tradução de María Ángeles Sabiote 

Gonzalez e Yago Mellado López. Documentos CIDOB, Série Dinámicas Interculturales, n. 8, Barcelona: 
Bellaterra, 2007. Disponível em: http://www.estig.ipbeja.pt/ãc_direito/doc_dinamicas_8.pdf. Acesso em: 03 de 
jan. 2011, tradução livre.  

1726 “Enquanto os riscos concretos são diagnosticáveis pelo conhecimento científico vigente, os 
abstratos encontram-se em contextos de incerteza científica. Para o gerenciamento dessas espécies de riscos, o 
direito ambiental prevê, respectivamente, os princípios da prevenção e da precaução, como programas de 
decisão”. (DE CARVALHO, op. cit., 2010a, p. 265). 
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225 da Constituição Federal de 19881727. Nesse aspecto, a resposta é pela 

obrigatoriedade de gestão jurídica tanto dos riscos concretos como dos riscos 

abstratos.  

Outra resposta que se apresenta tem no “pluralismo jurídico global” – global 

legal pluralism1728 – o seu ponto de inserção. Essa ordem surge na corrente dos 

regimes transnacionais de governança e visam à obrigação de uma interação entre 

as diferentes tradições jurídicas nacionais, expressas em distintas culturas e 

filosofias, bem como com suas diferenças com base em variações nos sistemas de 

mercado.1729 

Percebe-se, ainda, que, no “pluralismo jurídico global”, o atual quadro de 

competências políticas é colocado em xeque, quer pela sua própria natureza, quer 

pela necessidade de adequação aos diversos tipos de racionalidade jurídica.1730 

Nessa acepção, nota-se uma ampla diversidade de abordagens teóricas a fim 

de revisitar essa racionalidade, incluindo a abordagem do método sócio-jurídico1731, 

da economia, da teoria crítica, da teoria sistêmica1732, da teoria da regulação e da 

                                            
1727 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações. (BRASIL, 1988, grifou-se). 

1728 Notadamente, pela lente da globalização nasce o questionamento se normas não-estatais podem ser 
aplicadas como lei, pois, nessa ordem global, o Estado passa a ser formado por outros Estados e organizações 
supranacionais, bem como por organismos não-estatais (Organizações Não-Governamentais, por exemplo), 
comunidades (grupos religiosos) e atores privados poderosos (corporações multinacionais). Todos  
esses atores, de uma forma ou outra, possuem diversos papéis no mundo globalizado, que  
tradicionalmente, eram reservados ao Estado. Um desses papéis pode ser o papel  
de legislador. Essa ideia se articula na “teoria do pluralismo jurídico global”,  
que postula a existência de uma pluralidade de ordens jurídicas criadas por  
Estados e das comunidades não-estatais. Se, por meio da lente da globalização, os Estados e as comunidades 
não-estatais criam normas, isso deve representar um desafio para os conflitos de leis que,  
tradicionalmente, apenas designam as normas do Estado como da legislação aplicável. (MICHAELS, Ralf. “The 
re-State-ment of non-State law; the State, choice of law, and the challenge from global legal pluralism”. In: Duke 
University School of Law, Vol. 51, p. 1209-1259, 2005, tradução livre. 

1729 PEREZ, Oren. Ecological sensitivity and global legal pluralism. Recebida por 
<perezo@mail.biu.ac.il> em 06 de out. 2010, tradução livre. 
1730 Cf. PEREZ, op. cit., 2010. 
1731 Há que se reconhecer a “enorme mistura de povos, raças, culturas, gostos, em todos os continentes. [...] 
Trata-se da existência de uma verdadeira sociodiversidade. Junte-se a esses fatos a emergência de uma cultura 
popular que se serve dos meios técnicos antes exclusivos da cultura de massas, permitindo-lhe exercer sobre esta 
última uma verdadeira revanche ou vingança.” (SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento 
único à consciência universal.  19. ed. Rio de Janeiro: Record, 2010, p. 21.) 
1732 Para Niklas Luhmann, “O ponto de partida de uma Teoria Sistêmica para a sociologia deve derivar de um 
preceito teórico baseado na diferença. Assim, todos os avanços recentes da teoria no campo do sistêmico 
aparecerão como variações sobre o tema sistema e meio, [...] movidos por representações relativas ao 
intercâmbio da matéria, ou por representações do tipo input/output”. (LUHMANN, Niklas. Introdução à teoria 
dos sistemas. Tradução de Ana Cristina Arantes Nasser. Petrópolis: Vozes, 2009, p. 80.). Merece destaque, 
também, o posicionamento de Frijotf Capra, ao afirmar que “A concepção sistêmica vê o mundo em termos de 
relações e de integração. Os sistemas são totalidades integradas, cujas propriedades não podem ser reduzidas às 
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teoria moral e política.1733 É visto, assim, a necessidade de estruturação de uma 

sensitividade ecológica – ecological sensitivity – de maneira sistematizada e 

cientificamente ancorada.1734 

 Essa imporante visão sobre a sensibilidade ecológica traduz-se, 

principalmente, pela tensão existente entre a liberação do comércio (sem freios e 

contrapesos) e a proteção ambiental, e tem sido pauta das principais rodadas de 

discussões da Organização Mundial do Comércio (OMC).1735  

 Nessa linha, os que compõem o movimento anti-globalização argumentam 

que as questões apresentadas pela OMC deixam de reconhecer a complexidade 

institucional e discursiva se encontram inseridos os conflitos de comércio e meio 

ambiente. Por fim, afirmam a necessidade de um estudo jurídico normativo, focado 

nessa complexidade e que somente um modelo de “pluralismo jurídico global”1736 

poderia propor elucidações adequadas.1737 

Em conformidade com Canotilho, existe “uma posição particular, 

demonstrativa da nova ordem ambiental inspirada nas idéias do global legal plurism 

e do good governance1738 ambiental”.1739  

                                                                                                                                        
unidades menores. Em vez de se concentrar nos elementos ou substâncias básicas, a abordagem sistêmica 
enfatiza princípios básicos de organização. Os exemplos de sistemas são abundantes na natureza. Todo e 
qualquer organismo [...] é uma totalidade integrada e, portanto, um sistema vivo. (CAPRA, Frijof. O ponto de 
mutação: a ciência, a sociedade e a cultura emergente. Tradução de Álvaro Cabral. São Paulo: Cultrix, 1982, p. 
260.) 
1733 Cf. PEREZ, op. ci.t, 2010. 

1734 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional ambiental português: tentativa de 
compreensão de 30 anos das gerações ambientais no direito constitucional português. In: CANOTILHO, José 
Joaquim Gomes; MORATO LEITE, José Rubens. (Orgs.). Direito constitucional ambiental brasileiro. 2. tir. São 
Paulo: Saraiva, 2007, p. 2. 
1735 PEREZ, Oren. Ecological sensitivity and global legal pluralism: rethinking the trade and evironment 
conflicty. Disponível em http://ebookee.org/Ecological-Sensitivity-and-Global-Legal-Pluralism-Rethinking-the-
Trade-and-Environment-Conflict_267950.html, acesso em 01/03/2011, tradução livre. 
1736 Segundo destaca Oren Perez, o desenvolvimento desse modelo pluralista reconhece o conflito entre comércio 
e meio ambiente como o produto de vários dilemas, constituído e negociado por uma miríade de redes 
institucionais e discursivas. Como tal, este conflito não pode ser compreendido ou abordado por meio de 
modelos unidimensionais. Visualizando-se o conflito comércio e ambiente por uma perspectiva pluralista  
significa que este conflito não pode ser resolvido por fórmulas meramente econômicas ou leis uniformes. Lidar 
com esse conflito exige, sim, a estratégia policêntrica e contextual. (Op. Cit., 2011, tradução livre.) 
1737 Cf. PEREZ, op. cit., 2011, tradução livre. 
1738 Para Márcia Mieko Morikawa, “O discurso sobre a good governance procede de uma linguagem 
heterogénea, cujas origens variegadas reflectem o universo local da narrativa discursiva em relação com o qual 
cada autor pretende tratar o assunto. De um modo geral, e em termos evidentemente concretos, podemos 
identificar quatro fases iniciais no processo de desenvolvimento e construção deste termo: 1ª fase: associada 
indiscutivelmente à ideia de governo; 2ª fase: em que a good governance extravasa o espaço estatal para alcançar 
o espaço público; 3ª fase: o contributo do sector privado empresarial (corporate governance); e 4ª fase: o 
contributo da política económica das instituições de desenvolvimento”. (MORIKAWA, Márica Mieko. “Good 
Governance e o desafio institucional de pós-modernidade”. In: Systemas – Revista de Ciências Jurídicas e 
Econômicas, v. 2, n. 1, p.3-42, 2010. 
1739 Cf. CANOTILHO, op. cit., 2007, p. 2. 
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Nessa ordem, é indispensável examinar os diversos domínios jurídicos 

globais1740, desde a OMC até os “particulares” regimes transnacionais, tais como a 

litigância transnacional, o direito internacional, o direito internacional de construção e 

o direito financeiro internacional, tendo em vista que as diferentes estruturas 

discursivas e institucionais influenciam os contornos do conflito comércio-ambiente. 

A partir desse exame, podem-se considerar as implicações políticas dessa 

diversidade sob uma perspectiva pró-ambiental.1741 

 

É o momento de abandonar os tradicionais códigos binários1742 da forma 

normativa (diretividade/flexibilização) e os códigos binários das éticas ou 

moralidades ecológico-ambientais (natureza como recurso/natureza como santuário) 

por meio da institucionalização de instrumentos nacionais e internacionais de 

cooperação e controle na consecução das metas ambientais.1743 

Vista, nessa ótica, a resposta jurídico-normativa engloba superar os efeitos da 

“globalização perversa”1744, utilizando-se o sistema técnico contemporâneo e 

guiando-se os esforços para “uma globalização mais humana”1745. 

A normatividade ambiental situa-se em quatro dimensões distintas, porém 

interligadas: a defesa contra ingerências ou intervenções do Estado e demais 

poderes públicos condiz com a “dimensão garantístico-defensiva”; a realização de 

procedimentos e processos pelo Estado e todas as entidades públicas insere-se na 

“dimensão positivo-prestacional”; a vinculação das entidades privadas ao respeito do 

                                            
1740 Canotilho, ao expressar o postulado globalista, afirma que “a protecção do ambiente não deve ser 

feita no nível dos sistemas jurídicos isolados (estatais ou não), mas sim no nível de sistemas jurídico-políticos, 
internacionais e supranacionais, de forma a que se alcance um standard ecológico ambiental razoável em nível 
planetário e, ao mesmo tempo, se estruture uma responsabilidade global (de Estados, organizações, grupos) 
quanto às exigências de sustentabilidade ambiental.” (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. “Estado 
constitucional ecológico e democracia sustentada.” In: MORATO LEITE, José Rubens; FERREIRA, Heline 
Sivini; BORATTI, Larrisa Verri. Estado de Direito Ambiental: tendências. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2010, p. 31.) 
1741 Cf. PEREZ, op. cit., 2011, tradução livre. 
1742 Nesse sentido, defende-se que os Tribunais assumem uma nova posição no sistema jurídico, não mais 
subordinados hierarquicamente à legislação. Romper com o código binário, possibilita aos Tribunais assumirem 
a posição central do sistema jurídico, não se atendo apenas a questões periféricas. Sendo assim, os Tribunais 
passam a ser o coração do encerramento operativo do sistema jurídico. Em razão da temática abordada não 
detalhar a autopoiética como resposta às questões do “pluralismo jurídico global” com foco ao pró-ambiente, 
indica-se a leitura de CLAM, Jean. “A autopoiese no Direito”. In: ROCHA, Leonel Severo; SCHWARTZ; 
Germano; CLAM, Jean. Introdução á teoria do sistema autopoiético do Direito. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2005. 
1743 Cf. CANOTILHO, op. cit., 2007, p. 2. 
1744 SANTOS, op. cit., 2010, p. 20. 
1745 SANTOS, op. cit., 2010, p. 20. 
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direito dos particulares ao ambiente está presente na “dimensão jurídica irradiante 

para todo o ordenamento”; e a imposição do dever de defender os bens e os direitos 

ambientais aos cidadãos e à sociedade civil resulta da “dimensão jurídico-

participativa”.1746 

Nesse aspecto, é pela concretização dessas dimensões jurídico-ambientais 

que se consolidam a força normativa constitucional. Consequentemente, pela 

evidente existência da relação entre direitos e deveres instala-se um lugar 

diferenciado para um cidadão1747 do mundo, não mais obscuro, não mais um 

estrangeiro1748 indiferente às questões ambientais. Somente nesse instante, pode-se 

concretizar um Estado Constitucional Democrático e Ambiental. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Notadamente as questões ambientais encaminham-se para a superação de 

finalismos radicais, que tinham, em seu centro de debate apenas o meio-ambiente 

(ecocentrismo), visto se torna premente a necessidade de harmonizar ciência e 

proteção ambiental contemporânea. 

A palavra-chave, portanto, passa a ser a harmonização, tendo por base a 

reflexão sobre uma sensibilidade ambiental, mas que visa à construção de um 

pluralismo jurídico global, o que, de certa forma, contribuiria para a superação dos 

efeitos da “globalização perversa”. 

Como se observou, os problemas ambientais não se desenvolvem de forma 

linear e as respostas que a ordem normativa lhes atribui devem ser condizentes aos 

riscos/efeitos que cada um apresenta. Ou seja, não se pode dar o mesmo 

tratamento jurídico a riscos ambientais concretos e localizados do que se daria 

àqueles denominados abstratos e globais, sob pena de não se ter efetividade na 

tutela ambiental. 

                                            
1746 Cf. CANOTILHO, op. cit., 2007, p.4-5. 
1747 Para Milton Santos, “o cidadão do lugar pretende instalar-se como cidadão do mundo. A verdade, porém, é 
que o ‘mundo’ não tem como regular os lugares. Em consequência, a expressão cidadão do mundo torna-se um 
voto, uma promessa, uma possibilidade distante. Como os atores globais eficazes são, em última análise, anti-
homem e anticidadão, a possibilidade de existência de um cidadão do mundo é condicionada pelas realidades 
nacionais. Na verdade, o cidadão só o é (ou não o é) como cidadão de um país. Ser ‘cidadão de um país’, 
sobretudo quando o território é extenso e a sociedade muito desigual, pode constituir, apenas, uma perspectiva de 
cidadania integral, a ser alcançada nas escalas subnacionais, a começar pelo nível local.” (Op. cit., 2010, p. 113)   
1748 Referência a obra O estrangeiro de Alberto Camus. (CAMUS, Albert. O estrangeiro. Tradução de Valerie 
Rumjanek. Rio de Janeiro: Record, 2003.) 
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Nos problemas marcados por uma preocupação de prevenir e controlar os 

efeitos da poluição ambiental, a normatividade jurídica responde pela subjetivação 

do direito ao ambiente como direito fundamental. Assim sendo, a principal solução 

apresentada pelo direito é a conhecida “fórmula dano-reparação”, por meio da 

responsabilização.  

 Já os problemas ambientais de segunda geração buscam conduzir os 

(possíveis) efeitos de um novo modelo de risco, notadamente imprevisível e 

globalizado, cujas consequências ultrapassam a temporalidade. Dada as próprias 

características desses problemas, conclui-se que os juristas contribuirão de maneira 

modesta para a solução dos problemas ambientais, sendo indispensável uma ação 

de forma global, presente na resposta apresentada por Oren Perez: o global legal 

pluralism, pautado na good governance global e estudos multidisciplinares.  

 Visto, dessa forma, um modelo de desenvolvimento pluralista faz-se 

imprescindível, o reconhecendo que os dilemas entre comércio e meio ambiente 

encaminham-se a diversas vertentes, sendo impossível conceder-lhes contornos 

unidimensionais, da mesma forma que soluções meramente econômicas e legais 

(uniformizações de leis, por exemplo) não resolvem os problemas. 

 Conclui-se por fim, que a pauta não é exclusivamente global, pois é 

imprescindível a atuação do novo “cidadão do mundo”, reconhecidamente portador 

(e merecedor) de direitos e deveres no âmbito de um Estado Constitucional de 

Direito Ambiental, e não mais um estrangeiro em seu tempo.  
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GENERACIONES DE PROBLEMAS AMBIENTALES Y LAS 

POSIBILIDADES DE RESPUESTAS JURÍDICO NORMATIVAS 
  
 

Resumen: Este estudio aborda, a partir del mito del progreso tecnológico, el surgimiento de 
generaciones de problemas ambientales, resaltando los riesgos ambientales de primera generación, 
cuyas principales características se refieren a la prevención y al control de la respuesta jurídica la 
subjetivación del medio ambiente como derecho fundamental. Luego, presenta la contaminación, 
teniendo como basilar riesgos ambientales de segunda generación, reconocido por la indivisibilidad, 
globalidad e imprevisibilidad. Jurídicamente, estos problemas necesitan de la intervención pública y 
de la responsabilidad  por el riesgo y por la prevención. Se concluye por la defensa de un pluralismo 
jurídico global, fuerte en la gestión de gobierno corporativo y estudios multidisciplinares y, por fin, que 
el ciudadano se reconozca como actor de derechos y deberes abandonando su papel camusiano de 
indiferencia frente al mundo. 

Palabras Clave: Generaciones de Problemas Ambientales – Pluralismo Jurídico Global – Progreso 
Tecnológico – Riesgos Ambientales 
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Simposio 12 Ensino de Línguas em Meio Virtual Novas Perspectivas, Velhos 
Desafios 

	  
SALA DE AULA HI-TECH: UM SISTEMA SINÉRGICO, COMPLEXO E HUMANO 

 

ana.almeida@ifrs.edu.br 

 

Mestre em Lingüística aplicada pela Universidade Católica de Pelotas (2009) 

e graduada em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande (2002). Atualmente 

é professora titular no campus Rio Grande do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Rio Grande do Sul – IFRS. Tem experiência na área de Letras, com 

ênfase em Língua Portuguesa, atuando principalmente nos seguintes temas: 

gramática do português, objetos de aprendizagem, prática docente, teoria da 

atividade e EaD. 

 

Resumo: Podemos qualificar como complexo tudo o que envolve mais de 
uma variável, que amplia a abrangência de alcance de nossa visão numa escala 
maior do que às vezes podemos compreender. Nessa perspectiva, o uso de 
tecnologias na sala de aula adquire contornos complexos quando descentraliza o 
processo ensino, numa espécie de desempoderamento do professor – que precisa 
redesenhar-se para caber de maneira sinérgica nessa dinâmica.  

 

Palavras-chave: Complexidade, Linguística aplicada, Teoria da Atividade, 
tecnologias em sala de aula, educação. 

 

INTRODUÇÃO 

 Mesmo pareceres menos acadêmicos nos permitem qualificar como 

complexo tudo aquilo que envolve mais de uma variável, que despende de uma 

quantidade de energia maior que a padrão, que nos implica mais do que (talvez) 

gostaríamos, que amplia a abrangência do alcance de nossa visão numa escala 

maior do que às vezes podemos compreender – ou, nas palavras de Velho (2003), 

“[a noção de complexidade] dentro de uma visão de uma evolução universal das 

sociedades humanas, parte do mais simples para o mais complexo”1749. Nessa 

perspectiva, o uso de tecnologias na sala de aula tem adquirido contornos 

complexos na medida em que descentraliza o processo ensino-aprendizagem, numa 
                                            

1749 VELHO, Gilberto. Sociedades moderno-contemporâneas: uma perspectiva antropológica. In: 
NUSSENZVEIG, H. Moysés. Complexidade e caos. Rio de Janeiro: Editora UFRJ. 2. Ed. 2003. p. 134. 
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espécie de desempoderamento do professor – que precisa redesenhar-se para 

caber de maneira sinérgica nessa dinâmica. O paradoxo está no fato de se tratar de 

um processo irreversível para o qual nos encaminhamos independente de quais 

sejam as ferramentas tecnológicas disponíveis nas instituições de ensino, se 

computadores doados ou lousas digitais de última geração – e por isso se torna tão 

importante pensar sobre esses aparatos e seu uso. 

A troca de experiências nesse sentido tem mostrado – entre outros resultados 

– que o humano é quem deve guiar o complexo, para que não faltem olhar atento e 

criatividade na orientação dos estudantes. Com base nesse recorte, este trabalho 

pretende pensar sobre como a idéia de complexidade está – empírica e 

academicamente – presente em dinâmicas da sala de aula, bem como discutir sobre 

contribuições da Teoria da Atividade nesse microcosmo. 

 

ALGUMAS IDEIAS SOBRE COMPLEXIDADE 

A inquietação – intrínseca aos seus conceitos – faz que as ideias de 

complexidade e de caos estejam comumente associadas em diversas áreas, não 

raro qualificando-as como uma grande “variedade de fenômenos naturais que exibe 

comportamento complicado, imprevisível e aparentemente randômico. A análise 

desses fenômenos ganhou ímpeto nos últimos anos através do desenvolvimento de 

uma área interdisciplinar denominada dinâmica não-linear. Especialistas na mesma 

usam a palavra caos”1750. 

Morin1751 afirma que “o conhecimento pertinente deve enfrentar a 

complexidade”, uma vez que “complexus significa o que foi tecido junto; de fato há 

complexidade quando elementos diferentes são inseparáveis constitutivos do todo e 

há um tecido interdependente, interativo e inter-retroativo entre o objeto de 

conhecimento e seu contexto, as partes e o todo, o todo e as partes, as partes entre 

si. Por isso a complexidade é a união entre a unidade e a multiplicidade”. De fato, 

sistemas complexos podem ser aproximadamente definidos “como sistemas cuja 

evolução é descrita por leis bastante simples, mas cujo comportamento final resulta 

complicado, embora não caótico. Adicionalmente, aceita-se que esses sistemas 

                                            
1750 SALZANO, Francisco. Evolução, sistemas complexos e caos. In: NUSSENZVEIG, H. Moysés. 
Complexidade e caos. Rio de Janeiro: Editora UFRJ. 2. Ed. 2003. p. 139. 
1751 MORIN, Edgar. Os Sete Saberes necessários à Educação do Futuro. 8. Ed. São Paulo: Cortez, 2003. p. 38. 
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podem tornar-se caóticos se minimamente perturbados”1752. Ou seja, “em 

concordância com a teoria do caos, pode-se afirmar que vivemos em um mundo em 

mudança constante”1753, o qual exige de nós habilidades para negociação, 

reorganização e reciclagem – tanto em sistemas solo quanto coletivos.  

Paradoxalmente, Bauman nos lembra de que “a descoberta do caos aumenta 

o zelo pela ordem e pelas paixões que rodeiam a prática de construção, reparação e 

proteção da ordem”1754 . Isso significa que, ao vermo-nos “desamparados” pela 

desordem, consolamo-nos na tentativa de uma organização que costumamos 

considerar opressiva, castradora: 
O caos deixou de ser o inimigo número um da racionalidade, 

da civilização, da civilização racional e da racionalidade civilizada (...). 
Na verdade, os governos dos Estados-nação e suas cortes de 
escribas continuam rendendo homenagem ao governo da ordem, mas 
suas práticas diárias consistem no gradual, mas incessante, 
desmantelamento dos últimos obstáculos para a “desordem criativa” 
ansiosamente buscada por alguns e placidamente aceita por outros 
como um veredicto do destino1755. 

 

 Vê-se, assim, que a (des)ordem – ou o caos, ou a complexidade – tem 

sido um lugar de desequilíbrio social, no qual paradigmas podem ser questionados e 

para que novas possibilidades ganhem espaço, uma vez que a tensão dialética entre 

os pares ordem/desordem, estático/dinâmico, mudança/manutenção do status quo 

apenas retroalimenta os sistemas, agregando-lhe pouco de novo. Por isso a 

necessidade das “desordens criativas” sobre as quais fala Bauman: para que novas 

ou recicladas – e produtivas – possibilidades passem a fazer parte do sistema. 

 

NÓS, PROFESSOR@S, E NOSSAS FERRAMENTAS DE PODER 

A descentralização na sala de aula é uma realidade já amplamente discutida 

em educação, já que considerar os conhecimentos que os estudantes trazem 

consigo deixou de ser apenas bom senso e passou a fazer parte da legislação, 

prescrito nos Parâmetros Curriculares Nacionais; nesse contexto, é fato que os 

professores não podem mais excluir de suas aulas o uso do computador e de 

                                            
1752 SVAITER, Benar Fux. Complexidade em computação. In: NUSSENZVEIG, H. Moysés. Complexidade e 
caos. Rio de Janeiro: Editora UFRJ. 2. Ed. 2003. p. 197. 
1753 SALZANO, Francisco. Evolução, sistemas complexos e caos. In: NUSSENZVEIG, H. Moysés. 
Complexidade e caos. Rio de Janeiro: Editora UFRJ. 2. Ed. 2003. p. 139. 
1754 BAUMAN, Zygmunt. A sociedade individualizada: vidas contadas e histórias vividas. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar Ed., 2008. p. 46. 
1755 idem. p. 55. 
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recursos de tecnologia – e por isso é válida mais esta reflexão acerca desse tópico. 

Em primeira análise, é preciso desconstruir o impulso de meramente digitalizar 

recursos já tradicionais pois, de acordo do Lévy, “considerar o computador apenas 

como um instrumento a mais para produzir textos, sons ou imagens sobre suporte 

fixo (papel, película, fita magnética) equivale a negar sua fecundidade propriamente 

cultural, ou seja, o aparecimento de novos gêneros ligados à interatividade”1756. 

A seguir, precisamos valorizar o espaço de intersecção, no qual estão 

professores, estudantes e ferramentas de suporte ao ensino, para que possa 

emergir o conhecimento pertinente porque construído, palpável e significativo, fruto 

do esforço para o entendimento e a satisfação coletivos. Quando vista dessa 

maneira, a “durante muito tempo polarizada pela ‘máquina’, balcanizada até 

recentemente pelos programas, a informática contemporânea – soft e hardware – 

desconstrói o computador para dar lugar a um espaço de comunicação navegável e 

transparente, centrada nos fluxos de informação”1757.  

 Além da informática, outros aparatos estão disponíveis e precisam ser 

considerados tão ou, em determinadas circunstâncias, mais relevantes que as 

próprias máquinas nesse jogo de (des)equilíbrio que é a educação. Lévy nos lembra, 

ainda, de que “o computador não é um centro mas um pedaço, um fragmento da 

trama, um componente incompleto da rede calculadora universal”1758. Por isso faz 

parte do papel do professor – devido ao poder que tal função lhe confere – estar 

atento à diversidade sociocultural com a qual interage na sala de aula para, na 

medida do possível, concatenar saberes diversos, oriundos de culturas distintas, 

encaminhando-os – de maneira produtiva – à criação, à produção conjunta, ao fazer 

em sinergia. A respeito dessas comunidades colaborativas, Tapscott e Williams 

afirmam que:  
“Participar em comunidades colaborativas significa 

ceder parte do controle, compartilhar responsabilidades, 
adotar transparência, gerenciar conflitos e aceitar que 
projetos bem-sucedidos terão sua vida própria. (...) Significa 
aprender novos conjuntos de habilidades que enfatizam a 
criação de confiança, o cumprimento de compromissos, as 
mudanças dinâmicas e o compartilhamento da tomada de 
decisões com seus peers”1759. 

                                            
1756 LÉVY, Pierre. O que é o virtual?. 1. Ed. São Paulo: Editora 34, 1996. p. 41. 
1757 idem. p. 46. 
1758 ibidem. p. 47. 
1759 TAPSCOTT, Don; WILLIAMS, Anthony. Wikinomics: como a colaboração em massa pode mudar o seu 
negócio. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2007. p. 347-8. 
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Diante disso, é preciso conferir aos aparatos tecnológicos seu status de 

ferramentas, das quais não devemos estar dependentes na execução de nossas 

atividades, uma vez que – enquanto professores – temos disponíveis outros 

recursos para a execução de nossas tarefas. Um deles é o ilusionismo o qual, 

segundo consta na Wikipedia, “existe desde o princípio dos tempos, utilizando, por 

exemplo, o xamanismo para demonstrar a condição de feiticeiro; no entanto, a 

profissão de ilusionista ganhou prestígio durante o século XVIII e foi passando por 

diversas modas até se converter numa das formas mais populares de 

entretenimento”1760. Duzentos anos não foram suficientes para que a arte de Houdini 

perdesse o encantamento e se sobrepusesse a outros recursos tecnológicos durante 

conhecida expressão artística brasileira – o Carnaval do Rio de Janeiro – em 2011, 

quando uma escola de samba, Unidos da Tijuca1761, fez uso do ilusionismo em sua 

comissão de frente e, através da adequada apresentação desse recurso, 

surpreendeu e encantou os que a assistiram “perder a cabeça” e “ter os corpos 

serrados”. Tem-se, nesse fato, uma lição de que os educadores poderiam se 

lembrar: a criatividade e a reinvenção muitas vezes são as melhores tecnologias de 

que se pode dispor na sala de aula, pois bons instrumentos de nada servem quando 

utilizados sem finalidade pertinente/produtiva. A esse respeito, Leontiev enuncia 

que: 
o instrumento é um produto da cultura material que, de forma 

absolutamente ilustrativa e sensível, exprime os traços típicos da 
criação humana. Não se trata apenas de um objeto que possui 
determinada forma e que tem determinadas propriedades físicas. O 
instrumento é, ao mesmo tempo, objeto social em que se encarnou e 
afirmou o resultado histórico das experiências laborais1762. 

 

 Dessa forma, “as ferramentas e os artefatos que nos cercam 

incorporam a memória longa da humanidade. Todas as vezes que os utilizamos, 

recorremos portanto à inteligência coletiva”1763 e, por isso, torna-se tão importante 

avaliar de que maneira estão modulados nossos parâmetros de possível / 

inadequado, pertinente / impróprio, real / intangível, tecnológico / rudimentar para a 

                                            
1760 http://pt.wikipedia.org/wiki/Ilusionismo, 28/04/2011. 
1761 http://www.youtube.com/watch?v=WfWd74pTp-M&feature=related, 28/04/2011. 
1762 LEONTIEV, Alexei. O homem e a cultura. In: ENGELS, Friedrich; GEERTZ, Clifford et.al.. O papel da 
cultura nas ciências sociais. Porto Alegre: Editorial Villa Martha, 1980. p. 48. 
1763 LÉVY, Pierre. O que é o virtual?. 1. Ed. São Paulo: Editora 34, 1996. p. 98. 
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sala de aula. Em outras palavras, “se as técnicas não fossem elas mesmas 

condensações da inteligência coletiva humana, poder-se-ia dizer que a técnica 

propõe e que os homens dispõem”1764. Assim, o professor, pela natureza de seu 

trabalho, deve estar atento a esse processo dinâmico pois, nas palavras de Bauman, 

“o sedentarismo, em particular o sedentarismo sem escolha, está rapidamente 

deixando de se tornar uma vantagem para se tornar um risco”1765. Por fim, tem-se 

que “independente do progresso tecnológico, a matéria crítica para compreensão na 

natureza humana e do mundo que nos cerca está dentro de nós mesmos”1766. 

 

ALGUNS (DES)ENCAMINHAMENTOS 

 Nossos estudos acadêmicos precisam nos encaminhar ao crescimento 

intelectual; para que essa realidade se expanda, o suporte teórico na escola deve – 

cada vez mais – embasar a prática docente para que os professores conheçam e 

aprimorem, em sua rotina, a necessidade não apenas do uso criativo e pertinente de 

ferramentas, mas principalmente de estar em sinergia com seu grupo de trabalho – 

tem-se aí, ao invés de uma relação de soma, ideias de causa-consequência. A esse 

respeito, Morin (2003) cita que  
“a educação deve favorecer a aptidão natural da 

mente em formular e resolver problemas essenciais e, de 
forma correlata, estimular o uso total da inteligência geral. 
Este uso total pede o livre exercício da curiosidade, a 
faculdade mais expandida e mais viva durante a infância e a 
adolescência que, com frequência, a instrução extingue e 
que, ao contrário se trata de estimular ou, caso esteja 
adormecida, de despertar”1767. 

 

 Certamente a quebra do paradigma tradicional e a opção pelo não 

linear, pelo imprevisível, pelo desorganizado, além da sensação de insegurança 

para envolvidos – uma vez que historicamente a escola é o reverso do que ora se 

pretende –, em primeira mão pode parecer / ser desajeitado e confuso. Entretanto, o 

próprio Morin abona tais tentativas, ao afirmar que “o conhecimento é, pois, uma 

aventura incerta que comporta em si mesma, permanentemente o risco de erro” 1768. 

                                            
1764 idem. p. 101. 
1765 BAUMAN, Zygmunt. A sociedade individualizada: vidas contadas e histórias vividas. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar Ed., 2008. p. 54. 
1766 SALZANO, Francisco. Evolução, sistemas complexos e caos. In: NUSSENZVEIG, H. Moysés. 
Complexidade e caos. Rio de Janeiro: Editora UFRJ. 2. Ed. 2003. p. 148. 
1767 MORIN, Edgar. Os Sete Saberes necessários à Educação do Futuro. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2003. p. 39. 
1768 idem. p. 86. 
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Lévy endossa o crédito às tentativas de sinergia, quando cita que “nada é mais 

precioso que o humano. Ele é a fonte das outras riquezas, critério e portador vivo de 

todo valor”1769. 

 Independente das expansões-retrações de nossas práticas, das 

evoluções-regressões de nossas pesquisas, fazemos ciência quando 

experimentamos, erramos/acertamos; erguemos questões sobre como solucionar 

conflitos, sobre como conduzir situações, empregar ferramentas, reinventar velhos 

métodos e olhares sobre aquilo que temos por conhecido. Nossa sala de aula é um 

sistema porque todos os seus pertencentes estão implicados e comprometidos 

naquele ambiente – e com tudo o que ele significa; além disso, a sala de aula é 

complexa em função da instabilidade comum aos organismos vivos, celulares, 

plurais; por fim, é hi-tech porque não existe tecnologia mais alta do que a 

capacidade humana de combinar formas de incrementar a própria evolução. Nas 

palavras de Morin, “de qualquer forma, o conhecimento permanece como uma 

aventura para a qual a educação deve fornecer o apoio indispensável. O 

conhecimento do conhecimento, que comporta a integração do conhecedor em seu 

conhecimento, deve ser, para a educação, um princípio, uma necessidade 

permanentes”1770. 

 
 
Abstract: We can describe as complex everything that involves more than 

one variable, which expands the scope of our vision on a larger scale than we 
sometimes realize. In this perspective, the use of technology in the classroom gets 
complex contours when decentralizes the teaching process, which results in a kind of 
disempowerment of the teacher - who needs to redesign himself to fit in a synergic 
manner in this dynamic. 

 
Keywords: Complexity, Applied Linguistics, Activity Theory, Classroom 

technology, Education. 
 

 

 

 

                                            
1769 LÉVY, Pierre. A inteligência coletiva: por uma antropologia do ciberespaço. São Paulo: Loyola, 1998. p. 
47. 
1770 MORIN, Edgar. Os Sete Saberes necessários à Educação do Futuro. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2003. p. 31. 
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RESUMO 

Considerando o crescimento e a expansão da modalidade de educação a distância (EAD) é 
importante que se discuta como se dá o processo de leitura apoiado em suporte virtual, 
especialmente em ambientes virtuais de ensino e aprendizagem. Reconhecer uma nova 
configuração do público leitor e as questões que emergem a partir dessa identidade significa 
redimensionar, também, o papel da leitura em nossas práticas enquanto educadores.  
 
Palavras-chave: leitura – suportes virtuais – EAD. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Falar em leitura no ensino é sinônimo de um velho desafio que os educadores 

encontram em suas salas de aulas; seja pelo encontro da melhor forma de aproximar o texto 

do aluno/leitor, seja pela promoção e manutenção dessa prática.  

Neste início de século XXI vivemos a plenitude da chamada era digital, tempo em que 

se questiona a existência das bibliotecas físicas, dos livros impressos e qual influência das 

tecnologias nos significados da leitura.  

A incorporação cada vez mais presente das Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (TICs) está acarretando uma gama de ferramentas interativas que os suportes 
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textuais físicos não dispõem. Assim, a leitura já não está relacionada aos processos lineares 

que todos conhecemos pela cultura do papel e que marcou o pensamento ocidental durante 

muito tempo. 

A educação também tem se mostrado inserida nesta cultura uma vez que os cursos de 

ensino a distância – caracterizados pela utilização do ciberespaço para a promoção do ensino 

e da aprendizagem – tem obtido adesão de grande número de alunos além do apoio 

governamental. 

Nesse cenário surgem questões relacionadas ao novo condicionamento do leitor e ao 

processo de leitura nos meandros das redes de navegação que estabelecem conexões de acesso 

à informação e ao conhecimento de forma hipertextual, móvel e flexível.   

Dessa forma, o presente estudo tem por objetivo por em pauta a investigação de como 

se dá o processo de leitura apoiado em suportes virtuais – analisando a nova configuração do 

público leitor presente nos ambientes virtuais de ensino e aprendizagem. 

 

 

OS SIGNIFICADOS DA LEITURA 

 

Ao conceituar o ato de ler Paulo Freire preconizou: “a compreensão do texto a  ser  

alcançada  por  sua leitura  crítica,  implica  a  percepção  das  relações  entre  o  texto  e  o  

contexto” (1983, p.12).  Desta maneira, o autor aponta para a leitura de mundo que antecede a 

leitura da palavra, de forma que a natureza dos textos de que o sujeito dispõe implica na sua 

formação e na sua constituição como leitor.  

A satisfação de interesses pessoais é o caminho para o leitor continuar lendo por conta 

própria e só através da leitura que ele será capaz de desenvolver a capacidade de formar 

opinião crítica. Dessa forma, poderemos observar diferentes atitudes que o leitor tomará 

diante da complexidade ou não do texto. A leitura depende da reflexão do leitor, até que ponto 

a natureza do texto é como a do leitor: “lemos porque, na vida real, não temos condições de 

‘conhecer’ tantas pessoas, com tanta intimidade; porque precisamos nos conhecer melhor; 

porque necessitamos de conhecimento” (BLOOM, 2001, p. 25). 

Maria da Glória Bordini (2008) reflete que a questão da preocupação com a leitura é 

tema recorrente, pois, a medida que as sociedades se civilizam e ingressam no universo 

letrado, dominar a letra é garantir a memória do passado e também explorar as possibilidades 
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do futuro. Ainda assim, a autora considera que mesmo com a gama de textos que circulam na 

atualidade, seja por tipologias ou meios de circulação, não se tem dado devido valor à leitura.  

Já a compreensão é uma competência relacionada às atitudes do leitor diante do texto e 

de seu conteúdo, portanto, não é suficiente apenas decodificar as representações indiciadas 

por sinais ou signos. Há um posicionamento do leitor diante do texto: o leitor transforma-o e 

transforma-se. Quando se lê um texto traz-se à mente algum conhecimento anteriormente 

percebido, vai-se somando com o atual e ampliando o esforço intelectual. Nesta concepção, 

leitura é aprendizagem.   

Por ser uma atividade interativa, a leitura não é um ato mecânico, como também não é 

um ato solitário. Neves (2006) afirma que leitura é interação verbal entre indivíduos, e 

indivíduos socialmente determinados:  o  leitor,  seu universo, seu  lugar na estrutura social, 

suas  relações com o mundo e com os outros; o autor, seu universo, seu lugar na estrutura 

social, suas relações com o mundo e com os outros.  

Desde que nascemos os nossos contatos com o mundo, seja por intermédio de 

familiares e outros, seja pelo nosso próprio esforço, buscam a leitura do espaço. Um espaço 

que vai se ampliando, tornando-se cheio de desafios e obstáculos e que, para ser conquistado, 

precisa ser conhecido e compreendido.  

Nesse processo entra o importante papel do indivíduo que aproxima o leitor do texto – 

o mediador de leitura. De acordo com Bortolin (2001), podemos considerar como mediadores 

de leitura os familiares, os professores, os bibliotecários, os editores, os críticos literários, os 

redatores e até os amigos que nos emprestam um livro. Atualmente grande número de textos 

está concentrado em suportes virtuais como: blogs, redes sociais, bibliotecas virtuais e 

ambientes virtuais de ensino e aprendizagem, o que torna o próprio meio digital um mediador 

de leitura.  

Em relação aos meios digitais, enquanto mediadores de leitura, é interessante 

estabelecer algumas diferenças destes aos tipos textuais que tradicionalmente são utilizados 

em sala de aula. Produções como cartas, bilhetes, postais, etc estão apoiadas em suportes que 

não permitem a comunicação imediata. Ao contrário, por exemplo, chats de bate-papo 

apresentam a característica do imediatismo e, sobretudo, a possibilidade de interação com 

uma grande quantidade de interlocutores. E, mesmo os e-mails e os blogs, que são 

semelhantes ao gênero tradicional por terem a possibilidade da correção no momento em que 

são emitidos, para só depois serem repassados ao destinatário ou ao público que os acessará 
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(no caso do blog), dispõem de recursos áudios-visuais e de uma diversidade de formatos e 

apresentações que os suportes tradicionais não possuem (MARCUSCHI, 2004). 

O acesso a informação é cada vez mais veloz e capaz de atingir um grande número de 

pessoas, em lugares remotos e ao mesmo instante. Assim, não se pode fechar as 

possibilidades de leitura a partir de espaços demarcados, pois, deve-se  considerar  que  a 

distância não mais  impede ou retarda o acesso ao conhecimento, como veremos na próxima 

secção.    

 

 

ESPAÇOS CONTEMPORÂNEOS DE LEITURA 

 

A emergência de ambientes virtuais na rede busca atender às mais diversas  

necessidades dos sujeitos contemporâneos; pessoais,  profissionais  ou  assuntos  específicos.  

Esses ambientes são as chamadas “comunidades virtuais” que, em sua definição mais ampla, 

agregam pessoas com interesses comuns no ciberespaço e, através dele, constroem um “saber 

coletivo” (GAVA, 2002).     

Os Ambientes Virtuais de Ensino e Aprendizagem (AVEAs), alicerçados sob o 

princípio da aprendizagem colaborativa, apóiam-se em suportes virtuais para a inserção de 

conteúdos e também para a avaliação dos mesmos. O termo suporte é aqui entendido como o 

lócus físico ou virtual em que se encontra o gênero textual (MARCUSCHI, 2004). 

Trazendo o conceito de mediador de leitura para o AVEA, Belloni (2008) transporta-o 

para o conceito de mediatização – distinguindo as práticas em EAD da mediação física entre 

professor e aluno pois, nessa modalidade, a diferença está nas dimensões espaço-temporais 

possibilitadas pela confluência de diversas mídias nas experiências de ensino e aprendizagem: 
 
“mediatizar” será uma das competências mais importantes e indispensáveis à 
concepção e realização de qualquer ação de EAD. De certa forma, ao preparar 
suas aulas e os materiais que vai utilizar, o professor “mediatiza”, embora o meio 
mais importante neste caso seja a linguagem verbal direta, o que significa que 
mediatizar o ensino não é uma competência totalmente nova. O que é novo é o 
grande elenco de mídias cada vez mais “performantes” disponíveis hoje no 
mercado e já sendo utilizadas por muitos dos aprendentes fora da escola 
(BELLONI, 2008, p. 62). 

 

Através dos suportes virtuais observamos alguns aspectos da relação texto/leitor e as 

principais questões que se apresentam são: Que dificuldades os alunos/leitores encontram na 

leitura apoiada por suportes virtuais?  Que vantagens e desvantagens podem ser apontadas em 
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relação à leitura apoiada por suportes virtuais?  O contato com esses novos suportes de leitura 

provoca um distanciamento do objeto-livro? Esse novo tipo de leitura virtual gera, a curto 

prazo, possíveis conseqüências sociais, culturais e lingüísticas?	   E, as implicações desse 

processo de leitura mediado por tecnologias da informação e da comunicação pode afetar a 

relação dos novos sujeitos da educação com o saber, o conhecimento, a escola, entre outros 

ambientes? 

Para compreender o papel que as TICs podem desempenhar na formação de hábitos 

leitores um ponto de partida interessante é reconhecer que os alunos/leitores online vivenciam 

experiências que lhes confere um certo "poder" de descobertas, alterações e simulações de sua 

própria realidade; interação com diferentes culturas, opiniões, textos e imagens de todos os 

tipos, que circulam pelas suas mãos e olhos.  

Segundo Lévy (1998) qualquer reflexão séria sobre o devir dos sistemas de educação e 

formação na cibercultura deve apoiar-se numa análise prévia da mutação contemporânea da 

relação com o saber. O autor acredita que, nessa análise, deve-se levar em consideração a 

velocidade do surgimento e a renovação dos saberes, alertando para o fato de o que a pessoa 

aprende no início de sua profissão pode tornar-se obsoleto ao final de sua carreira.  

Abaixo, um quadro formulado por Lévy (1998, p. 1) que demonstra quais ferramentas 

tecnológicas substituem as funções cognitivas humanas e configuram, assim, as novas formas 

de acesso à informação: 

 

FUNÇÕES 
COGNITIVAS 

TECNOLOGIAS 
INTELECTUAIS 

A memória Bancos de dados 
Hipertextos 
Fichários digitais 

A imaginação Simulações 
A percepção Sensores digitais 

Telepresença 
Realidades virtuais 

Os raciocínios Inteligência artificial 
Modelização 

 

 

 

Fica evidente que o sujeito leitor e os significados de leitura passam por uma (re) 

significação e assumem uma nova identidade. A partir disso busca-se refletir, na seguinte 

secção, sobre o cenário atual da educação que agrega, em seu contexto, leitores e mediadores.  

NOVAS FORMAS DE ACESSO À INFORMAÇÃO 

 

Navegação hipertextual, caça de informações através de motores de 
procura, knowbots, agentes de software, exploração contextual por mapas 
dinâmicos de dados, novos estilos de raciocínio e conhecimento, tais como a 
simulação, uma verdadeira industrialização da experiência de pensamento, que 
não pertence nem à dedução lógica, nem à indução a partir da experiência. 
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UMA NOVA IDENTIDADE: ALUNO/LEITOR ONLINE   

 

A fase histórica assinalada pelo final do séc. XX e início de século XXI marca, 

sobretudo, profundas transformações no campo do saber científico, técnico e social. Dessa 

forma a educação vem acompanhando esses processos – ancorando-se nas TICs para permitir 

ao sujeito a inserção no meio acadêmico ou mesmo a complementação e integração de 

conhecimentos discutidos no ensino presencial. 

A Educação a Distância no Brasil obteve apoio governamental com a criação da 

Universidade Aberta do Brasil (UAB), no ano de 2005, pelo Ministério da Educação. O 

programa tem por meta a ampliação de acesso e permanência ao ensino superior público em 

cursos de formação inicial e continuada. Surge, assim, uma proposta que hoje já está 

consolidada e que vai ao encontro da realidade geográfica do Brasil: país de grandes 

extensões territorias, mas, que concentra pólos educacionais em regiões centrais. 

Um curso EAD opera por meio de um Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem 

(salas de aula virtuais) no qual é mediatizado por professores e tutores, bem como uma 

estrutura de apoio presencial na qual, por sua vez, atua também tutores e outros componentes 

da estrutura pedagógica. No AVEA é possível a inserção de várias mídias e recursos – o que 

torna a ferramenta um repositório de informações acessíveis de forma síncrona ou assíncrona. 

 Os participantes do ambiente são interpelados constantemente por suportes virtuais de 

leitura – tornando-se voluntária ou involuntariamente leitores multimidiais no decorrer de um 

curso. “Nossas condutas reprimidas de leitura, extremamente disciplinadas, porém, parecem 

ancestrais perante essas novas experiências e circunstâncias vinculadas às possibilidades dos 

oceanos multimidiais da internet” (RETTENMAIER&MATOS, 2005, p.151). 

Para Moran (2009, p. 11), a EAD não é só um fast-food onde o aluno vai lá e se serve 

de algo pronto. Ensino a distância é ajudar os participantes a equilibrarem as necessidades e 

habilidades pessoais com a participação em grupos presenciais e virtuais, onde avançamos 

rapidamente, trocamos experiências, dúvidas e resultados.  

A tese do autor é que o ensino EAD se dá de forma interacional e isso pressupõe saber 

mediar expectativas individuais às do grupo, conciliar informação e compreensão e justificar a 

presença física ou virtual com construções de conhecimentos significativos. Assim “o poder 

de interação não está fundamentalmente nas tecnologias mas nas nossas mentes” (p.12), pois a 
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medida em que utilizarmos uma abordagem coerente no intuito de identificar capacidades e 

limitações tal percepção possibilitará a efetiva comunicação entre diferentes níveis. 

 Como modalidade recente, a EaD está experienciando cada dia novas possibilidades – 

o uso do AVEA mais adequado é uma constante. Existem diversas plataformas – algumas 

livres, outras confeccionais de forma mais específica a atender demandas. Contudo, a EAD, é 

a prova de que a educação também tem-se utilizado de ferramentas que estão modificando as 

formas de leitura e a construção de uma nova identidade de leitores. 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sabemos que para realizar um bom trabalho com leitura é imprescindível que se 

conheça aparatos teóricos capazes de abarcar a realidade da estrutura social. Em especial na 

atualidade – quando não se pode mais negar que a compreensão de mundo, de tempo e espaço 

encontra-se em desconstrução. 

Diante do constante processo de crescimento das tecnologias de apoio a leitura, faz-se 

cada vez mais necessária a formação de leitores críticos que sejam capazes de ler e discernir o 

que lêem, para que possam compreender melhor o mundo e sua própria realidade.  

Por leitor crítico entende-se o indivíduo que se desprende de atividades de reprodução 

que somente “passa os olhos” sobre o texto, decodificando as palavras e se prendendo a 

superficialidade do escrito. E, para o alcance de tal formação é importante, sobretudo, não 

cometer o erro de analisar algo recente sob os preceitos de antigas categorias que já não nos 

servem mais. As práticas em educação alicerçadas nos moldes tradicionais já não atende aos 

novos sujeitos que exigem rapidez, fluidez e interação flexível com o conhecimento. 
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ABSTRACT 
 

Taking into consideration the growth and expansion of EAD (distance education) mode, it is 
important to discuss how the reading process supported by virtual support occurs, especially 
in teaching and learning virtual environments. Recognizing a new configuration of readers 
and issues that emerge from this identity means resizing also the role of reading in our 
practices as educators. 
  
Keywords: reading – virtual supports – distance education 
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PEREZHIVANIE: VIVENDO UMA VIDA PARALELA EM AMBIENTES 

VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM 

 

RESUMO 
O termo perezhivanie é um conceito russo de Vygotsky pouco utilizado que está 

relacionado com a experiência emocional vivenciada pelo sujeito. Por meio desse conceito, 
Vygotsky descreveu como as pessoas percebem, vivenciam e processam suas experiências 
emocionais na interação social (MAHN e JOHN-STEINER, 2002). Neste trabalho, o 
conceito perezhivanie é usado para orientar a análise feita em um ambiente virtual de 
aprendizagem. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Perezhivanie; Ambiente virtual; Comunidade Virtual de 

Aprendizagem 
 
 

INTRODUÇÃO 

Como podemos explicar que as mesmas condições ambientais exercem influencias 

completamente diferentes nos alunos? Cada aluno tem uma atitude diferente perante a mesma 

situação; ou seja, cada aluno vivencia a mesma situação de forma diferente. É possível ver 

que as pessoas expostas às mesmas situações e às mesmas condições em um ambiente podem 

vivenciar uma experiência de forma diferente. Para isso, voltaremo-nos a um conceito de 

Vygotsky pouco conhecido, perezhivanie, traduzido como experiência emocional (Vygotsky, 

1994)1771, conceito esse que ele utilizou como uma unidade própria para analisar o 

relacionamento complexo entre a criança e o meio.  

Por meio do conceito perezhivanie, Vygotsky descreveu como as pessoas percebem, 

vivenciam e processam suas experiências emocionais na interação social (MAHN e JOHN-

STEINER, 2002)1772. Tal conceito possui o mérito de ser simples e instrutivo ao mesmo 

tempo, pois foi criado com a idéia de ilustrar como as crianças de idades diferentes lidam com 

situações similares com as quais elas se deparam (VAN DER VEER, 2001)1773.  A relação 

entre afeto e pensamento foi o centro do trabalho de Vygotsky nos últimos anos de sua vida 

                                            
1771 VYGOTSKY, L.  “The Problem of the Environment”. In:  VAN DER VEER, R.; VALSINER, J. 

(Ed). The Vygotsky Reader. p.338-354. Oxford: Blackwell Press, 1994. 
1772 MAHN, H.; JOHN-STEINER, V. “The Gift of Confidence: a Vygotskian view of emotions”. In: WELLS, 
G.; CLAXTON, G. Learning for Life in the 21st Century. Blackwell Publishers, 2002. p. 46 – 58. 
 

1773 VAN DER VEER, R. “The idea of units of analysis: Vygotsky’s contribution”. In: CHAIKLIN, S. 

The Theory and Practice of Denmark: Cultural-Historical Psychology.  Aarhus: Aarhus University Press, 2001. 

p. 93-106. 
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(MAHN e JOHN-STEINER, 2000)1774. No final do seu livro Thinking and Speech, a sua 

análise sobre o pensamento levou-o a questionar o que está por trás disso. Ele diz: 
[Pensamento] não nasce de outros pensamentos. O pensamento tem suas origens na 
esfera motivadora da consciência, uma esfera que inclui nossas inclinações e 
necessidades, nossos interesses e impulsos, e nosso afeto e emoções. A tendência 
afetivo-volitiva encontra-se atrás do pensamento. Somente aqui encontramos a 
resposta para o “porque” final na análise do pensamento1775. (VYGOTSKY, 
1934/1987, p. 282)1776 

 
O caso das três crianças relatado por Vygotsky (1994)1777 demonstra que os fatores 

essenciais que explicam a influencia do ambiente no desenvolvimento psicológico das 

crianças e no desenvolvimento das suas personalidades, são constituídos por suas experiências 

emocionais.  Nesse relato, é apresentada a situação difícil de três crianças, com idades 

diferentes, que descrevem um quadro diverso causado pela mesma situação, que é a mãe em 

estado alcoolizado. As mesmas circunstâncias resultam numa representação totalmente 

diferente para cada uma das crianças.  A criança mais nova reage às situações agressivas por 

parte da mãe desenvolvendo vários sintomas neuróticos de natureza defensiva; a segunda 

criança desenvolve um estado de conflito interno com atitudes ambivalentes, onde amor e 

horror pela mãe coexistem. A criança mais velha, por sua vez, entende a situação, 

demonstrando maturidade ao compreender que a sua mãe está doente e precisa de ajuda.  

Ao levar em conta o exemplo relatado, notamos que a mesma situação e os mesmos 

eventos em um determinado ambiente podem influenciar o desenvolvimento das pessoas de 

formas diferentes. A experiência emocional [perezhivanie], resultante de qualquer situação ou 

de qualquer aspecto a partir do ambiente, determina que tipo de influência essa situação ou 

esse ambiente terá na pessoa. Assim, não são os fatores por si próprios que determinam como 

eles influenciarão o futuro curso do desenvolvimento de uma pessoa, mas os mesmos fatores 

refratados através do prisma da experiência emocional dessa pessoa (VYGOTSKY, 1994)1778.   

                                            
1774 MAHN, H. JOHN-STEINER, V. Developing the affective ZDP. III Conferência de Pesquisa 

Sociocultural. CAMPOINAS: São Paulo, p. 16-20, 2000. Disponivel em:  

http://www.fae.unicamp.br/br2000/indit.htm. 
1775 Tradução livre. 
 

1776 VYGOTSKY, L.  The collected works of L. Vygotsky: Vol. 1 Problems of general psychology. 

New York: Plenum, 1934/1987. 
1777 ibidem 
1778  ibidem 
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O termo perezhivanie também é um conceito importante no ensino-aprendizagem de 

atores utilizado pelo diretor de teatro Stanislavsky (1863-1938). Para ele, perezhivanie era 

uma ferramenta que possibilitava os atores, durante o processo de criação, conceberem 

personagens a partir de suas próprias experiências. Os atores criavam uma personagem 

revitalizando suas experiências, suas memórias e transmitiam tais emoções por meio de ações, 

fazendo com que re-vivessem tais emoções ao atuarem. 

Neste artigo descrevemos o conceito de Vygotsky que faz de perezhivanie um 

fenômeno de pesquisa empírico, pois o papel das emoções na aprendizagem tem recebido 

cada vez mais atenção (MAHN e JOHN-STEINER, 2000)1779, bem como o papel do afeto e 

das emoções na prática educacional e a importância de estar conectado a outras pessoas. Esse 

conceito permite-nos estudar o papel e a influência do ambiente, no nosso caso o ambiente 

virtual, nas pessoas que se encontram inseridas nesse contexto online e como tais influências 

podem interferir no processo de ensino-aprendizagem. A ilustração deste artigo far-se-á com 

os relatos de uma aluna que teve uma experiência emocional bastante rica ao estudar no 

ambiente virtual de aprendizagem e ao interagir com os colegas. O caso aqui relatado não faz 

uso do conceito de perezhivanie original, mas revela qualidades do perezhivanie que foram 

vivenciadas e que são estendidas para a dimensão de um mundo virtual de aprendizagem. 

 

O CONTEXTO DA PESQUISA 

 O conceito perezhivanie é usado para orientar a análise de uma aluna 

matriculada em uma disciplina de Português Redacional Básico (PRB) oferecida na 

modalidade a distância pela Universidade Católica de Pelotas (RS).  

A disciplina de PRB, com carga horária total de 68 h/a, é considerada obrigatória nos 

cursos de Direito, Ciências Contábeis, Administração, Arquitetura, Química, Jornalismo e 

Comunicação e possui a finalidade de produzir textos dissertativos argumentativos com 

coesão e coerência, demonstrando o domínio dos aspectos gramaticais essenciais para a 

produção de textos acadêmicos de acordo com a norma padrão da língua e a capacidade 

argumentativa por meio da escrita. 

Os módulos de PRB foram oferecidos por meio do ambiente virtual de aprendizagem 

(AVA) TelEduc.
 
  Os procedimentos didáticos usados foram: leituras de textos selecionados, 

incluindo coletâneas de pequenos textos para a explosão de idéias; produção de textos pelos 

alunos com disponibilização no portfólio para comentário (parecer) dos colegas e do 

                                            
1779 ibidem 
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professor; atividades interativas com feedback automático produzidos pelo sistema de autoria 

ELO (Ensino de Línguas Online)1780 e debates nos fóruns.  O objetivo da disciplina é a escrita 

acadêmica cujo resultado é o domínio do texto dissertativo argumentativo. As ferramentas 

para mediação são a linguagem utilizada para interação, o computador, o AVA TelEduc, a 

própria disciplina de PRB, os emails enviados entre os participantes, os textos produzidos, as 

atividades interativas no ELO, os fóruns e portfólios. A comunidade envolvida é composta 

pelos alunos da disciplina, dois professores de Letras e a equipe de suporte de EAD. As regras 

explícitas para a realização da atividade consistem em criar textos dissertativos 

argumentativos conforme tema dado; emitir no mínimo dois pareceres sobre o texto do 

colega; ler a teoria e fazer os exercícios interativos (ELO); pesquisar na internet sobre 

pontuação e cursos de redação, disponibilizar e argumentar sobre a sua escolha; refletir sobre 

a organização de um texto; fazer atividades mais pontuais referentes a diferentes tipos de 

parágrafos, entre outros. A divisão de trabalho refere-se aos professores (disponibilizar as 

agendas das aulas; dar feedback das tarefas realizadas; esclarecer dúvidas; motivar alunos); 

aos alunos (realizar as tarefas propostas dentro do prazo, interagir com os colegas e 

professores). 

 

AS FERRAMENTAS E OS ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM 

Palloff e Pratt (2002)1781 salientam que a ferramenta utilizada em um curso a distância 

deve ser funcional, isto é, fácil para enviar o material do curso e criar fóruns de discussão, de 

simples operação para professor/aluno, amigável, visualmente atraente e de fácil navegação. 

As ferramentas e os espaços devem ajudar a promover interação entre os participantes.  Ao 

invés de falarmos em ferramentas, seguiremos a orientação de Peters (2003)1782 e daremos 

diferentes designações para os espaços virtuais de aprendizagem que, na realidade, não 

existem por serem virtuais. O real para o aluno é o ambiente informatizado de aprendizagem 

com a tela do monitor como interface. Espaços virtuais são criados quando o “vazio 

imaginado por trás da tela é transformado em um palco imaginado para atividades” (p.166). 

O espaço de instrução corresponde à página de entrada do curso, com informações ou 

sugestões dos professores para os alunos e serve como um canal de comunicação direta com o 
                                            

1780 Disponível em: http://elo.ucpel.tche.br/. 
1781 PALLOFF, R; PRATT, K. Construindo Comunidades de Aprendizagem no Ciberespaço. Porto 

Alegre: Artmed, 2002.  
1782 PETERS, O. A Educação a Distância em Transição. São Leopoldo: UNISINOS, 2003.  
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aluno; nesta página estão dispostas as atividades que os alunos devem fazer em um dado 

período de tempo (Agenda). No curso, a agenda era trocada a cada duas ou três semanas. O 

espaço de informação refere-se ao mural que contém informações importantes a respeito de 

notícias. O mural foi utilizado para divulgar os resultados parciais do andamento das unidades 

por parte dos alunos. A publicação dos resultados também era uma maneira também de o 

professor negociar comunicação com o aluno; pois, caso não estivesse correta a divulgação, 

os alunos se viam obrigados a contatar o professor, nem que fosse somente para reclamar. O 

espaço de comunicação é o correio, um email dentro do ambiente TelEduc, que também pode 

mandar uma cópia para o email externo, e a lista de discussão criada com o Google groups, 

esta fora do ambiente TelEduc. O espaço de colaboração e reflexão refere-se ao fórum de 

discussão. Neste espaço, os alunos participavam conforme as propostas das agendas. O 

espaço de documentação é o portfólio que armazena textos e arquivos desenvolvidos durante 

o curso com dados que podem ser compartilhados com professores e colegas e permite que 

comentários sejam inseridos. Neste espaço os alunos armazenavam os textos escritos que 

ficavam à disposição para serem avaliados, pelos professores e colegas na atividade 

obrigatória de emitir pareceres. 

 

VIVENDO UMA OUTRA VIDA 

  Milena, aluna matriculada na disciplina de PRB, sexo feminino, estudante de 

Direito, 32 anos na época da pesquisa (2008), formada em História e pós-graduada em 

Educação e Antropologia. Milena é uma pessoa que se considera tímida, gosta da disciplina 

de Português, mas sempre teve limitações para escrever1783. Com a disciplina de PRB online, 

ela passou a apreciar ainda mais o Português. 
Eu sempre fui uma adolescente assim curiosa né, mas eu sempre tive as minhas 
limitações, mas português sempre me chamou a atenção e apesar dessas limitações 
eu sempre fui alguém que quis suprir isso; eu quis suprir essas lacunas que ficavam 
desde a adolescência; essas dificuldades de contato, eu tive que parar de estudar 
cedo para trabalhar. 
 
Eu sou uma pessoa que eu gosto de português, que gosto de leitura, passei a gostar 
mais, passei a valorizar mais... 

 

Milena afirmou viver sob pressão para que falasse e escrevesse corretamente e se 

cobrava muito por isso. 
(...) porque eu já me pressiono muito pra vencer essas limitações né;  porque eu sei o 
quanto me custa e o quanto a sociedade me cobra isso né, o quanto as pessoas que 

                                            
1783 As citações que aparecem no texto, quando não mencionado, foram retiradas de entrevista concedida à 
professora. 
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hoje eu convivo cobram pra que eu fale corretamente, para que escreva 
corretamente, então eu vivo sob essa pressão. 

 

Milena se considerava tímida e afirmava ficar apreensiva quando precisava produzir 

um texto, mas devido a sua dedicação, conseguia superar tal preocupação. 
Eu me considero plenamente tímida; eu fico nervosa, aquilo me faz mal, sabe. E eu 
posso estudar muito e eu me sinto sempre insegura. E aquilo com o decorrer vai 
passando, eu vou conseguindo superar, mas eu vivo aquele drama todo. 

 

Milena demonstrou ser uma pessoa madura, exigente consigo mesma e dedicada ao 

curso que fazia. No entanto, cursar a disciplina de PRB na modalidade online foi a primeira 

oportunidade de estudar a distância, o que causou certa insegurança inicialmente (disse não 

ser “muito descolada nessa coisa de computador”), principalmente pela sua postura de querer 

ter o professor sempre ao seu lado. 
Eu também sou uma aluna que valorizo a sala de aula, que dizer, valorizo a presença 
do professor, eu.. eu crio um ambiente meu né, na sala de aula. Então eu fiquei um 
pouco receosa com relação ao ensino à distância. 

  

Milena, em seu texto “Quem sou eu” postado no portfólio individual, escreveu sobre si 

própria: 
Eu sou verão, sou chuva de verão. O inverno definitivamente não é a minha 
cara. Ainda que, não vou negar a maior parte dos meus prazeres, eu encontro 
na estação do frio. Adoro assistir a filmes e não curto tomar banho de sol. Não 
sei dormir descoberta. (...) Moro sozinha há 11 anos, sou solteira e não tenho 
filhos. (...) Curto a minha vida do meu jeito. Não sou influenciável, e procuro 
deixar as pessoas à vontade para serem elas mesmas. Apesar de ter poucos 
amigos (as), os meus são de longa data. Sou introspectiva e, à primeira vista, 
dizem, faço o tipo antipática.  

Apesar do ritmo intenso da vida que levo, não quero abrir mão de uma 
formação que me possibilite um horizonte mais amplo. A idade não é 
impeditiva, mas aos 32, confesso, às vezes, me sinto fora do contexto. Deste 
modo, luto para imprimir um bom empenho e não perder de vista tudo aquilo 
que julgo merecer.  

 

No entanto, Milena começou a experimentar uma vida no ambiente virtual diferente da 

sua vida real. Milena começou a ter uma experiência emocional e afetiva com o ambiente 

virtual a partir do momento em que teve seu texto elogiado pelo professor e recomendado 

para os colegas. 
From: Vilson Leffa <xxx@gmail.com>1784 
Date: 2008/3/15 
Subject: Pareceres 
To: prb2008-1@googlegroups.com 

                                            
1784 Mensagem enviada para os alunos pela lista de discussão. 
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Pessoal, 
Os que ainda não deram parecer sobre os textos dos(das) colegas, aconselho ler o texto da Milena.  Vale a pena 
conferir. 

 

Milena reconheceu que, a partir da recomendação dada pelo professor, começou a ter 

uma respeitabilidade que não tinha antes; ou seja, no ambiente virtual começou a ser uma 

pessoa respeitada por aquilo em que ela era melhor. 
(...) o professor falou do teu texto, olha,  eu vi o comentário do professor deu para ti" 
então aquela coisa que ganhou...., eu ganhei de certa maneira um respeito que eu não 
tinha, ne ou que as pessoas nunca tiveram interesse em me dar porque elas não me 
conheciam (...) 

 
(...) que a gente detém um certo conhecimento faz com que os outros nos respeitem.  
E eu acho que eles não tinham ESSA dimensão. Porque? Porque eles nunca tiveram 
a oportunidade de ver, de me ver naquilo que eu era melhor. 

 

Os colegas, que eram na sua grande maioria os mesmos da sala de aula tradicional, 

não conheciam Milena e tinham, como ela disse, uma idéia diferente dela, até porque ela não 

costumava interagir com eles. 
(...) eles tinham um perfil de mim que se desfez completamente no TelEduc, ne, por 
esta valorização de vocês nas minhas produções, na minha participação, ne, na 
forma como que eu agia ali, com a seriedade, isso que vocês faziam, mudou 
radicalmente. 

 

Essa mudança de visão por parte dos colegas fez com que Milena voltasse a ser 

respeitada inclusive por uma colega com a qual ela havia tido uma discussão em uma 

apresentação na sala de aula. 

 
(...) então com essa pessoa que foi muito interessante porque assim hoje ela fala 
comigo, ela me chama, eu ganhei assim um respeito, a consideração. E quando eles 
viram isso, que só se oportunizou em função do TelEduc, mudou radicalmente. Hoje 
[a colega] é uma pessoa extremamente querida que me trata com o maior respeito e 
consideração... e eu atribuo 100% ao TelEduc. 

 

Não somente o respeito foi conquistado por Milena, mas também a fama, pois ela 

passou a ser reconhecida nos corredores da universidade. 
E as pessoas me conheciam e às vezes eu não conhecia (...) É, eu não sabia quem 
era.  

 

A questão de ter seus textos recomendados pelo professor atribuiu grande 

responsabilidade à Milena, pois ela agora tinha um público de leitores e representava ser um 
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modelo para os demais. Os elogios que ela recebia davam mais incentivo para que ela 

escrevesse cada vez mais. 
então cada vez que eu recebia um elogio, um incentivo, um parecer... era 
maravilhoso, eu escrevia né...eu fazia com mais vontade de acertar e realmente isso 
funciona, assim ó... de uma maneira muito positiva. Porque se eu fiz bem, da 
próxima vez eu tinha vontade de fazer melhor. 

 
(...) cada vez que produzia um texto, ficava naquela expectativa; vocês naquela 
expectativa que eu produzisse um texto à altura do que vocês esperavam, de uma 
aluna que faz português, de que tá cursando Direito. E eu na expectativa de o que é 
que vocês pensavam daquilo que eu estava escrevendo (...)  

 

Cabe salientar como Milena procurava conhecer seus colegas. Ela tinha dificuldades 

para interagir com pessoas que nunca havia visto; e mesmo no ambiente virtual, precisava 

‘enxergar’ as pessoas em seus textos, buscando uma identificação ao ler os textos dos colegas. 

Milena aguardava para poder interagir por meio dos textos; e quando alguém escrevia de 

forma sucinta, que ela não conseguisse enxergar essa pessoa, ficava frustrada. 
A não ser alguém que eu tivesse trocado muitas impressões de texto, que eu já 
conhecesse o recorte, a marca daquela pessoa. Porque eu procuro, assim, quando eu 
leio um texto identificar, eu me identifico com aquele estilo, com aquela marca e aí 
eu consigo, em cima daquilo, vencer... trocar uma impressão e outra entre um texto e 
outro. 

 
 A esse respeito, Milena comentou sobre o texto que deveria ter sido feito de 

forma colaborativa, utilizando o portfólio de grupos como uma ferramenta wiki, e alegou não 

ter conseguido enxergar o seu par, Guto. 
(...) quando eu falei com o Guto, que eu li um texto dele e eu disse “eu não consegui 
te enxergar”, mas aí depois eu fiquei pensando “como que eu não consegui enxergá-
lo? De certa forma eu não conheço, não sei”. (...) , mas depois eu fiquei me 
questionando se eu tinha realmente direito de viver aquilo, mas é que eu nunca tinha 
visto procurei voltar um pouco no tempo, mas ele tinha uma ou duas produções de 
texto, aí eu não consegui visualizar bem. 

 

 Milena disse ter ficado desapontada quando os colegas davam pareceres muito 

curtos, fazendo crer que não leram com a devida dedicação que ela gostaria que seus textos 

tivessem.  
(...) eu  me desapontava um pouco com algum comentário muito curto, que não dava 
aquela dimensão que alguém leu e  teve realmente uma posição (...) 

 

Milena viveu, no mundo virtual, uma virtualidade real diferente da sala de aula 

tradicional, viu as possibilidades que o virtual pode trazer que muitas vezes não são 

aproveitadas na sala de aula tradicional. 
Muitas vezes, além do parecer, eu gostaria de ter lido outros textos, ter visto o que 
era produzir, saber a  dimensão até da faculdade que eu estou. Eu acho que isso é um 
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universo que a gente não tem em sala de aula; quando é que em aula a gente produz 
um texto e se troca e dá parecer? 

 

Por ela ser uma pessoa bastante incisiva, muitas vezes passava por antipática; e no 

ambiente virtual ela teve a possibilidade de mudar essa imagem. Ela citou a situação em que 

deu um parecer não muito favorável no texto de uma colega e que ao encontrá-la 

pessoalmente, a colega foi simpática, quando ela talvez esperasse reação contrária, uma vez 

que, por experiência, seus comentários objetivos eram recebidos como discordantes. 
o [curso] a distância me encorajou a.., por mais que eu tenha procurado não ser 
antipática nos meus pareceres, eu acho que em algumas ocasiões eu até passei um 
pouco isso; e  eu até fiquei muito contente quando eu encontrei essa menina que eu 
dei o parecer, que ela foi muito simpática comigo. 

 

Milena falou sobre a exposição dos alunos ao escreverem os textos; que no ambiente 

virtual, na sua visão, podemos conhecer as pessoas por meio de seus textos.  A sala de aula 

virtual proporciona essa exposição, trazendo as pessoas mais perto, fazendo com que leiam os 

textos umas das outras e se conheçam melhor, ação essa que dificilmente ocorre na sala de 

aula tradicional. 
Os nossos textos eram expostos, que é outra coisas assim que é muito bom,porque a 
gente consegue ver assim oh o que que tá rolando, quais são as idéias, o que é que a 
pessoa vê, o que é que  a pessoa trouxe. 

 
(...) mas a gente não sabe, nunca viu um texto do colega, nunca pegou uma prova, 
não,.. não rola isso na sala de aula, é uma coisa muito formal , acho que o TelEduc 
vem pra ...  a minha experiência foi assim de balançar um pouco com isso, ne, de 
colocar as minhas coisas ne , para serem vistas e os outros também tiveram que fazer 
isso. 

 

Milena gostou de se sentir exposta e de poder conhecer melhor seus colegas por meio 

de seus textos. No ensino a distância, ela conseguiu viver uma experiência diferente da qual 

estava acostumada. 
Engraçado que no ensino a distância, eu me vi exposta, ne, relativamente  gostei 
disso e senti que eu tava ali, embora pouco, mas assim de certa forma presente, 
tentando ver o outro, tentando enxergar, tentando imaginar como ele é. 

 

No ambiente virtual, Milena sentiu-se atraída a conhecer os colegas lendo os seus 

textos; nesse ambiente novo para ela, a sua vida era inteiramente diferente da vivida na sala de 

aula tradicional.  
(...) fiquei muito mais curiosa, com muito mais vontade de conhecer quem eram 
aquelas pessoas que estavam escrevendo aquilo (...). Eu ficava curiosa: quem é?, 
como será ? e eu me senti mais acolhida e mais  presente do que na sala de aula.   
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Na sala de aula virtual, só se faz presente aquele aluno que participa. Na sala de aula 

tradicional, os alunos estão alocados em um ambiente presencial, mas muitas vezes suas 

presenças não se encontram no mesmo espaço, e nesse ambiente real Milena sentia a solidão 

de estar só junto a várias pessoas. 
Numa sala de aula a gente está com um monte, uma série de pessoas ali, do lado, 
frente, atrás, e eu me sinto absolutamente só. Eu tenho o meu universo. 

 

Milena, nesse espaço ideal, se sentiu livre, podendo ver o que os outros escreviam, 

discutiam, falavam, sem ser notada, pressionada ou julgada. Ela pode percorrer diferentes 

textos e conhecer diferentes pessoas, sem ser apreciada pela sua atitude, sem se sentir só, pois 

ao mesmo tempo em que conhecia seus colegas por meio dos textos, os trazia junto consigo. 
Eu tinha aquela curiosidade de ver o que tava acontecendo ali, ne, de ver o que tava 
sendo passado (...)  avaliar até o que é que dependia de mim para compor aquela 
tarefa, para finalizar aquela tarefa, os textos, os temas que eram pedidos. Então eu 
gostava de estar neste ambiente, de buscar aquele ambiente ali.  E eu acho que 
também como uma forma até do prazer que eu sentia de estar, era como se todo 
mundo estivesse comigo, ne, não tivesse me enxergando, então me dava aquela 
liberdade que eu gosto de sentir. Não me sentir pressionada. 

 

Milena gostava de dar “aquela espiada”, ver o que estava acontecendo naquela outra 

dimensão, dimensão essa na qual ela era respeitada, na qual ela era alguém. 
(...) muitas vezes eu entrava, eu ficava o dia inteiro, dando aquela espiada, olhando, 
fazendo uma coisa, depois  não dava para terminar e voltava, ne do que ... curtindo 
aquele tempo que eu tinha, ne, e também aquela coisa legal de que eu estava num 
lugar e eu tinha acesso na internet, eu podia olhar(...) 

 

Milena precisava estar dentro do AVA para sentir-se segura e poder produzir seus 

textos. Fora do TelEduc, na sua vida habitual, ela não sabia como agir. 
a gente tá fora dali e não sabe o que fazer. Então às vezes eu pegava o texto e ia 
fazer longe dali, eu me sentia um pouco desamparada, muito estranho... 

 

Ela precisava sentir que estava dentro desse espaço virtual, como se estivesse dentro 

de uma sala de aula tradicional, com suas extensões definidas.  Ela sentia estar em uma outra 

dimensão. Que dimensão era essa?  Uma dimensão específica de estudar e produzir; um 

espaço que só existe virtualmente, na mente das pessoas, que não é físico, mas é real. 
Longe do TelEduc, longe do site, do portal, eu ficava .... como se faltava alguma 
coisa, era engraçado. Parece que eu tinha que me reportar lá, naquele ambiente pra 
poder produzir uma coisa melhor. 

 



Anales del I Encuentro internacional del conocimiento : diálogos en nuestra América / I Encuentro de 
las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración en el Conosur, 5, 6, e 7 de mayo 2011, 
Pelotas, Brasil – Pelotas (RS) : Instituto Federal Sul-rio-grandense/IFSul, 2011 - ISSN 2238-0078 
_________________________________________________________________________________ 

 

 1420 

No ambiente virtual, Milena conseguiu seus leitores; adquiriu respeito por parte dos 

colegas; conseguiu sentir-se realizada e reconhecida por aquilo que sabia fazer melhor, ou 

seja, escrever.  
(...) mas é como se alguém esperasse algo de mim, ne e que tivesse de certa maneira 
surtido um efeito muito positivo para mim. Antes eu escrevia: será que alguém 
espera alguma coisa de mim? O que é que eu posso dar? Parece que agora eu tenho 
realmente alguma coisa para dar. Alguma coisa para dizer e alguém é, um 
expectador, prá me ouvir, pra entender, prá buscar nas entrelinhas o que eu quero 
dizer, pra aceitar os meus erros, minhas limitações, mas também para dizer coisas 
positivas. 

 

Quando, no final do semestre, Milena percebeu que a disciplina estava por terminar, e 

que a sua vida no ambiente virtual deixaria de existir, ela foi contagiada por uma nostalgia e 

pelo medo de perder seus leitores. 
Ninguém vai mais olhar os meus textos, quem é que vai dar um parecer ? E o que 
adianta agora escrever se não vai ter quem leia. 
Ai, meu Deus, como eu trato disso agora? Eu tenho que começar a me tratar, 
começar a me conscientizar de que foi positivo. 

 

Esse sentimento de nostalgia avançou para a sensação de não ter aproveitado de forma 

satisfatória, de não ter interagido o suficiente com os colegas, de não ter conhecido melhor as 

pessoas. Na sala de aula tradicional essa interação invariavelmente acontece; mas no ambiente 

virtual, é necessário que as pessoas busquem essa interação fazendo uso das ferramentas e dos 

espaços de aprendizagem; na opinião de Milena, ela precisaria ter lido mais os textos escritos 

pelos colegas. 
Eu lamento, justamente isso, de não ter fuçado mais , não ter me intere.... não ter 
tido tempo para entender  mais sobre ...  o que estava rolando com os outros, quem 
eram as pessoas que estavam ali também (...) É quais eram as suas angústias, o que é 
que .. quais eram as coisas boas que eles esperavam, sei lá, essa curiosidade assim. É 
uma coisa muito bacana.  

 

Milena ressaltou o fato de que a experiência vivenciada no mundo virtual mudou a sua 

vida real. 
Mudou, mudou a vida e a auto-estima.  

 

Milena desenvolveu uma autoconfiança em relação a si própria e em relação aos seus 

textos, e expõe que vai querer trazer para a sua vida real o conhecimento percebido no mundo 

virtual. 
Eu não vou daqui para frente deixar que as pessoas simplesmente falem mal do que 
eu escrevo, elas vão ter que dizer por que, elas vão ter que me justificar. Porque foi 
assim que eu aprendi e assim que eu acho que vai dar certo. (...) E assim que eu vou 
defender as minhas ideias e tocar para frente acreditando nelas. E pode ser até que 
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algum dia alguém vá ler e vai ser alguma coisa boa no sentido assim de produtivo 
para mim. 
 
Eu tinha alguma coisa melhor para dar e que só foi mostrado quando eu entrei no 
TelEduc. Isso então foi uma experiência ... incrível, incrível que eu acho que vou 
conseguir levar adiante em função do TelEduc. 

 
 
O MUNDO E A COMUNIDADE VIRTUAL 

Parece um absurdo afirmar que há diferença entre o mundo real e o mundo virtual. 

Mas há uma diferença que não podemos esconder que a vida moderna nos impõe: há aqueles 

que vivenciam uma vida virtual diferente da sua vida real, do seu cotidiano. Há as identidades 

que mudam conforme os mundos em que se situam. Ambos são mundos diferentes ou apenas 

formas diferentes de se relacionar no mesmo local? 

A idéia fascinante de que podemos ir além dos nossos limites físico e emocional por 

meio das tecnologias de informação poderia ser vista como um sonho em nossas vidas. Mas é 

a realidade. No próprio filme Avatar, de James Cameron, o personagem principal é concebido 

como um avatar que, num outro país, ele vive outra vida na qual ele pode andar (já que na sua 

vida real ele é paraplégico) e se torna um herói de um povo que ele mal conhece. Ou seja, um 

avatar é uma imagem que construímos para nós mesmos em um ambiente virtual, imagem 

essa idealizada, não inibida por amarras sociais e emocionais; uma identidade muitas vezes 

forjada no mundo das redes interconectadas, no Second Life, Facebook, Orkut ou Twitter. 

Vivemos um tempo em que as pessoas usam sites para criar suas identidades, onde 

elas têm um “segundo eu” (CASE, 2011)1785, criando uma vida sob circunstâncias 

imaginárias. Em verdade, já somos ciborgues, pois incorporamos a tecnologia para superar 

limitações físicas criando o chamado “órgão funcional” (KAPTELININ, 1996)1786 e máquinas 

como uma espécie de extensão das habilidades mentais de comunicação e relacionamento. 

Kaptelinin (1996)1787 chama de “órgão funcional”, a combinação das habilidades humanas 

com as capacidades de componentes externos para dar suporte e complementar habilidades 

                                            
1785 CASE, A. Somos todos ciborgues. Folha.com. Março, 2011. Entrevista concedida a Diogenes 

Muniz. Disponivel em: http://www1.folha.uol.com.br/tec/885177-somos-todos-ciborgues-diz-filosofa-

digital.shtml. 20/04/ 2011. 
1786 KAPTELININ, V.  Activity Theory: Implications for Human Interaction. In: NARDI, B. A. (ed) 

Context and Consciousness: Activity Theory and Human-Computer Interaction. Cambridge, Mars: MIT Press, 

1996. p. 103-117. 

 
1787 ibidem 
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humanas naturais na realização de uma nova função ou de uma função já existente com maior 

eficiência; ou seja, as pessoas são dotadas de recursos internos - os olhos, as mãos e a 

memória - e no mundo exterior existem recursos externos - óculos, tesouras e cadernos, ou até 

a voz computadorizada1788. 

Na opinião de Case (2011)1789, somos um ciborgue toda a vez que olhamos para a tela 

de um computador ou usamos um celular, por exemplo, porque estamos interagindo com um 

pedaço de tecnologia não-humana. “Nossos corpos podem estar nos mesmos lugares, mas 

nossas identidades e pensamentos estão viajando pelo globo”.   Para essa antropóloga, a 

evolução da tecnologia está relacionada à extensão da nossa mente. Cada vez mais 

encontramos as mentes das pessoas antes de encontrar os corpos delas.  

Cole (2003)1790 afirma que a consciência humana – a mente – origina-se da atividade 

conjunta e com ferramentas compartilhadas. Nossas mentes são co-construidas e distribuídas 

entre os outros. Nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações estão potencialmente 

engajadas com os pensamentos, palavras e ações dos outros. Através do envolvimento em 

uma atividade coletiva, ainda que distribuída, as pessoas estão sempre em contato com a 

história, os valores e as relações sociais de uma comunidade e ancorados nas ferramentas 

culturais compartilhadas por essa comunidade. 

Rheingold (1993)1791 afirma que as pessoas de comunidades virtuais se utilizam de 

palavras na tela do monitor para trocar experiências, discutir, trocar suporte emocional, 

desenvolver amizades e amores, flertar, jogar, produzir, etc. Os participantes “deixam para 

trás os seus corpos”. Este autor defende que a rede marca o nascimento de um novo tipo de 

comunidade, uma comunidade virtual, que reúne pessoas online ao redor de uma série de 

valores e interesses partilhados, criando laços de apoio e amizade que poderiam muitas vezes 

ser estendidos à interação face a face. Rheingold entende comunidade virtual como 

agregações sociais que emergem na rede quando um número de pessoas conduz discussões 

públicas por um tempo determinado, com suficiente emoção, e que forma teias de relações 

pessoais no ciberespaço.  
                                            

1788 Ver o caso de Roger Ebert, o crítico de cinema que perdeu a voz em  http://pt-br.paperblog.com/superacao-
critico-que-perdeu-a-voz-avalia-filmes-com-os-polegares-84810. 12/3/2011 
1789 ibidem 

1790 COLE, M. Cultural psychology: A once and future discipline. Cambridge:  Harvard 

University Press, 2003.  
1791 RHEINGOLD, H. The Virtual Community: homesteading on the electronic frontier 

(online version), 1993. Disponível em http://www.rheingold.com/vc/book/index.html. 15/03/2011. 
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Preece (2001)1792 advoga que não há uma única definição aceita de comunidade 

online: algumas pessoas vêem comunidade online como um fenômeno social; outras focam na 

estrutura de apoio do software usado. Assim, em sua opinião, comunidade online é qualquer 

espaço social onde as pessoas se juntam para conseguir e dar informações ou apoio, para 

aprender ou para encontrar companhia; ou seja, é um grupo de pessoas que interage em um 

ambiente virtual. Para a autora, as comunidades online dependem de um objetivo, do software 

de apoio, do tamanho, da duração da sua existência, da cultura dos seus membros e de regras 

e normas que regem esta comunidade. 

Para Lévy (1999)1793 e Palloff e Pratt (2002)1794, uma comunidade virtual é formada 

a partir de afinidades e interesses, de conhecimentos, de projetos mútuos e valores de troca, 

estabelecidos num processo de cooperação.  Para Palloff e Pratt, “a comunidade é o veículo 

através do qual ocorre a aprendizagem online” (ibidem, p.53). Comparando a uma sala de 

aula, ter uma noção de comunidade na sala de aula tradicional pode ser útil, mas não é algo 

obrigatório para que o processo seja bem sucedido, diferentemente da sala de aula virtual na 

qual o desenvolvimento de uma forte comunidade de aprendizagem, e não somente uma 

comunidade social, é que é um dos fatores de grande distinção. 

Palloff e Pratt (ibidem, p. 56) apontam os indicadores de que uma comunidade 

online está em formação pelos seguintes resultados: 

! interação ativa, envolvendo tanto o conteúdo do curso quanto a comunicação 

pessoal; 

! aprendizagem colaborativa, evidenciada  pelos comentários dirigidos de mais 

de um estudante a outro do que de um estudante ao professor; 

! significado construído socialmente, evidenciado pelo acordo ou pelo 

questionamento; 

! compartilhamento de recursos entre os alunos; 

! expressões de apoio e de estímulo trocadas entre os alunos, além da vontade 

de avaliar criticamente o trabalho dos colegas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

                                            
1792 PREECE, J. Sociability and Usability in Online Communities: determining and measuring success. 

Behavior and Information Technology Journal, v.20, n. 5, p. 347-356, 2001.  
1793 LEVY, P. Cibercultura. Trad. Carlos Ireneu da Costa. São Paulo: Editora 34, 1999 
1794 ibidem 



Anales del I Encuentro internacional del conocimiento : diálogos en nuestra América / I Encuentro de 
las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración en el Conosur, 5, 6, e 7 de mayo 2011, 
Pelotas, Brasil – Pelotas (RS) : Instituto Federal Sul-rio-grandense/IFSul, 2011 - ISSN 2238-0078 
_________________________________________________________________________________ 

 

 1424 

Os professores devem ser capazes de colaborar com seus alunos ao criarem um 

ambiente favorável ao ensino e aprendizagem, buscando compreender as experiências dos 

seus alunos, o seu conhecimento e suas emoções. Fazendo isso, conseguirão entender as 

complexidades que envolvem o desenvolvimento emocional e cognitivo deles. A consciência 

por parte do professor de como o seu aluno percebe, processa e reage às interações – o seu 

perezhivanie – contribui significativamente para a habilidade de o professor conseguir engajar 

esse aluno no processo de aprendizagem.  

Vygotsky enfatizou os aspectos emocionais da interação social e os impactos na 

aprendizagem, uma vez que o estudo sobre aprendizagem torna-se incompleto até que a 

necessidade humana de conectar-se emocionalmente seja integrada à necessidade do 

conhecimento (MAHN e JOHN-STEINER, 2002)1795. Com isso, Vygotsky ressaltou também 

a importância da conexão humana na interação social, o que é central no conceito de 

perezhivanie. Há também uma forte ligação entre a zona de desenvolvimento proximal 

(ZDP)1796 e perezhivanie: num certo estágio do desenvolvimento, o aluno só 

consegue resolver alguns problemas se ele estiver interagindo com outro e em 

cooperação com um par. Nesse caso, a interação é fundamental e a maneira como o aluno 

percebe os aspectos emocionais dessa interação (perezhivanie) irão interferir na sua 

aprendizagem. De acordo com Mahn e John-Steiner (ibidem), quando há uma ruptura na 

relação entre a ZDP e perezhivanie porque as demandas cognitivas estão muito além das 

habilidades do aluno ou porque fatores afetivos negativos tais como o medo ou ansiedade 

estão presentes, a possibilidade de aprendizagem na ZDP fica diminuída. Por isso, os fatores 

afetivos desempenham um papel substancial também na construção da ZDP. 

Peters (2003)1797, considerando as notáveis possibilidades do espaço virtual, afirma 

que somos confrontados com questões como se a aprendizagem virtual é ou deve ser a mesma 

que em espaços reais (e não virtuais), o desafio de desenvolvermos novos modelos 

pedagógicos para a realização de cursos virtuais e principalmente, a ênfase no 

desenvolvimento e capacitação de alunos autônomos. “A pedagogia da educação superior não 

tem mais a ver com o modo como os métodos de ensino podem ser melhorados, mas sim com 

o modo como os alunos podem ser motivados e levados a ensinarem a si mesmos de um modo 

melhor.” (ibidem, p.273). 
                                            

1795 ibidem 
1796  O conceito de zona de desenvolvimento proximal para Vygotsky é a distância entre aquilo que o 
individuo é capaz de fazer sozinho, de forma autônoma, e aquilo que ele realiza em colaboração com 
os outros. 
1797 ibidem 
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ABSTRACT 
The term perezhivanie is a rather unknown Russian concept from Vygotsky which is 

related to the emotional experience lived by the subject. Through this concept, Vygotsky 
described how people perceive, experience, and process the emotional aspects of social 
interaction (MAHN e JOHN-STEINER, 2002). In this paper, the concept perezhivanie 
is used to guide the analysis made in a virtual learning environment. 

 
KEYWORDS: Perezhivanie; Virtual Environment; Virtual Learning Community 
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LIVEMOCHA: UM JEITO SOCIAL DE APRENDER IDIOMAS MEDIADO PELAS 
COMUNIDADES VIRTUAIS 

 
Gerson Bruno Forgiarini de Quadros 

Universidade Católica de Pelotas 
 
RESUMO: Este trabalho tem como objetivo mostrar os aspectos que envolvem a 
aprendizagem de língua espanhola em uma comunidade virtual de aprendizagem de idiomas 
conhecida como Livemocha, descrevendo o modo como os membros dessa comunidade se 
mobilizam para construir seus conhecimentos em um ambiente virtual de aprendizagem. 
PALAVRAS-CHAVE: Comunidade virtual; aprendizagem de idiomas; usabilidade; aspectos 
motivacionais. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Ao longo desses 10 anos, venho estudando os processos de ensino e aprendizagem em 

meio virtual com auxílio das novas TICs (Tecnologias da Informação e Comunicação) e 

chego até aqui com a presente investigação sobre a aprendizagem em uma Comunidade 

Virtual conhecida como Livemocha. Trata-se de um ambiente virtual que busca promover a 

aprendizagem de idiomas de forma colaborativa, uma vez que o aprendiz de língua 

estrangeira no Livemocha também passa a ser professor de sua língua materna. Segundo 

informações do próprio site, a comunidade possui mais de 9,5 milhões de membros 

espalhados ao redor do mundo, aprendendo mais de 35 idiomas.  

Dada a relevância dessa demanda de pessoas buscando aprender idiomas em redes 

sociais mediadas por computador, este estudo tem por objetivo geral descrever o processo de 

ensino e aprendizagem de espanhol como língua estrangeira (E\LE) em uma comunidade 

virtual de aprendizagem, buscando compreender o modo como se estabelecem as relações 

entre os sujeitos, a comunidade e a aprendizagem colaborativa.  

 

2. O ENSINO E A APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS MEDIADA NA 

VIRTUALIDADE 

 

Autores como Warschauer e Kern (2000) comentam que o computador, desde a 

década de 60, vem sendo utilizado no ensino de línguas e que décadas depois se configurou 

numa ferramenta significativa no campo do ensino de línguas estrangeiras. Com o 

computador, a informatização ampliou as possibilidades de ensino-aprendizagem de idiomas.  
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Por meio da rede mundial de computadores (web) é possível construir o conhecimento 

da língua e da cultura estrangeira. Considerando a tecnologia no ensino de línguas como 

fundamental por seu ineditismo, ela é um terreno amplamente explorado por muitos linguístas 

aplicados e estudiosos como Warschauer (2010), Leffa (2005), Vetromille-Castro (2007) e 

outros.   

A inserção da tecnologia no processo de aprendizagem de línguas estrangeiras tem 

contribuído para uma mudança na vida dos agentes de aprendizagem. Eles sempre foram 

facilitadores e hoje já se ensaiam no mundo virtual, visando a troca de informações e 

incentivando a construção do próprio conhecimento ao realizar atividades online. Dessa 

forma, Fahi (2008) acredita que o impacto da mídia se tornou dominante nesse processo 

ensino e aprendizagem.  

Paiva (2005) diz que a Internet na aprendizagem de um idioma estrangeiro propicia 

um ambiente rico para construção de conhecimento, sendo próspero para o desenvolvimento 

dos processos de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, a Internet dá ao aprendiz uma gama 

de oportunidades para a interatividade, possibilitando a inserção dele em uma comunidade 

mundial de outros tantos aprendizes e falantes de outras línguas, na qual há a possibilidade de 

comunicação em contextos reais.  

 

2.1. COMUNIDADES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM 

 

Inicialmente Lave e Wenger (1991), conceberam uma Comunidade de Prática como 

um agrupamento de relações entre indivíduos, ações e mundo, no transcorrer do tempo e em 

relação com outras comunidades tangenciais ou justapostas. Ao longo dos anos, diversas 

definições apareceram desde que Lave e Wenger (1991) propuseram inicialmente o termo 

“Comunidades de Prática”. Por entender que a maioria dessas definições faz referência à 

importância de se compartilhar um determinado assunto dentro de um grupo, como meio para 

construir um aprendizado informal, utilizo para este estudo a definição de “Comunidades de 

Aprendizagem” e posteriormente agrego o aspecto virtual da mesma.  

Procuro, inicialmente, me apoiar na compreensão das Comunidades de Aprendizagem 

(CA). Essas CAs são definidas, segundo Wenger como grupos de indivíduos que 

compartilham informações mutuamente. Eles se envolvem num aprendizado 

coletivo/interativo sobre um determinado tema e aprofundam seus conhecimentos sobre 

assunto, interagindo com freqüência e regularidade.  



Anales del I Encuentro internacional del conocimiento : diálogos en nuestra América / I Encuentro de 
las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración en el Conosur, 5, 6, e 7 de mayo 2011, 
Pelotas, Brasil – Pelotas (RS) : Instituto Federal Sul-rio-grandense/IFSul, 2011 - ISSN 2238-0078 
_________________________________________________________________________________ 

 

 1428 

Wenger, McDermott e Snyder (2002) incluem na definição de Comunidades de 

Aprendizagem o aspecto da virtualidade. Para os autores, a noção de Comunidade Virtual de 

Aprendizagem significa muito mais do que um grupo trabalhando à distância, devendo ser 

entendida como um grupo que possui um objetivo em comum, baseado a sua atividade em 

trocas regulares e mútuas de informação.   

De acordo com Lévy (1999) uma comunidade virtual trata de uma associação de 

indivíduos interagindo mutuamente por meio de computadores interconectados. Assim, os 

indivíduos dessa associação consolidam seus laços sociais por compartilhar afinidades de 

interesses de determinados temas, por intermédio da cooperação mútua, independentemente 

dos aspectos geográficos e suas possíveis filiações institucionais. 

 

2.1.1 ELEMENTOS ESTRUTURAIS DE UMA CA 

 

Para melhor compreender como uma comunidade de aprendizagem se estrutura, 

Wenger, McDermott & Snyder (2002) descortinam sobre três elementos essenciais: o 

domínio, a comunidade e a prática. 

a) O Domínio - Uma comunidade não se restringe em um agregado de pessoas ou uma 

rede de conexões entre os indivíduos. Para o autor, existe uma similitude determinada por um 

domínio compartilhado de interesses. 

b) A Comunidade - Wenger, McDermott & Snyder (2002) entendem que os 

integrantes de uma comunidade, seja ela presencial ou virtual, se envolvem em ações 

conjuntas, visando a partilha de informações com a construção de laços sociais que os 

permitam construir o conhecimento uns com os outros.  

c) A Prática - Trata-se de um conjunto de atividades que podem engendrar vários 

elementos como experiências, histórias, ferramentas, modos de resolução de problemas e etc. 

Wenger, McDermott & Snyder(2002) salientam que a prática é caracterizada por um agregado 

de planos de trabalho, dados, estilos, ações de linguagem que são compartilhados pelos 

membros da comunidade 

 

2.2.  SUSTENTAÇÃO E CICLO SOLIDÁRIO 

 

A sustentação solidária, segundo Estrázulas (apud Vetromille-Castro, 2007, pagina 68)  
consiste numa concentração espontânea de esforços de caráter desinteressado em 
trocas interindividuais que visam dar suporte ao processo de construir e manter uma 
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ordem funcional e estrutural num sistema aberto, durante os sucessivos estados de 
que caracterizam um processo de complexificação, ou auto-organização sistêmica. 
(ESTRÁZULAS apud VETROMILLE-CASTRO, 2007, p. 68). 
 

Trata-se de um tipo de ajuda mútua, sem expectativa de recebimento de recompensa 

ou algo do gênero por parte de quem presta a assistência, dando todo o apoio necessário para 

que as atividades de um determinado grupo sejam mantidas e construídas dentro de suas 

funções e estruturas no decorrer de seus estados (equilíbrio-desequilíbrio-reequilíbrio). 

Nesse sentido, o conceito sustentação solidária, aborda as ações desinteressadas. 

Vetromille-Castro crê que essas ações são responsáveis por prover ciclos solidários, 

desencadeando ciclos cooperativos, onde há um tipo de câmbio interpessoal, resultando na 

manutenção do grupo. Essa noção permite ao pesquisador a compreensão significativa das 

funções desses elementos “na origem e na sustentação de um sistema emergente em 

comunidades virtuais de aprendizagem” (Vetromille-Castro, 2007, p.70). 

Estrázulas (apud Vetromille-Castro, 2007) afirma que um “ciclo solidário”, é um processo 

resultante de uma sequência equilibrada de trocas interindividuais, tendo a garantia mútua do 

outro membro, mesmo que um deles não esteja moral e intelectualmente de acordo.   

Para o autor, essa noção de ciclo solidário, permite a compreensão de uma atividade 

colaborativa, mediada pela interação, onde um sujeito ou grupo dispensa de alguns valores e 

metas próprias para os outros integrantes, estimulando a continuidade ou o cessar das 

interações, automaticamente relacionado ao trabalho em grupo. Vetromille-Castro, referindo-

se a Estrázulas sobre a questão das reciprocidades em um ciclo de cooperação, assevera que é 

preciso que haja reciprocidade para que se estabeleça um ciclo cooperativo com reciprocidade 

mútua entre parceiros.  Se um grupo não é recíproco com o outro, depois de passar por um 

ciclo solidário que o ciclo cooperativo ocorre.  Para os autores, localizar esse ponto de 

equilíbrio e reciprocidade contribui para a manutenção do grupo.  

   

2.3. ENTROPIA SOCIOINTERATIVA 

 

A noção de entropia perpassa inicialmente, segundo Vetromille-Castro (2007) pela 

noção relacionada à Segunda Lei da Termodinâmica, que aborda a transformação de energia, 

onde o calor se transfere do corpo mais quente para o mais frio. No entanto, o autor salienta 

que “em determinada especificidade, todas têm como conceito central a perda de energia e o 

aumento da desordem” (Vetromille-Castro 2007, p.92). Consoante o autor, a entropia tem a 
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possibilidade de aumentar, fazendo com que o sistema se termine em função da perda total de 

energia útil que pode ser transformada em trabalho.  

Nesse mesmo sentido, Vetromille-Castro acredita numa “entropia própria” relacionada aos 

AVAs, classificando-a como Entropia Sociointerativa.  Para o autor, a interação 

interindividual tem uma função primordial na formação e na manutenção dos grupos em 

AVA.  O autor considera a entropia sociointerativa quando há a diminuição das interações, 

mediadas por mensagens ou outro tipo de interatividade, os sujeitos tendem a se dispersar e 

acabar com a existência do sistema.   

Esses conceitos de sustentação solidária e entropia sociointerativa provêm insumos 

para a análise dos dados provenientes desta ação investigativa que procura entender as 

questões referentes à sustentabilidade de uma comunidade virtual de aprendizagem de língua 

espanhola e suas características em um AVA. 

 

2.4. ASPECTOS DE USABILIDADE NA CVA 

 

Martins (2006) e Vetromille-Castro (2003) ponderam que os recursos computacionais 

disponíveis e o modo como a Internet vem crescendo promove a implementação de novos 

meios de ensino e aprendizagem na modalidade a distância. No entanto, percebe-se que 

muitos alunos que utilizam esses recursos passam dificuldades de compreensão no uso de 

determinados mecanismos em ambientes virtuais educacionais, não importando a sua 

formação acadêmica, idade e/ou nível social. 

Para o autor, dois tipos de avaliação podem ser executados a fim de verificar se o 

ambiente virtual permitirá que o aprendiz obtenha o sucesso almejado: o primeiro é a 

avaliação de Usabilidade de Design (UD), que investiga as opções e a qualidade tecnológica 

dos ambientes virtuais, e a segunda é a avaliação de Usabilidade Pedagógica (UP) que verifica 

as questões didáticas e o modo como os conteúdos estão dispostos pelos desenvolvedores para 

a atuação do aprendiz em suas tarefas e se essas favorecem a aprendizagem. 

a) Usabilidade de Design - Martins cita a norma ISO 9241-1:1998 que orienta a 

mensuração da usabilidade para o software (UD). Segundo a autora, refere-se à capacidade de 

um produto ser usado por usuários específicos para atingir objetivos específicos com eficácia, 

eficiência e satisfação em um contexto específico de uso.  

b) Usabilidade Pedagógica - Vetromille-Castro (2003) propõe a usabilidade 

pedagógica como um aspecto relevante para o bom desempenho das atividades mediadas pelo 
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computador. Ele salienta que a baixa Usabilidade Pedagógica influencia negativamente sobre 

a aprendizagem. Segundo o autor, a proposta pedagógica de um determinado ambiente virtual 

deve estar provida de estratégias e propostas metodológicas adequadas/apropriadas, visando o 

atendimento das necessidades educacionais específicas para quem que usa esse tipo de 

recurso.  

Martins (2006) pondera que sem a articulação da Usabilidade de Design com a 

Usabilidade Pedagógica, a aprendizagem pode não ocorrer satisfatoriamente num ambiente 

educacional que usa a Internet como suporte. No entanto, a autora destaca que é a alta 

Usabilidade de Design articulada à alta Usabilidade Pedagógica que leva o aprendiz ao 

sucesso em sua aprendizagem virtual.    

                                 

2.5. ASPECTOS MOTIVACIONAIS DA APRENDIZAGEM 

 

A teoria de Keller (2008) é representada por aquilo que se tornou conhecida como o 

modelo ARCS (atenção, relevância, confiança e satisfação). O autor que o ensino deve ser 

percebido como relevante para os valores pessoais ou instrumentais para alcançar os objetivos 

almejados, e que o estudante deve ter a convicção pessoal de que ele será capaz obter sucesso 

no desenvolvimento de suas atividades de aprendizagem e as consequências dessa experiência 

devem estar contextualizadas à sua realidade. 

a) Princípio da Atenção - Esse princípio se refere a ganhar a “atenção” do aprendiz, 

onde a construção de curiosidade e sustentação da participação ativa na atividade de 

aprendizagem seja efetiva. O autor ilustra a importância de usar uma variedade de abordagens 

para ganhar a atenção do aluno, usando coisas como gráficos interessantes, animação. A 

atenção ou curiosidade é despertada através de um mistério, ou uso de técnicas que estimulem 

o senso de instrução do aluno.  

b) Princípio da Relevância- A motivação para a aprendizagem é promovida quando o 

conhecimento a ser aprendido está significativamente relacionado aos objetivos do aluno.  

c) Princípio da Confiança - Quando os alunos acreditam que podem conseguir dominar 

a tarefa de aprendizagem significa que estão estimulados para construir o conhecimento. Esse 

princípio é o da “confiança”. Segundo o autor, trata-se de aspectos relacionados aos 

sentimentos dos alunos de controle pessoal e expectativa para o sucesso.  

d) Princípio da Satisfação - Keller ressalta a importância de os alunos terem 

sentimentos positivos sobre suas experiências de aprendizagem e desenvolver a motivação 
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continuada. Segundo o autor, deve-se proporcionar aos alunos oportunidades de aplicar o que 

aprenderam aliadas ao reconhecimento pessoal, buscando promover a satisfação pelo próprio 

aprendizado por meio de incentivos, recompensas, reconhecimento de mérito.  

e) Princípio da Persistência e Auto-regulação - Para Keller, a motivação para aprender 

é promovida e mantida quando os alunos utilizam estratégias voluntárias (auto-regulação). 

Segundo o autor, o indivíduo para tornar-se motivado é necessário persistir e se esforçar para 

alcançar o seu objetivo. O autor argumenta que essas estratégias de controle pessoal ou 

autorregulação são necessárias para que os sujeitos sejam capazes de superar esses obstáculos 

da aprendizagem em ambientes virtuais. 

 

2.6. TEORIA DA ATIVIDADE: O MODELO TRIANGULAR EXPANDIDO 

 

A TA é um modelo teórico e interdisciplinar voltado a entender as diferentes ações 

humanas em contextos sociais e individuais dentro de seus processos de desenvolvimento. 

Heemann (2010) aborda a noção de atividade como sendo um modo de atividade dirigida a 

um objeto. Para a autora, as atividades humanas se localizam sempre em um contexto e não 

há como compreender essas ações sem relacionar ao contexto da TA. Para Kuutti (apud 

Heemann, 2010), a transformação do objeto em um determinado resultado sinaliza que existe 

uma atividade. Dessa forma, as ações de um aprendiz existem para “transformar objetos em 

resultados” segundo o autor. 

A relação entre os elementos que compõe a atividade é mediada por 

ferramentas/objetos que se criam e se transformam no decorrer dessa atividade. Por artefato, 

entende-se como sendo instrumentos, máquinas (computador) e até a forma de organização de 

trabalho, consoante Heemann (2010). É pela ferramenta que o ser humano desenvolve 

aptidões e adquire experiência/conhecimento. 

O entendimento das noções de ações e operações trouxe contribuições para 

compreensão da atividade de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, Engeström, por sua vez, 

deu início a uma nova versão, introduzindo novos elementos no Modelo Triangular 

Expandido, que incorpora os aspectos socioculturais conforme figura a seguir:  
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Figura 1 – Modelo adaptado de Engeström (1999) 

 A seguir descrevo, de forma detalhada, cada um desses componentes do Modelo 

Triangular Expandido proposto por Engeström: 

a) Sujeito- A noção de sujeito pode ser entendida sob dois aspectos. Primeiro, trata do 

aspecto individual que, em uma atividade coletiva, pratica uma ação mediada por um artefato 

direcionado a um objeto. O segundo aspecto abarca o sujeito como o grupo de indivíduos que 

compartilham compreensões compatíveis de objeto. 

b) Instrumento / Ferramenta - A concepção de ferramenta, artefato ou instrumento 

remete ao aspecto da mediação de uma determinada atividade humana com o uso da matéria 

física e psicológica.  

c) Objeto (e Motivo) - O objeto faz referência aos motivos da atividade humana, 

fazendo com que as pessoas “controlem seus próprios motivos e comportamento ao realizar a 

atividade” (Heemann, 2010, p.5). Essa atividade está orientada a alcançar os objetivos. Nesse 

sentido, o termo objetivo pode substituir a noção de objeto, antes abordado por. 

d) Regras- Na coletividade existem regras que orientam o trabalho em grupo. Isso 

intervém no modo como a atividade vai se desenvolver. Pallof e Pratt (2002). Para eles, a 

forma acordada sobre o modo como o coletivo vai se relacionar e seus objetivos possibilitam 

que o grupo a siga adiante. 

e) Comunidade - indivíduos que se relacionam indiretamente na construção do objeto. 

Arruda (2006) cita como exemplo a comunidade escolar, onde professores, direção, 

coordenação, funcionários, alunos, pais são sujeitos que a constitui.  

f) Divisão de Trabalho - Trata-se da função de cada sujeito na atividade. Consoante 

Engeström (1999), essa divisão de trabalhos/tarefas tem por finalidade organizar o modo 

como o objeto/objetivo da atividade vai ser alcançado. Conforme diz Engeström, o trabalho é 

distribuído aos participantes da comunidade conforme as suas habilidades e características.  

 

3. ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

A preocupação inicial é caracterizar o tipo de estudo que é realizado. Segundo Bogdan 

e Biklen (1998) este estudo possui uma abordagem qualitativa por enfatizar a descrição, a 
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indução, a teoria fundamentada e o estudo das percepções pessoais. O foco de investigação se 

dá a partir de narrativas e imagens que os indivíduos publicam na Internet, o que para 

Kozinets (2010) é considerada uma Etnografia online ou Netnografia onde os dados coletado 

são extraídos em forma digital.  

O método escolhido para essa investigação foi o Estudo de Caso por representar uma 

forma se investigar com muita propriedade a comunidade do Livemocha seguindo conjunto 

de procedimentos pré-especificados (Yin, 2001). O estudo de caso, consoante Leffa (2006), 

enfatiza a descrição detalhada de uma determinada atividade sem a preocupação de encontrar 

uma verdade universal e generalizável. 

Os sujeitos desta pesquisa são quatro alunos com idades entre 15 e 17 anos, da Escola 

Estadual de Ensino Médio Mário Quintana, na cidade de Bagé-RS. A pesquisa ocorreu no 

período de maio de 2010 a março de 2011. Eles realizaram um curso de espanhol pela 

Internet, mais especificamente no Livemocha (www.Livemocha.com) e, a partir daí, 

transcorreu toda a ação investigativa. 

A operacionalização da pesquisa se deu inicialmente pelo trabalho de campo, onde fiz 

o convite aos sujeitos para participarem desse estudo. Dentre os meus procedimentos, a 

observação participante foi o meu principal campo de atuação, tendo em vista dois aspectos: 

observação presencial e virtual. A partir daí, todos os dados são devidamente documentados 

nas minhas notas de campo conforme recomenda Straub et al. (2011).  

 

3.1. COLETA E ORGANIZAÇÃO DOS DADOS 

 

Na sequenciadeste estudo uso dois programas para auxiliar na coleta e organização dos 

dados para a análise. O primeiro deles, Camtasia, é um programa de gravação de tela que cria 

um filme de qualquer ação em uma área de trabalho do Microsoft Windows. Segundo 

Degenhardt (2006), Ele roda em segundo plano depois de ter sido iniciado e, se o programa 

for utilizado corretamente, ele não interfere com o processo de escrita em si ou qualquer outra 

atividade que se faça no computador (ver Figura 8) 
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Figura 2 – Gravação do Vídeo da Tela Inicial do Livemocha 

Mesmo o Camtasia não sendo explicitamente desenvolvido para fins de pesquisa, 

Degenhardt (2006) salienta que o programa oferece muitos recursos úteis para a mesma. A 

pequena lista abaixo apenas incide sobre os recursos que são importantes para observar os 

processos de escrita e outras ações como, no caso deste estudo, acompanhar as atividades e o 

movimento dos sujeitos dessa pesquisa dentro do Livemocha. 

Outro importante recurso que foi empregado para esse fim é o programa de 

computador Nvivo (Figura 9). Trata-se de um CAQDAS sigla em inglês (Computer-aided 

qualitative data analysis software) que define os programas de computador orientados para o 

auxílio na análise de qualitativa. Esse software serviu para ajudar o pesquisador no 

gerenciamento das informações dessa investigação.  

O Nvivo me permitiu, ao longo deste estudo, criar categorias, codificar, filtrar, 

questionar os dados para responder as questões levantadas para a compreensão da temática 

estudada. 
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Figura 3 – Análise Qualitativa com o Programa Nvivo 8 (vista geral) 

Para Guizzo, Krziminski e Oliveira (2010) e Cação (2010), o Nvivo administra uma 

gama de dados que tenham algo em comum. Nessa investigação, o programa é explorado para 

fazer a codificação, organização, análise comparativa e detalhada dos dados o que auxiliou na 

atribuição de conceitos que significam ideias oriundas dos textos informados pelos 

investigados, buscando dar uma explicação ou resposta sobre o que foi tratado ou 

referenciado.  
 

3.2 A GROUNDED THEORY (GT) COMO SUPORTE METODOLÓGICO 
 

  A técnica da Grounded Theory (Teoria Fundamentada nos Dados) é, consoante Glaser 

(2010), um método indutivo com base nos dados para formulação de teorias, ou explanações, 

sobre os fenômenos, buscando elucidar variáveis que podem ser divididas em três tópicos: 

categorias, conceitos e propriedades. A ideia básica da GT é ler (e re-ler) um banco de dados 

textuais e digitais (tais como, notas de observações de campo e/ou transcrições de entrevistas, 

imagens extraídas da web, gravações em áudio e vídeo) para “descobrir” ou nomear variáveis 

(chamadas categorias, conceitos e propriedades) e seus relacionamentos. 
 

4. ANÁLISES E DISCUSSÕES: CVA 

  

Nesta seção, pretendo apresentar uma descrição dos elementos que compuseram a 

comunidade virtual Livemocha. O que Wenger, Snyder e McDermott (2002) concebem por 

comunidade de prática ou aprendizagem é que os membros que se inserem em uma CVA, 

como o caso do Livemocha, têm o compartilhamento de interesses em comum e a 

regularidade na comunicação entre si. 

 

4.1 DOMÍNIO – COMUNIDADE – APRENDIZAGEM  

 

Nesse estudo, promovi a integração de três colegas de escola no processo de 

aprendizagem da língua espanhola no Ambiente Virtual Livemocha (www.Livemocha.com), 
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sendo dois da mesma turma de 1º ano e um do 2º ano do ensino Médio de uma escola de 

Bagé-RS no ano de 2010 e 2011. Esses sujeitos têm idades entre 15 e 17 anos, todos do sexo 

masculino. Nesse sentido descrevo os elementos que validam o Livemocha e a atividade de 

aprendizagem como uma verdadeira comunidade virtual segundo a Teoria das Comunidades 

de Aprendizagem: 

a) Domínio na Aprendizagem Virtual - Wenger (2010) entende por “domínio” como a 

evolução da própria comunidade em que os membros se envolvem em uma determinada 

atividade em comum. Assim, o uso do Livemocha para aprender uma LE amplia a 

representação e a comunicação entre os aprendizes. Logo, após observar longos períodos de 

atividades virtuais, percebi um espírito de coalizão entre os sujeitos da pesquisa, uma vez que 

o Livemocha tem características de uma rede social como o Orkut.  

Desse modo, todos os sujeitos que interagem uns com os outros conforme seus 

interesses demonstram conhecimentos sobre os recursos de aprendizagem do site e logo 

promovem a construção de seus conhecimentos de forma coletiva. Isso configura o que 

Wenger entende como domínio, onde pessoas de um mesmo grupo ou comunidade se 

identificam por um domínio distribuído de interesses: na aprendizagem de idiomas, uma 

pessoa domina o idioma meta que a outra quer aprender.  

b) Comunidade e a Aprendizagem no Livemocha - Como falei anteriormente os 

sujeitos se integraram formando a sua própria comunidade de aprendizagem dentro de um 

suporte maior que é o Livemocha. E por terem quase os mesmos propósitos eles se engajaram 

em atividades conjuntas, sejam elas de aprendizagem do espanhol, seja ajudando outros 

membros a aprenderem a língua portuguesa. 

 

4.2 ANÁLISE DESCRITIVA DA APRENDIZAGEM SOB A ÓTICA DA TEORIA DA 

ATIVIDADE 

Quando pensei em realizar este estudo sobre comunidades virtuais de aprendizagem de 

idiomas optei por estudar a TA onde as vertentes epistemológicas de Vygotsky, retomadas por 

Leontiev e Engeström me levaram ao Modelo Triangular Expandido. A seguir, são aplicadas 

de acordo com os aspectos e características da atividade de aprendizagem da língua espanhola 

na comunidade virtual Livemocha.  

A seguir, apresento em detalhes as análises sobre as atividades dos sujeitos nesse 

processo de aprendizagem virtual e todos os elementos envolvidos sob a ótica do Modelo 

proposto por Engeström (1999):  
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Figura 4 – Sistema da Atividade de Aprendizagem de Espanhol no Livemocha, 

A aprendizagem do espanhol no Livemocha é interpretada na teoria como o 

objeto/motivo. Os sujeitos motivados a aprender o idioma estrangeiro buscam transformar 

esse objeto em resultado. Essa transformação só foi possível por conta do domínio oriundo da 

prática com acertos e erros que os sujeitos tiveram sobre o computador e todas as 

possibilidades tecnológicas. A Internet, em especial, o site do Livemocha, é vista na TA como 

a ferramenta de mediação. 

Dessa forma, a comunidade, que é composta pelos sujeitos e regida por regras, 

determina a divisão de tarefas para seus membros, onde o objetivo foi transformar o objeto 

em resultado, o que na teoria é compreendida como o desenvolvimento das habilidades 

comunicativas no E\LE. 

 

4.3 ELEMENTOS DA GROUNDED THEORY USADOS NA ANÁLISE DOS DADOS 

 

No início deste estudo, tive muitos receios quanto ao uso de uma metodologia de 

análise de dados baseada na construção de uma teoria substantiva. Mas após ler alguns 

estudos de Barney Glaser sobre a GT compreendi que poderia usar alguns elementos dessa 

teoria, não enquanto método, mas como um modo de análise. A seguir apresento as duas 
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principais categorias conceituais que emergiram dos dados coletados da observação presencial 

e entrevistas com os sujeitos. A categoria “Aspectos Estruturais da CVA Livemocha” é o 

retrato dos elementos que dizem respeito à estrutura da aprendizagem no ambiente virtual.  

 

4.3.1 ASPECTOS ESTRUTURAIS DA CVA LIVEMOCHA 

 

 As informações tratadas nessa seção estão relacionadas aos elementos estruturais que 

fazem parte do Livemocha enquanto plataforma virtual de aprendizagem. Essa categoria 

conceitual, que emergiu dos dados coletados, dá conta do modo como os sujeitos interagem 

com a ferramenta. A seguir, trato de descrever a subcategoria “Usabilidade” analisando a 

capacidade que os sujeitos têm ou não de usar o Livemocha para aprender espanhol.  

 

4.3.3.1 Usabilidade Pedagógica (UP) 

 

Nessa subcategoria considero “alta UP” quando o sujeito demonstra 

facilidade/praticidade no uso de uma ferramenta pedagógica para construir o conhecimento 

acerca da língua espanhola no Livemocha. O processo contrário ao que foi dito anteriormente 

será considerado como “baixa UP”.  

 No final, busquei saber se ao longo do curso Eduardo teve dificuldades na 

aprendizagem por conta de algum item que pudesse estar mal elaborado ou de difícil 

compreensão e a resposta foi a seguinte: 
Eduardo (Março, 2011) - Bah, esse curso é bom de fazer e o computador é uma 
coisa que todo mundo gosta de usar e tu aprendes fazendo o curso e não fica naquela 
chatice da aula e da pra fazer as aulas aqui. Não teve uma coisa que não gostei, acho 
só com relação aos pontos só que achei assim, porque tu tens que corrigir um monte 
de textos p ganhar um pouco de mochapoints. 
 

 Para Eduardo o ambiente do curso de espanhol foi considerado bom, uma vez que ele 

expressa o seu sentimento positivo com relação ao uso do computador para a sua 

aprendizagem. No entanto, o aluno faz uma crítica com relação ao sistema de pontos do 

Livemocha. Ressalta que a grande quantidade de revisões (ajudar os outros membros do 

Livemocha) é extensa demais para pouca aquisição de pontos como professor.  No entanto, 

pelas observações presenciais que fiz, não vejo problemas pedagógicos com esse item, pois o 

ambiente virtual não apresentou baixa UP por quaisquer problemas de compreensão, nem 

quanto à prática de envios de revisões escritas e orais.  
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4.3.2 ASPECTOS RELACIONADOS AOS SUJEITOS NO LIVEMOCHA 

 

 Nessa seção trato de apresentar as análises dos dados que constituíram essa categoria. 

As informações que emergiram dão conta de aspectos relacionados aos sujeitos e ao modo 

como realizam suas atividades de aprendizagem da língua espanhola na comunidade virtual, 

bem como os fatores que influenciaram na mesma.   

 As subseções que seguem também abordam fatores internos aos sujeitos e aspectos 

relacionados à interação e relevância da aprendizagem para a sua vida pessoal, além dos 

fatores motivacionais que envolvem todo esse processo.  

 

4.3.2.1 ATENÇÃO E MOTIVAÇÃO PARA A APRENDIZAGEM 

 

Durante as observações presenciais percebi os alunos motivados a realizarem as suas 

atividades e verifiquei também que os recursos didáticos do ambiente virtual interferem nesse 

processo. Keller (2008) destaca que um nível elevado de atenção ou curiosidade é despertado 

por meio de problemas não resolvidos e outras técnicas para estimular um senso de instrução 

do aluno. 

Para Keller (2008) esse tipo de atividade prática desafia o aluno a interpretar as 

imagens, relacionando as frases em espanhol com a compreensão auditiva. À medida que o 

aluno avança no curso, o grau de complexidade das atividades aumenta e promove o 

desenvolvimento da compreensão leitora, visual e auditiva (Figura 5). 
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Figura 5 – Exercícios de “Aprender” – Substantivos 

O autor destaca que essas estratégias fazem com que os alunos se mantenham 

envolvidos nas propostas de aprendizagem se mantendo atentos e espertos no Livemocha. 

 

4.3.2.2 CONFIANÇA E DOMÍNIO SOBRE A FERRAMENTA  

 

Os relatos abordam questões sobre atividades que conseguem ou não realizar sem se 

preocuparem com resultados, mas sim com o próprio rendimento. Independentemente de um 

sujeito realizar as atividades em grupo ou individualmente, vejo o Livemocha como um 

ambiente que proporciona as condições de aprendizagem e, a meu ver, respeita as 

individualidades de aprendizagem de seus membros e ao mesmo tempo oportunizando 

atividades que busquem atender às necessidades dos aprendizes na CVA.  

Nesses casos, Keller (2008) reforça a minha compreensão sobre a “confiança” que o 

aprendiz adquire ao realizar uma determinada atividade. O autor destaca que ela é alcançada 

quando um sujeito cria expectativas positivas para o sucesso, passa por uma experiência em 

condições de dificuldade, demonstrando todas as habilidades e esforços próprios ao invés de 

depender de fatores externos como a sorte ou a própria dificuldade da tarefa. 

 

4.3.2.3 RELEVÂNCIA DO ESPANHOL PARA OS APRENDIZES NO LIVEMOCHA 

 

 Essa subcategoria trata da relação entre tudo o que o sujeito almeja com a 

aprendizagem, os objetivos e pretensões para o seu futuro e o que o Livemocha, com a sua 

comunidade virtual, tem a oferecer com os seus cursos de idiomas, estratégias de ensino e o 

modo como pretende alcançar suas expectativas, devem estar contextualizadas com a 

realidade dos estudantes ou, pelo menos, segundo Keller (2008), criar uma proposta em que as 

experiências de aprendizagem sejam autênticas. Além disso, essa aprendizagem deve ir ao 

encontro dos objetivos e interesses das pessoas gerando uma motivação para estudar um 

idioma estrangeiro. 

 

4.3.2.4 A SATISFAÇÃO PELA APRENDIZAGEM 

 

A satisfação é um sentimento positivo que os sujeitos dessa pesquisa foram 

construindo ao longo dos 10 meses de pesquisas. Esse sentimento, segundo Keller (2008), é 
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necessário para que os alunos em suas experiências de aprendizagem desenvolvam a 

motivação continuada. Para o autor, isso significa que os incentivos, tais como recompensas e 

reconhecimento, devem ser utilizados de acordo com os princípios estabelecidos de gestão do 

comportamento.  

 

4.3.2.5 O DESINTERESSE PELA APRENDIZAGEM 

 

Os depoimentos dos sujeitos tratam sobre elementos que incidiram / afetaram 

negativamente sobre a motivação e o interesse por seguir realizando as atividades do curso. 

No relato de Eduardo, fica expressa a desmotivação por conta do recesso de férias e término 

da das observações presenciais, onde os sujeitos eram reunidos, pelo menos, duas vezes por 

semana: 
Eduardo (Março, 2011) - E tipo, quando o cara ganhava a gente tinha que revisar e 
daí a gente já aprendia junto, mas tipo, depois das férias eu parei um pouco de fazer 
o curso. [...] não tenho mais a mesma motivação porque antes a gente tinha terça e 
quinta aqui no laboratório, mas depois nas férias tu tem um monte de coisas pra 
fazer e antes a gente tinha aqui no colégio com todo mundo junto. Aquela parada ali 
dos mochapoints nas revisões era pouco ponto pra muito trabalho. (cód.10a). 

  

Esses fenômenos podem ser explicados sob o que Vetromille-Castro (2007) entende 

como “Ciclos solidários”. Para o autor, essa noção de ciclo solidário diz respeito a uma 

atividade colaborativa, mediada pela interação, onde um sujeito ou grupo dispensa de alguns 

valores e metas próprias para os outros integrantes, estimulando a continuidade ou o cessar 

das interações, estando automaticamente relacionado ao trabalho em grupo. E dependendo do 

tipo de atividade colaborativa, Keller (2008) complementa que as pessoas se adaptam aos 

estímulos de rotina, não importando o quão interessante uma determinada técnica ou 

estratégia seja os aprendizes acabam por perder o interesse ao longo do tempo. 

Nesse sentido, os fatores externos como a ausência de colegas, professores presenciais, 

falta de reciprocidade para a realização de uma determinada atividade incide diretamente no 

encerramento parcial ou total dessa atividade ou ciclo. A “Entropia Sócio-interativa” é 

estudada por Vetromille-Castro (2007) em sua tese de doutorado que recorro para 

complementar o entendimento sobre os fatores que influenciam diretamente na “perda de 

energia”, na motivação dos sujeitos dessa pesquisa para a prática de atividades de 

aprendizagem do espanhol na CVA. Segundo o autor, a interação interindividual tem uma 

função primordial na formação e na manutenção dos grupos em AVA, logo na manutenção da 

CVA Livemocha. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Aprender um idioma por meio de uma rede social já é realidade. Segundo o site do 

Livemocha, mais de 9 milhões de pessoas são membros dessa comunidade, onde cerca de 3 

milhões são brasileiros aprendendo uma nova língua por meio de recursos como bate-papo, 

recursos multimídia – como vídeos de aprendizado, e-books, audio-books e outros materiais 

de estudo. Os dados sugerem que, mesmo um ambiente virtual possuindo os melhores 

recursos disponíveis para a aprendizagem, é relevante a aprendizagem ser acompanhada por 

uma pessoa com mais experiência ou mesmo um professor. Esse fator é para a manutenção e 

sustentação dessa aprendizagem virtual. É evidente que essa realidade dependerá de uma 

iniciativa pessoal. Outro ponto que quero acrescentar é o aspecto social deste método de 

aprendizagem online, pois o sujeito está imerso em uma realidade de aprendizagem autêntica, 

com a possibilidade de estabelecer laços de amizade e parceria autênticos, podendo ser 

valiosos para o futuro desses aprendizes. Nesse sentido os nativos de uma determinada língua 

meta seriam capazes de dar aos sujeitos ajuda adicional fora da sala de aula.  

A integração da tecnologia na aprendizagem de línguas pode potencializar a 

aprendizagem dos alunos. No entanto, o professor precisa manter um monitoramento efetivo a 

fim de verificar a eficiência dos alunos nesse ambiente virtual, buscando regular as estratégias 

e evitar que os alunos se dispersem ou se desinteressem pelo aprendizado online.  
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RESUMEN: Este trabajo pretende mostrar los aspectos que involucran el aprendizaje del 
español en una comunidad virtual de aprendizaje de lenguas conocido como  Livemocha, que 
describe cómo los miembros de esta comunidad se movilizan para construir sus 
conocimientos en un entorno virtual de aprendizaje. 
PALABRAS-CLAVE: Comunidad virtual; aprendizaje de idiomas; usabilidad; aspectos de  
motivación. 
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Resumo 

As Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação (NTIC) ganharam espaço no ensino-
aprendizagem de línguas, levando professores e alunos a experimentar uma variedade de 
recursos na Aprendizagem de Línguas Mediada por Computador (CALL). Paiva (2010) e Bax 
(2003) trataram das tensões decorrentes da presença das NTIC na EaD e compreendidas como 
parte de um processo de normalização.  No tocante à normalização, ainda que exista alguma 
de resistência às NTIC, docentes e discentes parecem aceitar a presença de recursos como a 
Web nas aulas, seja pela indissociabilidade das NTIC e da vida dentro e fora da escola, seja 
por políticas educacionais que impõem a modalidade “a distância” em certos contextos.  Uma 
tensão mais forte é das metodologias, que precisam ser revistas e adaptadas às características 
das comunidades virtuais de aprendizagem, vistas como sistemas complexos 
(VETROMILLE-CASTRO, 2008; MARTINS, 2009).  Há a tensão da preparação docente, 
discutindo as peculiaridades dos recursos e movimentos pedagógicos, como o poder de 
autoria que a Web 2.0 dá ao aluno fora da escola, em conflito com o tratamento passivo que 
aprendizes recebem em muitas experiências em EaD/CALL. Com este cenário, tratarei de 
aspectos como a pedagogia em CALL, a influência de políticas institucionais-educacionais, da 
formação docente e dos resultados de cursos a distância como tensões em CALL. 	  
 

Palavras-chave: CALL; metodologias; políticas públicas educacionais 

 

Dando início ao texto, é importante delimitar o campo sobre o qual farei minhas 

considerações. Embora entenda que minhas reflexões sejam válidas, em sua maioria, para a 

EaD como grande área, minhas observações dizem respeito principalmente à área de 

aprendizagem de língua estrangeira e à formação de professores de LE a distância por meio 

das Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação (NTIC), pois é o campo de minha 
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pesquisa.  Com esse pano de fundo, tentarei discutir e fazer algumas provocações em torno de 

alguns desafios do Ensino-Aprendizagem em língua estrangeira mediado pelas NTIC – 

desafios os quais denominarei como tensões – inspirado no trabalho de Paiva intitulado 

Tecnologia na docência em línguas estrangeiras: convergências e tensões (2010) e buscando 

lançar outras provocações a todos aqueles que atuam na área de Educação a Distância ou 

especificamente de CALL (aprendizagem de línguas mediada por computador/computer-

assisted language learning).  Os desafios – ou tensões – que trago ao debate orbitam em torno 

de três pontos capitais, os quais são interdependentes e entrelaçados. O primeiro deles, é a 

tensão em torno dos paradigmas metodológicos para EaD; o segundo, o das políticas 

públicas educacionais para EaD; e a terceira tensão é a do preparo docente para a EaD.  

 

Introdução 

Desde a inserção das Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação (doravante 

NTIC) na EaD e na aprendizagem de línguas em específico, as quais deram “novo fôlego” 

para a EaD em virtude da multiplicação de possibilidades de ensino-aprendizagem (muito 

além dos hoje ultrapassados e desgastados cursos por correspondência), pesquisadores, 

professores e alunos têm experimentado e discutido a gama inalcançável de recursos digitais 

para a aprendizagem. Embora, há alguns anos, houvesse críticas ferrenhas em relação à 

inserção das NTIC no ambiente educacional, hoje a resistência ao uso de tais recursos é bem 

menor, tanto por parte de professores, quanto por parte de alunos.  De modo geral, docentes e 

discentes parecem estar cientes de que recursos como computadores e a Web vieram para 

ficar nas salas de aula (presenciais ou não), seja porque entendem a indissociabilidade das 

TIC e da vida dentro e fora da escola, seja porque há incompatibilidade entre horários livres 

dos futuros alunos e os horários de oferta dos cursos presenciais, seja porque as políticas 

educacionais impõem a modalidade “a distância” como exclusiva para a qualificação em nível 

superior em determinados contextos.  Estes são os casos, por exemplo, dos habitantes da 

maioria das cidades atendidas pelo Curso de Formação de Professores de Espanhol como 

Língua Estrangeira da UFPel (FPELE), cidades as quais não possuem faculdades ou 

universidades próximas.  Em contextos assim, a EaD aparece como principal alternativa de 

acesso ao ensino superior. 

Menciono esta gradual mudança na forma como as TIC são vistas no contexto 

educacional como uma “deixa” para ilustrar o fato de que uma tensão pode passar a um 

processo de normalização, conforme descrevem Bax (2003) e Chambers e Bax (2006) (apud 



Anales del I Encuentro internacional del conocimiento : diálogos en nuestra América / I Encuentro de 
las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración en el Conosur, 5, 6, e 7 de mayo 2011, 
Pelotas, Brasil – Pelotas (RS) : Instituto Federal Sul-rio-grandense/IFSul, 2011 - ISSN 2238-0078 
_________________________________________________________________________________ 

 

 1448 

PAIVA, 2010), ou, para usar um termo da Complexidade, chegar a um “equilíbrio dinâmico”.  

É importante frisar que a passagem das tensões à normalização da tecnologia não é 

automática, abrupta, uniforme, definitiva e válida para todos os indivíduos e suas respectivas 

relações com todas as ferramentas.  A normalização seria um processo contínuo, instável, no 

qual a relação com os recursos tecnológicos passaria por sete estágios (BAX, 2003, p. 24-25 

apud PAIVA, 2010): 

 

1. Adeptos Iniciais. Alguns poucos professores e escolas adotam a tecnologia 
por curiosidade. 

2. Ignorância/Ceticismo. A maioria das pessoas continua cética ou desconhece 
a sua existência. 

3. Tentam uma vez. As pessoas experimentam mas rejeitam por causa de 
problemas iniciais. Não conseguem ver seu valor – a tecnologia não parece 
acrescentar nenhuma ‘vantagem relativa ’ (Rogers, 1995). 

4. Alguém lhes diz que realmente funciona. Tentam novamente e vêem que, de 
fato, há uma vantagem relativa no uso. 

5. Medo/veneração. Mais pessoas começam a usar, mas ainda há (a) medo, 
alternando com (b) expectativas exageradas. 

6. Normalização. Gradualmente ela é vista como algo normal. 

7. Normalização. A tecnologia é integrada às nossas vidas e torna-se invisível 
—‘normalizada’.  

Pessoalmente, ainda que sejam encontrados “focos de resistência” em relação ao uso 

das TIC na Educação, eu especularia que a maioria da sociedade urbana, em especial em 

ambiente de ensino-aprendizagem, hoje, flutuaria entre os estágios quatro e sete.  No entanto, 

o ponto que gostaria de destacar aqui é justamente o fato de que uma tensão pode, a partir de 

uma série de movimentos interacionais e de diálogo, dar espaço para ações convergentes.  De 

forma bastante modesta, a minha abordagem a seguir busca promover tal diálogo e, quem 

sabe, contribuir para a minimização de tais tensões. 

 

A primeira tensão: paradigmas metodológicos para/na EaD 

No que diz respeito às metodologias, pesquisas têm apontado no sentido de que 

comunidades virtuais de aprendizagem de línguas ou de formação de professores de línguas 

comportam-se como sistemas complexos (VETROMILLE-CASTRO, 2007; 2008; 2009; 
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MARTINS, 2009), entendimento que traz decorrências para as práticas docente e discente em 

meio digital.   

As Teorias da Complexidade e do Caos têm sido usadas não somente na tentativa de 

dar conta dos fenômenos da linguagem (aquisição: Larsen-Freeman, 1997; 2001; Paiva, 2005; 

léxico: Meara, 2006; Metáfora: Cameron & Deignan, 2006), mas também dos fenômenos da 

sala de aula em meio digital.  Meu trabalho de pesquisa, desde 2006, tem como foco tais 

fenômenos da sala de aula. 

Quando faço referência ao termo “sala de aula”, peço que entendam como aquela na 

modalidade online ou híbrida – ou seja, com aulas face a face e online, muito embora o 

entendimento da sala de aula como sistema complexo possa ser estendido também para a sala 

exclusivamente presencial.  Além do meu trabalho, passarei pelas considerações de Antônio 

Carlos Martins (2008; 2009) que, partindo de referencial da Complexidade diferente daquele 

utilizado em minha pesquisa, também entende a sala de aula como sistema complexo.  

 

a. As condições de Martins 

Tanto no capítulo A emergência de dinâmicas complexas em aulas on-line e face a 

face, do livro Sistemas Adaptativos Complexos: Linguagem e Aprendizagem (2009), quanto 

em sua tese, em 2008, Martins “discute as dinâmicas complexas que emergiram em um curso 

de escrita acadêmica para aprendizes de inglês como LE oferecido na modalidade híbrida” 

(MARTINS, 2009, p.149), utilizando uma abordagem ecológica na análise de comunidades de 

aprendizagem.  O debate proposto tem como suporte cinco condições desenvolvidas por 

Davis e Simmt (2003) e utilizadas por Bowsfield (2004) para compreender a sala de aula de 

línguas como um sistema complexo de aprendizagem, tanto no que diz respeito ao seu 

surgimento (ou sua emergência) quanto em relação a sua manutenção.  Em 2008, Martins faz 

uma releitura das cinco condições e as adapta para: 

! Diversidade interna 

! Redundância 

! Controle descentralizado 

! Restrições possibilitadoras 

! Interações locais 
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Um olhar complexo, como o de Martins, sobre a sala de aula “desencoraja explicações 

reducionistas dos eventos de ensino e aprendizagem de línguas” (LARSEN-FREEMAN, 

1997). 

 

b. Minha visão de aula/grupo como sistema complexo 

Essa perspectiva reducionista dos eventos de ensino e aprendizagem mencionada por 

Larsen-Freeman em 1997 foi meu ponto de partida para analisar a sala de aula de LE e de 

formação de professores de LE em ambiente virtual de aprendizagem (doravante AVA).  A 

adoção do paradigma clássico de Ciência nos impõe seus três pilares, a saber, a Ordem, a 

Separabilidade e a Razão, os quais, por definição, apartam o objeto de análise de tudo que lhe 

é diferente, de tudo que é imprevisível, de tudo que “não se encaixa”.  Ouso dizer que o 

reducionismo está no DNA da Ciência Clássica.  Não é difícil imaginar uma visão docente 

e/ou investigativa dos eventos da sala de aula sob essas lentes clássicas.  No entanto, também 

não é difícil considerar o quanto de Desordem e Inseparabilidade há no espaço de ensino-

aprendizagem.  Assim, recorro a Morin & Le Moigne (2000) na proposta de combinação 

dialógica dos princípios da Ciência Clássica e do Pensamento Complexo. 

 

Posto isso, em 2007, me baseio na definição de Bertalanffy para os sistemas 

complexos na sua Teoria Geral dos Sistemas (1973) para observar a sala de aula online para 

formação de professores de LE.  Além de referir à idéia corrente da Complexidade, a saber, “o 

todo é mais do que a soma de suas partes”, Bertalanffy aponta as seguintes características dos 

sistemas complexos: 

! Abertos 

! Sensíveis a fatores externos 

! Auto-organizados 

! Imprevisíveis 

! Não-lineares 

! Sensíveis às condições iniciais 

! Regidos por regras de baixo nível 
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Além dessas características, é fundamental dizer que a sala de aula, como qualquer 

sistema complexo, se constitui (ou “emerge”, para usar termo da Complexidade) e se mantém 

a partir dos indivíduos e suas ações, ou seja, da interação interindividual e daquilo que dela 

pode derivar.  Porém, a interação não é fato dado na sala de aula, “não são favas contadas”, e 

depende diretamente da interrelação das características sistêmicas para resistir a um fenômeno 

igualmente característico dos sistemas: a entropia, a qual denomino como entropia sócio-

interativa em sistemas complexos como a sala de aula presencial ou em AVA 

(VETROMILLE-CASTRO, 2009) e que, de maneira bastante resumida e simplista em virtude 

do tempo disponível, assola o sistema e o faz sucumbir caso não haja movimentos 

interacionais trabalhando pela resistência sistêmica. 

Além de e relacionado a isso, está o fato de que, em virtude das ferramentas da Web 

2.0, o aluno quando fora da escola assume papel de autor (ou lhe é exigida atuação em 

autoria), mas ainda, em muitas experiências em EaD/CALL, o aprendiz é tratado ou se 

comporta como elemento passivo no processo de construção do próprio conhecimento, fato 

que confronta a concepção da imprescindibilidade da interação na aprendizagem. 

Se tomarmos as condições elencadas por Martins (2009) ou as características dos 

sistemas complexos de Bertalanffy, veremos que tanto as condições quanto as características 

são interdependentes, ou seja, cada uma acarreta implicações para as demais.  E a 

indissociabilidade de tais condições se configura de dois modos: o primeiro, como uma das 

principais contribuições da Teoria da Complexidade para a área da Educação e da formação 

de professores, uma vez que revela as diversas nuances em jogo e a imprevisibilidade de 

relações entre as condições que caracterizam a sala de aula como um sistema complexo; o 

segundo modo, configura-se como a própria tensão em relação à metodologia, pois traz à 

tona todos os elementos e relações em jogo no processo de ensino-aprendizagem e a 

necessidade de o professor lidar com todos esses aspectos na sua prática pedagógica, que 

necessita, mais do que nunca, fomentar a interação. 

Em suma, as tensões em relação à metodologia giram em torno dos papéis de alunos e 

professores com vistas à geração e à manutenção da interação, elemento primordial para a 

construção do conhecimento. 

 

A segunda tensão: as políticas públicas educacionais 

O crescimento constante da oferta de cursos EaD no Brasil é fato.  Segundo dados da 

Associação Brasileira de Educação a Distância – ABED – 2,64 milhões de brasileiros 
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estudaram em cursos EaD em 2008.  O MEC, em consonância com políticas de outras partes 

do mundo, tem gerado iniciativas de desenvolvimento e uso de NTIC na Educação Básica, 

como aquelas sob tutela da Coordenação-Geral de Tecnologias da Educação (COGETEC), 

dentre as quais posso citar Tecnologias de Correção de Fluxo Escolar e o projeto Aprendendo 

com a Tecnologia. 

Ao tomarmos outros níveis de Educação, destaco o Portal de Periódicos da CAPES, o 

ProInfo, a biblioteca Domínio Público e a Universidade Aberta do Brasil – UAB, que tem 

representado uma parcela importante no número de professores vinculados às universidades e 

um aumento no número de vagas no ensino superior por meio de cursos de graduação a 

distância.  Hoje, a UAB, sob a coordenação da CAPES, oferece, somente nas áreas de Letras e 

Linguística, 51 cursos online de licenciatura em língua estrangeira ou portuguesa espalhados 

por todas as regiões do país (CAPES, 2010). 

No entanto, apesar de todo o investimento feito, ainda há uma defasagem entre o 

público atendido e o número de professores-pesquisadores e tutores para atendimento (os 

quais prefiro chamar de professores a distância, por serem, de fato, os professores mais 

próximos dos alunos).   Especialmente na área de formação de professores de línguas, o que 

se encontra é uma necessidade de tutores/professores à distância atenderem a um número 

ainda elevado de alunos, o que põe em risco a existência de trocas, de interações significativas 

e de qualidade – que são elementos centrais na tensão metodológica recém abordada.   

 

Em outras palavras, a tensão se estabelece entre, de um lado, a necessidade e a 

possibilidade técnica de oportunizar o acesso ao ensino superior a uma parcela da população 

que até há pouco estava à margem da universidade e, de outro lado, as condições mínimas de 

ofertar a este público uma formação de qualidade, no mínimo, equivalente àquela encontrada 

no ensino superior presencial.  Como ilustração, posso citar a realidade de um curso de 

formação de professores de língua a distância, no qual cada professor a distância é 

responsável por, em média, até 100 alunos, sendo 50 de uma disciplina e outros 50 de outra.  

Por semana, cada professor precisa interagir, com qualidade e fomentando a interação, com 

cada um dos grupos, além de corrigir produções escritas que, na área de Letras, são parte 

essencial da formação docente.  Garrison & Anderson (2003 apud GARRISON & 

CLEVELAND-INNES, 2005), ao falar da “aprendizagem profunda” em EaD, descrevem 

assim a atuação do professor em AVA: 
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O foco central [do professor] deve estar na criação de sentidos e na 

confirmação de compreensão dos alunos.  A presença de ensino sólida que 

encoraja a participação [do aluno], sem ser centrada no professor, é crucial. 

Não é desejável ou razoável, a partir de uma perspectiva de gerenciamento do 

tempo, que o professor responda a todo e qualquer comentário.  Mas é crucial 

que ele modere e modele a direção do discurso.  Finalmente, em qualquer 

contexto educacional, pode-se esperar situações nas quais a instrução direta é 

necessária para atingir a aprendizagem profunda e significativa.  Isto é, há 

vezes em que ideias específicas precisam ser mostradas, que um aluno precisa 

de ajuda, que a discussão precisa ser resumida.  O objetivo da aprendizagem 

profunda é passar a discussão da exploração à integração e, então, à solução.” 

(tradução minha) 

Percebe-se que, embora não haja a necessidade ou a possibilidade de responder a todas 

as manifestações dos alunos em um AVA, são demandados do professor a atenção e o 

envolvimento com tudo o que é manifestado pelos aprendizes no ambiente e, com base no que 

vê, é esperado que este professor tome decisões sobre os caminhos possíveis na construção de 

conhecimento.  Com tempo restrito em virtude do grande número de alunos a acompanhar e, 

muitas vezes, em disciplinas bastante distintas e nas quais não é especialista, a atuação do 

tutor/professor a distância fica limitada a tarefas mecânicas e de pouca profundidade para a 

aprendizagem. 

 

A terceira tensão: a preparação profissional  

A terceira tensão diz respeito à preparação profissional dos diversos docentes que 

atuam na EaD/CALL nos mais diversos papéis.  Hoje, especialmente se tomarmos o modelo 

UAB, temos a figura de, pelo menos, dois professores fundamentais no processo de ensino-

aprendizagem: o professor-pesquisador e o tutor (ou professor à distância, como mencionei 

anteriormente).  O professor-pesquisador é geralmente o professor especialista, responsável, 

dentre outras tarefas, pela elaboração e organização de disciplinas.  Já o tutor, sob orientação 

do professor-pesquisador, tem como papel principal estabelecer a ligação entre os alunos, o 

conteúdo e o professor responsável pela disciplina, atuando também na avaliação dos 

aprendizes. 
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No entanto, a primeira tensão referente à preparação profissional acontece quando 

ainda não temos um número suficientemente grande de professores-pesquisadores 

familiarizados com as peculiaridades do ensino-aprendizagem em EaD, devido a fatores 

diversos como o próprio caráter recente dos estudos envolvendo TIC e Educação.  Não 

havendo tal familiaridade, o processo de elaboração de disciplinas e cursos fica bastante 

comprometido, exigindo um esforço redobrado por parte de professores-pesquisadores que 

precisam não somente organizar, manufaturar o conteúdo que é de seu domínio, mas 

conhecer, refletir, entender e incorporar as mudanças necessárias na sua prática docente para 

que sua disciplina funcione na modalidade à distância.  É a tensão metodológica novamente 

em jogo por aqui. E entendendo o material didático como uma restrição possibilitadora, 

regra de baixo nível ou condição inicial do sistema complexo “sala de aula virtual”, vê-se a 

tensão da insipiência de conhecimento sobre as peculiaridades da EaD/CALL como 

limitadora para a emergência da interação.   Há iniciativas de capacitação de professores-

pesquisadores, com vistas à superação de tal tensão, mas, no momento e na minha ótica, é 

preciso um maior esforço tanto das instituições quanto dos profissionais que aceitam o desafio 

de elaborar materiais para EaD/CALL.  Despir-se de concepções prévias e tradicionais de 

ensino-aprendizagem, entendendo e aceitando o fato de que o aluno já tem (ou deve ter) o 

poder da autoria fora do ambiente escolar, é fundamental.  O professor que elabora materiais 

precisa dar ao aprendiz um lugar de participante ativo na construção de seu próprio 

conhecimento. 

 

Outra tensão no que diz respeito à formação profissional está ligada ao tutor.  Como 

mencionei há pouco, são frequentes os casos em que os tutores, por um déficit na quantidade 

destes profissionais, precisam atuar em mais de uma disciplina.  Para tal atuação, os tutores 

precisam de tempo para apropriarem-se dos conteúdos de cada disciplina – muitas vezes 

novos para eles – e das abordagens metodológicas da EaD.  O que tenho encontrado nas 

tutorias é professores recém formados, com muita disposição em vencer os desafios, mas com 

pouco tempo para preparação teórica prévia em cada disciplina e ainda acompanhar o 

andamento dos cursos, interagir com alunos, dar retorno sobre trabalhos.  O excesso de polos 

e o número limitado de tutores geram a dificuldade em tratar das particularidades das 

disciplinas e do ensino-aprendizagem com TIC a contento.  A harmonização desta tensão 

passa, a meu ver, por três iniciativas: 
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1) a contratação de um número de tutores condizente com o tamanho do público 
atendido;  

2) um processo de seleção mais semelhante àquele para o ingresso em universidade, 
como, por exemplo, o processo de seleção de professores substitutos, associado a 
um valor de bolsa mais próximo daquilo que é pago ao professor universitário 
temporário. Afinal, se o egresso dos cursos à distância tem – e deve ter – o mesmo 
status de um egresso de cursos presenciais, é esperado que os professores atuantes 
na EaD tenham perfil semelhante aos dos professores do ensino face-a-face.  Nesse 
sentido, os tutores seriam selecionados para trabalhar com disciplinas específicas, 
passando por provas de conhecimento específico, como no caso de Libras, por 
exemplo;  

3) um maior e irrestrito apoio e orientação dos professores-pesquisadores, que são 
especialistas nas suas áreas, ao trabalho dos tutores. 

Considerações finais 

Encaminhando minhas considerações finais, espero ter atingido o objetivo de lançar 

provocações para nossa reflexão.  Partindo do entendimento que a sala de aula virtual e o 

ensino-aprendizagem são sistemas complexos dinâmicos, vejo a possibilidade de atuação dos 

professores sendo desenvolvida com qualidade desde que condicionada à preparação docente 

em lidar com a Complexidade dos fenômenos da própria sala de aula, do ambiente, da 

disciplina, do ensino-aprendizagem.  Vejo que a área teve um progresso assustadoramente 

bom nos últimos anos no Brasil e, na minha ótica, há um futuro promissor.  No entanto, não 

podemos esquecer que o egresso dos cursos à distância receberá o mesmo diploma daqueles 

egressos das nossas universidades tradicionais e preencherão vagas no mercado de trabalho 

como professores, técnicos e profissionais liberais.   

O sucesso futuro na EaD/CALL me parece passar pela atenção urgente às tensões que 

destaquei em minha fala, ou relegaremos os cursos em EaD a uma versão “pejorativamente 

econômica” de cursos presenciais equivalentes já estabelecidos. 
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Abstract 

NICT have increasingly appeared in leaning-teaching contexts, making teachers and students 
try several and new CALL resources. Paiva (2010) and Bax (2003) approached tensions 
derived from the presence of NICT in Distance Education and taken as part of a 
‘normalization’ process. To what concerns normalization, although there seems to be some 
resistance to NICT, teachers and students also seem to accept such resources in classrooms, 
since NICT are present in real-life contexts and educational policies somehow impose on this 
media as the only way to pursue academic studies.  A strong tension is that related to 
methodologies, which need to be revised and adapted to virtual learning communities, seen as 
complex systems (VETROMILLE-CASTRO, 2008; MARTINS, 2009).  There is also tension 
related to teacher education, discussing pedagogical movements and resources, such as the 
authoring power given to students by web 2.0 outside schools as opposed to passive treatment 
they received in educational contexts. This paper contains reflections upon CALL pedagogy, 
the influence of public policies, teacher education and results in online courses as tensions in 
CALL. 	  
 

Palavras-chave: CALL; methodologies; public educational policies 
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O ENSINO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS A DISTÂNCIA NA 

MODALIDADE EAD: DESAFIOS E POSSIBILIDADES 
 

Fabiano Souto Rosa e Tatiana Bolivar Lebedeff  
 
 

 
RESUMO: 

A partir do Decreto 5626, o ensino de Libras tornou-se obrigatório nos cursos de Licenciatura. 
O texto propõe a discussão os desafios de seu ensino na Educação a Distância, tais como a 
adequação da tecnologia a canais de produção e recepção diferentes dos das línguas orais e a 
necessidade de capacitação de tutores que desconhecem a Surdez, a cultura surda e a língua 
de sinais.  

PALAVRAS-CHAVE: Língua Brasileira de Sinais – Educação a Distância – Surdez – 
Cultura Surda – Formação de professores. 

 
Introdução 

Até pouco tempo atrás as pessoas interessadas em aprender Língua Brasileira de 

Sinais (Libras) recorriam às associações de surdos, particiavam de cursos de extensão ou, 

então, matriculavam-se em cursos de iniciativa privada. Atualmente, a partir da oficialização 

da Libras em nosso país, através da Lei 10.436 de 24/4/2002 e do Decreto 5.626 de 

22/12/2005, a disciplina de Libras tornou-se obrigatória no Ensino Superior em todos os 

cursos de Formação de Professores. 

Na UFPEL, até o ano de 2010, essa disciplina estava sendo inserida aos poucos nos 

cursos presenciais, mas com a ampliação de oferta de cursos de Licenciatura a distância, a 

Libras também deverá ser oferecida nesta modalidade.   

Ao ser proposta a disciplina de Libras nos cursos de Graduação a Distância, 

percebemos que não há na UFPEL um material próprio para o desenvolvimento da mesma. A 

experiência maior que há com a disciplina é na modalidade presencial, por isso torna-se 

necessário a criação de um material voltado para os cursos na modalidade a distância.  

Para a modalidade de Educação a Distância ainda são poucas as pesquisas voltadas 

para o impacto da oferta da disciplina de Libras nos polos localizados no interior do Brasil e, 

tampouco pesquisas que indiquem parâmetros para a produção deste material específico. 

Existe, atualmente, uma tímida produção científica sobre o ensino da Língua Brasileira de 

Sinais para ouvintes na modalidade presencial (Gesser, 2006), mas não especificamente para 

o ensino dela a distância. 
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Por ser uma língua viso-espacial a Libras apresenta peculiaridades específicas distintas 

das línguas orais; como cenário da Libras temos a cultura surda e seus artefatos, esta muitas 

vezes desconhecida pela maior parte dos acadêmicos, o quais chamaremos de ZeroLibras – 

ZL ou seja, refere-se ao fato de que os sujeitos não possuem  saberes sobre o sujeito surdo e a 

sua cultura,  sobre a Língua de Sinais e a Libras. Percebe-se, portanto, o desafio de introduzir 

os saberes sobre a surdez na modalidade a distância em comunidades que, na maioria das 

vezes, desconhece a surdez como diferença Linguística e a Língua Brasileira de Sinais como 

língua de uma comunidade linguística minoritária. 

Este trabalho visa, portanto, discutir os desafios de ensinar uma língua da qual os 

estudantes não possuem quaisquer informações e que foge dos canais de recepção e produção 

usuais, ou seja, as línguas orais são Orais-auditivas, enquanto a Libras é Viso-gestual.  

 

O status linguístico da Língua Brasileira de Sinais 

Durante muito tempo a Língua de Sinais foi vista apenas como um conjunto de gestos 

icônicos, ou como um código, utilizado por um grupo de pessoas “com problemas”. 

Entretanto, a aprtir da década de 60 estudos de fonologia, principalmente os de Stokoe, 

elevaram demonstraram que as Línguas de Sinais eram mais que conjuntos de simples gestos: 

são línguas estruturada. Stokoe foi um dos primeiros pesquisadores a analisar a formação dos 

sinais, sendo que sua publicação Sign Language Structure de 1960 até hoje é obra de 

referência (Maher, 1996). Para referir-se à fonologia dos sinais, Stokoe utilizou o termo 

quirologia, uma palavra derivada do grego, a forma utilizada nos séculos 18 e 19 para 

denominar a deletração ou uso de sinais. Stokoe também começou a estabelecer analogias 

entre sinais e línguas faladas, observando que as características distintivas da língua oral são 

simultaneamente combinadas para produzir segmentos consonantais e vocais, enquanto 

distintos parâmetros de sinais são produzidos simultaneamente em várias combinações para 

formar sinais.  

 Quadros (1997) explicita que as línguas de sinais são sistemas lingüísticos que passaram 

de geração em geração de pessoas surdas e não são derivadas das línguas orais, mas fluíram de 

uma necessidade natural de comunicação entre pessoas que não utilizam o canal auditivo - oral, 

mas o canal viso-espacial.  

Além disso, Quadros (1997) afirma que as línguas de sinais são sistemas lingüísticos 

independentes dos sistemas de línguas orais e são línguas naturais porque: 1) desenvolvem-se 

no meio em que vive a comunidade surda; 2) refletem a capacidade psicobiológica humana para 
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a linguagem; 3) são produtos da necessidade específica e natural dos seres humanos de usar um 

sistema lingüístico para expressarem idéias, sentimentos e ações. Nesse sentido, Brito (1997) 

ressalta que, em razão de sua estrutura, permitem a expressão de qualquer conceito: descritivo, 

emotivo, racional, literal, metafórico, concreto, abstrato. Enfim, permitem a expressão de 

qualquer significado decorrente da necessidade comunicativa e expressiva do ser humano. 

Brito (1997) argumenta que as línguas de sinais podem ser consideradas naturais tanto 

pelo seu surgimento (espontâneo, a partir da interação entre pessoas) como por permitirem a 

expressão de qualquer significado que parta da necessidade comunicativa do homem, além da 

similaridade de formação entre língua de sinais e língua oral.  

Depreende-se, então, que, para os surdos, independentemente da língua materna ou 

nativa, a sua língua natural é, necessariamente, a língua de sinais. Karnopp (1999) salienta 

que, apesar das diferenças nas modalidades de percepção e produção entre línguas orais 

(auditivo-oral) e línguas de sinais (gestual-visual), existe um paralelo entre os processos de 

aquisição e desenvolvimento das duas línguas. Nesse sentido, Goldin-Meadow e Mylander 

(1994) mostram que as línguas de sinais possuem propriedades estruturais como a língua 

falada: níveis de análise de sintaxe, morfologia e fonologia. 

No Brasil durante muito tempo a Língua Brasileira de Sinais esteve alijada do 

contexto escolar. Foram muitos anos de lutas do Movimento Surdo para que em 2005 fosse 

aprovado o Decreto 2656, que estabelece como obrigatório o ensino de Libras nos cursos de 

Formação de Professores: 

Art. 3o  A Libras deve ser inserida como disciplina curricular 
obrigatória nos cursos de formação de professores para o 
exercício do magistério, em nível médio e superior, e nos cursos de 
Fonoaudiologia, de instituições de ensino, públicas e privadas, do 
sistema federal de ensino e dos sistemas de ensino dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios.  
 
        § 1o  Todos os cursos de licenciatura, nas diferentes áreas do 
conhecimento, o curso normal de nível médio, o curso normal 
superior, o curso de Pedagogia e o curso de Educação Especial são 
considerados cursos de formação de professores e profissionais da 
educação para o exercício do magistério. 
 
        § 2o  A Libras constituir-se-á em disciplina curricular optativa 
nos demais cursos de educação superior e na educação profissional, a 
partir de um ano da publicação deste Decreto. 
 

 A obrigatoriedade do ensino de Libras nos cursos de Formação de Professores iniciou  

uma nova etapa na história da surdez no Brasil. Os surdos não mais como meros espectadores 
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mas como atores no processo de formação dos docentes.mAlém disso, criaram-se diversos 

desafios, tais como produzir materiais didáticos, ementas de disciplinas, formar professores 

surdos, entre outros. Durante algum tempo essas questões eram discutidas apenas no âmbito 

da educação presencial, mas, posteriormente, tornou-se, também, uma questão a ser discutida 

também na educação a distância. O principal desafio tornou-se em como produzir material 

didático para ensinar, a distância, uma língua que é viso-gestual. 

 

O ensino de Língua Brasileira de Sinais a distância: modelos existentes 

O curso de Letras Libras, modalidade à distância, da Universidade Federal de Santa 

Catarina – UFSC é o principal modelo brasileiro de ensino de Libras a distância. O Curso de 

Licenciatura em Letras/Libras é uma iniciativa da Universidade Federal de Santa Catarina, 

com o objetivo de formar professores para atuar no ensino da língua de sinais como primeira e 

segunda língua. Este curso possui metodologia diferenciada sendo focado em tecnologia 

visual. As disciplinas são ministradas em Língua de Sinais por meio de vídeo conferência e 

também é possível o acesso aos vídeos em Língua de Sinais através do ambiente virtual de 

Ensino Aprendizagem (AVEA). A primeira turma deste curso teve início no ano 2006, com 

nove (9) polos regionais, mais ou menos 480 alunos do Brasil, tem maior os alunos surdos e 

menos alunos ouvintes. A Universidade Federal de Santa Maria – UFSM é o Polo do Rio 

Grande do Sul e nela concentram-se estudantes de diversas localidades do Estado, bem como 

alguns de Santa Catarina, por ser este polo mais próximo que o da UFSC. Atualmente, estão 

em andamento outros dois Cursos de Letras Libras: de Licenciatura e Bacharelado, com mais 

18 polos que iniciaram suas atividades em 2008.  

No AVEA há um glossário de termos acadêmicos e outros da língua portuguesa 

explicados em Libras, que estimula o uso da Libras e a exploração do visual, corroborando o 

aprendizado dos surdos e sua interação com os demais alunos. O Letras Libras a distância 

inova o AVEA ao desafiar toda a equipe a torná-lo acessível e adequado ao público surdo e ao 

uso de uma língua espaço-visual. Cada de disciplina tem dentro muitos vídeos e textos, para 

cada texto há um vídeo com tradução em Libras. Além disso, tem muitas atividades com os 

vídeos, algumas atividades (fórum, tarefa, entre os outros). Também é necessário postar os 

trabalhos via vídeo, ou seja, o aluno faz uma filmagem sua e posta no AVEA. A principal 

estratégia deste curso, é, portanto, o uso de imagens. 

Entretanto, o curso de Letras/Libras, apesar de ser o principal modelo que temos no 

Brasil, não funciona como paradigma exclusivo para projetar uma disciplina de Libras a 
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distância. Isto porque no Curso de Letras/Libras todos os alunos são fluentes em Libras, o 

próprio processo seletivo é em Libras. No caso da disciplina de Libras, o alunado, em sua 

grande maioria, desconhece a Libras e, portanto, a disciplina tem que ser pensada em prover 

desde os conhecimentos mais básicos, tais como o alfabeto digital, o foco do olhar, as 

configurações de mão, entre outros.  

    

O desafio da produção de uma disciplina de Libras a distância na UFPEL 

A produção de material para a Disciplina de Libras a Distância na UFPel iniciou com 

uma pesquisa de materiais didáticos disponíveis na WEB. Descobrimos que são poucos os 

materiais disponíveis no Brasil, a maioria do que está disponível na WEB é de Língua de 

Sinais de outros Países. Os que encontramos em Língua de Sinais Brasileira são materiais 

para Curso Básico de Libras, com durações de 40, 60 ou 80 horas/aula. Entretanto, a maioria 

dos cursos utiliza muito material impresso, com pouquíssimos vídeos. Algumas universidades 

brasileiras possuem disciplinas de Libras a distância mas, também disponibilizam muito 

material impresso e quase nenhum material em vídeo. A partir da análise desses materiais 

iniciou-se a produção de um material  próprio do CEAD.  

O início desta produção foi bem difícil porque os funcionários da área técnica do 

CEAD e da UFPel não possuem conhecimento básico sobre a Libras, de modo que pudessem 

orientar ou auxiliar na produção de vídeos. Além disso, é preciso aumentar os servidores de 

computador, para podermos depositar os vídeos em Libras, que são muitos. Por ser a Libras 

uma língua viso-gestual é imprescindível a utilização de vídeos por ser mais fácil para 

entender os movimentos, as expressões não-manuais, entre outras características próprias 

desta língua. Algumas instituições priorizam o material impresso, fornecem o dicionário de 

Libras impresso e, como conteúdos, apresentam diferentes teorias sobre os surdos, a cultura 

surda, entres outros assuntos. Entretanto, para o CEAD queríamos desenvolver um trabalho 

diferenciado, com materiais didáticos mais visuais, apostando no ensino da língua 

propriamente dito utilizando, para isso, o moodle.  

Outra preocupação que tem perpassado o trabalho de produção de material tem a ver 

com a falta de conhecimento dos tutores sobre a Libras, sobre a surdez e a Cultura Surda. 

Questionamos como eles iriam trabalhar com os alunos nos pólos. Nesse sentido, 

desenvolvemos uma primeira capacitação para tutores do Curso de Pedagogia a Distância. 

Foram realizadas 6 oficinas ministradas por professores surdos englobando os mais diferentes 

assuntos: Língua Brasileira de Sinais, Cultura Surda, Pedagogia Surda, entre outros. Foram 
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capacitados em torno de 100 tutores a fim de disponibilizar conhecimentos básicos sobre a 

Cultura surda e a Língua de Sinais.  

Temos, também, o desafio de aumentar a capacidade dos servidores de computador 

para garantir maior espaço para a disciplina Libras, porque serão, em princípio, disciplinas 

ofertadas para quatro cursos de licenciatura do CEAD, o que requer disponibilização de 

muitos vídeos e, apostando também, nas possibilidade que os próprios alunos possam fazer 

seus vídeos e postar no moodle 

Este ano serão dois cursos que terão a disciplina de Libras: Educação do Campo e 

Espanhol. A disciplina será oferecida e, a partir da avaliação dos alunos, será modificada para 

novas edições. 

O Núcleo Produção Materiais – NPM do CEAD está elaborando uma identidade 

visual diferente para a disciplina de Libras no moodle e, também, está trabalhado com os 

vídeos produzidos. Os vídeos possuem três tipos diferentes de cores no fundo: azul, verde e 

vermelho. A cor azul indica que o vídeo estará apresentando novos conteúdos, o fundo de cor 

verde indica atividade de treinamento visual, ou seja, uma revisão. Já o fundo de cor vermelha 

refere-se a para atividades de treinamento ou prática, uma atividade a ser desenvolvida pelo 

aluno.  

Os vídeos são salvos no formato de arquivo FLV (Flash), porque ficam mais leves 

para colocar no moodle. Os vídeos não possuem voz de tradução, para não tirar o foco da 

mensagem visual. São disponibilizadas apresentações escritas no início de cada vídeo.  

Abaixo estão imagens que exemplificam a mudança de cor de fundo. 

   
 

Ainda estamos em processo de produção e avaliação constante dos materiais didáticos 

e objetos de aprendizagem. Compreendemos que este processo é, de certa forma, inacabado, 

pois após cada disciplina finalizada temos certeza que modificações ocorrerão. 

Considerações finais 

Discutimos os desafios que temos encontrado para a proposta de uma disciplina de 

Libras a distância que não se paute apenas no texto impresso, com informações teóricas sobre 
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os surdos, sua cultura e sobre a própria língua de sinais. Nosso desafio é o de produzir uma 

disciplina que respeite a característica principal das línguas de sinais, que é a viso-

gestualidade. Buscamos que a disciplina utilize objetos de apendizagem que garantam o 

contato com a língua, mas que, ao mesmo tempo, respeite o ritmo do aluno e as dificuldades 

que a educação não presencial imprime em uma disciplina como a de Libras.  

Deste modo, torna-se necessário que, na modalidade de educação a distância, na qual 

o professor não mantêm contato diretamente com o aluno, o material comumente utilizado no 

ensino presencial seja totalmente adaptado para que possibilite ao aluno o entendimento 

perfeito dos movimentos realizados durante as sinalizações que serão disponibilizadas em 

vídeos e através de outros objetos de aprendizagem. Além disso, percebe-se a necessidade de 

capacitação dos tutores presenciais e a distância sobre as especificidades da surdez. Não basta 

seguir a proposta do professor, temos que desconstruir algumas representações cristalizadas 

sobre a surdez e a língua de sinais e, para isso, talvez uma única capacitação não baste, há a 

necessidade de formação continuada para tutores presenciais e a distância. 

Torna-se necessário, portanto, para além de investigações cotidianas sobre a produção 

do materialdidático e dos objetos de aprendizagem, a análise do impacto nas representações 

sobre surdez e o potencial pedagógico da disciplina nos sujeitos envolvidos na Educação a 

Distância: tutores presenciais e tutores a distância e alunos dos cursos de Licenciatura da 

UFPEL.  
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RESUMEN 
A partir del Decreto 5626, la enseñanza de la Lengua Brasileña de Señas (LIBRAS) se 
tornado obligatoria en los curso de licenciaturas en todo el Brasil. El texto propone la 
discusión de los desafíos  de su enseñanza en la Educación a Distancia, como por ejemplo la 
adecuación de la tecnología a canales de producción y recepción distintos de los de las 
lenguas orales y necesidad de capacitación de tutores que desconozcan la sordera, la cultura 
sorda e la lengua de señas. 
 
Lengua Brasileña de Señas – Educación a Distancia – Sordera – Cultura Sorda – Formación 
de Maestros 
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RESUMO: o objetivo deste artigo é o de fazer uma discussão teórica sobre a relação que se 
estabelece entre alunos e professores e o objeto de aprendizagem (língua) através da mediação 
de materiais de ensino, tentando destacar duas atividades separadas, mas interdependentes: 
por um lado, a atividade dos professores de línguas estrangeiras ao prepararem seus materiais 
de ensino e, por outro, a atividade de aprender línguas estrangeiras em sala de aula presencial.  
 
Palavras-chave: Teoria da atividade, materiais de ensino, mediação, Internet. 

 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS  
Este artigo tem como principal objetivo discutir as aplicações da Teoria da Atividade 

(TA) em ambiente presencial de sala de aula de línguas estrangeiras destacando o papel dos 

artefatos de mediação preparados e selecionados pelo professor e usados como artefato 

mediador em sala de aula – os materiais de ensino. A justificativa se dá em função da 

necessidade de sistematizar de que forma a TA poderia ser entendida e/ou aplicada em ensino 

presencial de línguas estrangeiras, uma vez que encontramos, na área de Linguística Aplicada, 

trabalhos relacionando a TA e o ambiente virtual no ensino e na comunicação mediada por 

computador.  Em outras palavras, é preciso lembrar que a TA, hoje em dia muito usada para 

pesquisas em ambiente virtual, também serve para pesquisas em ambientes presencias de 

ensino de línguas estrangeiras. 

No entanto, a caracterização do ensino de línguas estrangeiras através da TA não é um 

simples comprovante de que a teoria pode ser aplicada tanto em contexto informatizado de 

aprendizagem como em contextos presencial ou semipresencial. É muito mais do que isso, se 

levarmos em conta que um grande diferencial da perspectiva desta teoria é a de analisar as 

atividades realizadas em um determinando contexto onde cada elemento da atividade possui 

um papel e que esse papel não é estático e que quando um desses elementos é substituído por 

                                            
1798 Trabalho realizado na disciplina da pós-graduação em Letras da Universidade Católica de Pelotas, Tópicos 
Especiais em Teoria da Atividade, ministrada pelo professor Vilson Leffa. 

1799 Trabalho apresentado no I Encuentro de las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la 

integración en el Conosur Internacional del Conocimiento: Diálogos en nuestra América, 2011, no 

simpósio Ensino de línguas em meio virtual: novas perspectivas, velhos desafios.  
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outro, há uma reorganização em todos os elementos da ação mediada, como veremos nas 

próximas linhas. 

Nesse sentido, o presente estudo pretende fazer uma discussão teórica sobre a relação 

que se estabelece entre alunos e professores e o objeto de aprendizagem (língua) através da 

mediação de materiais de ensino. Nesse sentido, à medida do possível, falaremos sempre em 

duas atividades separadas, mas interdependentes. Por um lado, ilustraremos a atividade dos 

professores de línguas estrangeiras ao prepararem seus materiais de ensino (o material de 

ensino aqui como objeto e mediador) e, por outro, a atividade de aprender línguas estrangeiras 

em sala de aula presencial (o material de ensino aqui como artefato mediador). O fato de 

falarmos em ambiente presencial de ensino de línguas, de forma alguma exclui o uso de 

tecnologia em sala de aula. Na verdade, daremos destaque os papéis do computador e da 

internet na produção de materiais de ensino por parte do professor e em aulas mediadas pelo 

computador e internet em laboratórios de informática nas escolas relacionando essa 

ferramenta como uma ferramenta mediadora. 

Para tanto, apresentaremos, em linhas gerais, o conceito da TA e seu histórico, 

apontaremos os 3 momentos dessa teoria, desenvolvendo com mais profundidade o conceito 

de mediação, uma vez que esse conceito é fundamental para entendermos a papel dos 

materiais de ensino.  

 

2. TEORIA DA ATIVIDADE 
De acordo com Daniels (2003) e Lantof (2001) a Teoria da Atividade (TA) se 

estrutura na Teoria Sociocultural de Vygostky, que tenta explicar o desenvolvimento do 

indivíduo a partir de seu relacionamento social. A Teoria Sociocultural afirma que o 

comportamento humano resulta da integração das formas de mediação, social e culturalmente 

construídas na atividade humana (Lantof, 2001). 

Jonassen e Rohrer-Murphy (1999), afirmam que a TA constitui um sistema conceitual 

útil através do qual é possível compreender o trabalho e a práxis humana de uma forma mais 

completa, global, ou seja, analisar a atividade dentro de um contexto. Em Tavares (2004), 

cujo estudo realizado objetivava investigar, dentro de um contexto mais amplo da prática 

social (aspectos sociais, culturais e históricos), o trabalho de moderação e a formação do 

moderador de listas de discussão, encontra-se a definição de contexto apoiado em Russell 

(2002 apud Tavares, 2004). Para ele, o contexto é um sistema de interações socioculturais 

funcional que constitui o comportamento do individuo. 
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A TA não constitui uma metodologia (Jonassen e Rohrer-Murphy, 1999) nem uma 

teoria (Bannon, 1997) e sim, como já dito anteriormente, um sistema conceitual relevante para 

fundamentar os estudos  relativos às diferentes formas de práxis humana, sendo elas 

realizadas nos ambientes que forem, como o ambiente virtual ou o presencial.  

Assim sendo, a TA é capaz de orientar uma análise holística do fenômeno pesquisado, 

no caso a atividade em si, onde é possível incluir os diversos aspectos da atividade sócio-

histórica como também as relações entre diferentes sistemas de atividade. No caso de 

aprender línguas estrangeiras, isso poderia ser visto como uma grande atividade e, dentro 

dela, inúmeros momentos (outras atividades), como um exercício (atividade), uma aula ou um 

semestre que poderão ser cristalizados e analisados, levando-se em consideração, o contexto 

da atividade maior – de aprender línguas – e isolar a aquisição de determinados fonemas 

trabalhados em um determinado período de tempo.   

Wertsch (1999) aponta que a tarefa da análise sociocultural é a de compreender a 

relação entre o funcionamento psíquico com o contexto cultural, institucional e histórico: “(...) 

a tarefa de uma abordagem sociocultural consiste em explicar e expor as relações entre a ação 

humana, de um lado, e os contextos culturais, institucionais e históricos nos quais essa ação 

tem lugar, de outro” (Wertsch, 1999, p. 48). 

A ação a qual Wertsch (1999) se refere é a ação mediada. Para tanto, se faz necessário 

centrar atenção nos agentes e suas ferramentas culturais, as mediadoras da ação e que é 

preciso privilegiar a relação entre agente e instrumento quando se fala em pesquisa 

sociocultural. Neste artigo, os agentes serão os alunos e os professores e o instrumento 

mediador da aquisição da língua serão os materiais didáticos produzidos pelo professor (tendo 

em mente que o próprio professor pode ser visto como um instrumento mediador).  

A seguir, no tópico sobre o histórico da TA e suas 3 gerações, apresentamos o 

surgimento da ideia de mediação, assim como os outros elementos da atividade como o 

contexto, destacando a importância do mesmo para poder estudar certos contextos de forma 

mais holística.  

 

2.1. Histórico da TA  
Vygotsky, Leontiev, Luria, entre outros, nas décadas de 20 e 30, deram inicio ao que 

hoje conhecemos como teoria cultural-histórica da atividade. Esse grupo postulou um novo 

modelo de ação mediada-pelo-artefato e orientada-para-o-objeto (Vygotsky, 1978). Isso 

significa aceitar que a mente humana e a atividade possuem unidade e inseparabilidade. Para 

este princípio, a mente humana existe e se desenvolve porque há um contexto de interação 
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significativa e determinada pelo social entre os indivíduos e seu ambiente material (Bannon, 

1997).  

Assim sendo, a interação da atividade humana e a consciência dentro do contexto é o 

foco da TA. A ênfase recai, então, no impacto psicológico da atividade organizada e nas 

condições e sistemas sociais produzidos na e pela atividade (Daniels, 2003). 

 

2.2. A TA e suas 3 gerações 
Engeström (1997) postula três gerações da teoria da atividade. A primeira centra-se em 

Vygotsky que introduziu o conceito de mediação; segundo ele, a relação entre o individuo e 

os objetos de um contexto é sempre mediada por meios, ferramentas ou signos culturais. 

Vygotsky acreditava na importância dos aspectos socioculturais, mas as pesquisas realizadas 

por ele na primeira geração da TA se concentraram no contexto histórico-cultural do sujeito.  

O modelo inicial proposto por Vygotsky (1978), o de ação mediada, passou por uma 

reformulação nos termos estímulo-resposta. Substituindo esses dois conceitos, representa-se a 

relação entre o sujeito e o objeto mediada por artefatos ou ferramentas culturais, como 

podemos observar na Figura 1 (Andreassen, 2000).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Relação entre sujeito e objeto mediado por uma ferramenta 

 

A segunda geração obteve contribuições de Leontiev e de Engeström. Estes dois 

autores, ainda que em épocas diferentes, a partir dos pressupostos de Vygotsky, observaram a 

atividade na perspectiva da comunidade social. Leontiev desmembrou o conceito de atividade 

em ações e operações, por sua vez, Engeström expandiu a proposta inicial de Vygotsky 

centrada no individuo.  

O conceito de mediação foi uma das maiores contribuições que a primeira geração 

deixou, que, até hoje, permanece como um dos princípios básicos da TA (Princípio da 

Mediação: toda atividade é mediada por artefatos, sejam eles materiais e/ou imaginários 

(símbolos, signos, procedimentos, normas, ferramentas, etc.)). Na ótica de Werstch (1999), 
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por exemplo, quase toda ação humana é uma ação mediada, sendo impossível listar as 

diversas e variadas formas de ação e meios de mediação.  

Sistematizando o comportamento dos caçadores, Leontiev (1978) estabeleceu a 

distinção entre atividade, ação e operação, que se tornou a base do modelo para a teoria da 

atividade e que é um dos cinco princípios desta teoria (Princípio da Estrutura Hierárquica da 

Atividade: a atividade humana é organizada por três níveis hierárquicos que se 

complementam: a atividade, a ação e a operação). 

O uso das ferramentas mediadoras (ou seja, artefatos criados para produzir os meios 

com os quais a humanidade necessita para viver, sejam eles técnicos ou psicológicos) é o que 

diferencia os seres humanos dos outros animais. Assim, o homem cria linguagens diferentes 

da fala com o objetivo de se comunicar com outros homens. Então, os instrumentos que o 

homem cria têm um fim determinado, têm uma intencionalidade dirigida para o seu próprio 

desenvolvimento (Lantof, 2001). Na figura 2 podemos observar a Teoria da Atividade em 

contexto com os compenetres dessa atividade incorporados na segunda geração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Teoria da Atividade em contexto 

 

Wertsch (1999) argumenta que é preciso privilegiar a relação entre agente e 

instrumento quando se fala em pesquisa sociocultural, e, nesse sentido, o autor aponta 3 

razões para essa vantagem. A primeira delas revela que a concentração entre a dialética agente 

X instrumento é a forma mais direta de superar as limitações propostas pelo individualismo 

metodológico, pela propriedade intelectual, pela mentalidade centralizada, etc. Segundo 

Wertsch (1999), para entender as forças que configuram a ação humana é preciso “viver no 

meio”, indo além do agente individual. 

A segunda razão diz respeito à análise do “agente que atua com modos de mediação”, 

ou seja, ao conhecer a cena, o propósito e o ato (comparando a ação mediada com uma peça 
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de teatro) da ação mediada poderemos obter dados importantes sobre a natureza dos demais 

elementos e relações dos componentes da cena.  

A primeira e segunda razões para se privilegiar a relação entre agente e instrumento 

levam à terceira razão que é o vínculo natural entre a ação e os contextos culturais, 

instrucionais e históricos onde se pratica tal ação. Isso acontece porque as ferramentas de 

mediação são intrínsecas aos contextos culturais, instrucionais e históricos. Assim, em termos 

de análise, o fato de que existam ferramentas culturais envolvidas no processo de ação 

humana mediada, ainda que de forma individual, sempre haverá uma inserção sociocultural da 

ferramenta. 

Para Engeström (1997), atualmente a terceira geração está em busca de uma 

representação que consiste em uma rede de sistemas que se influenciem mutuamente. Carelli 

(2003) exemplifica um possível contexto de aplicação para um estudo baseada na TA. 

Segundo a autora, um curso on-line, e a atividade paralela dos professores/designers, ou seja, 

o design do curso on-line, poderiam ser dois sistemas agrupados em rede para um possível 

estudo.  

Estudar on-line compartilha o objeto – curso on-line – com a atividade 
− design do curso on-line −, desenvolvida pelos designers na atividade 
[...] Embora as duas atividades compartilhem o mesmo objeto – curso 
on-line –, não constituem exatamente o mesmo objeto na ótica dos 
sujeitos de cada sistema. As professoras-alunas têm uma concepção 
desse objeto e os designers, outra, mas compartilham concepções. 
(Carelli, 2003:38, 39) 
 

O grande desafio para a terceira geração da TA é o de estabelecer redes de sistemas de 

atividade e analisar tanto as relações internas dos sistemas quanto as interações e 

interdependências entre os sistemas. Para Engeström (1997), a terceira geração, deve 

desenvolver ferramentas conceituais para compreender diálogos, múltiplas perspectivas e 

vozes e redes de sistemas de atividade interagentes.  

 

3. A AÇÃO MEDIADA EM FOCO  
Levando em consideração o que já foi dito sobre a importância da mediação no 

entendimento das atividades, vejamos agora, a partir da ótica de Wertsch (1999), um conjunto 

de afirmações básicas que caracterizam a ação mediada e as ferramentas culturais, ilustrando 

cada uma delas com exemplos voltados ao objetivo deste trabalho: a sala de aula presencial de 

línguas estrangeiras e os materiais de ensino.  
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As afirmações que discutiremos são: 1)- a ação mediada se caracteriza por uma tensão 

irredutível entre o agente e os modos de mediação; 2)- os modos de mediação são materiais; 

3)- a ação mediada normalmente possui variados objetivos simultâneos; 4)- a ação mediada se 

situa em um ou mais caminhos evolutivos; 5)- os modos de mediação restringem e, ao mesmo 

tempo, possibilitam a ação; 6)- os novos modos de mediação transformam a ação mediada; 7)- 

a relação dos agentes com os modos de mediação pode se caracterizar desde o ponto de vista 

do domínio; 8)- a relação dos agentes com os modos de mediação pode se caracterizar desde o 

ponto de vista da apropriação; 9)- os modos de mediação normalmente se produzem por 

razões alheias à facilitação da ação mediada e 10)- os modos de mediação se associam com o 

poder e a autoridade. 

Vejamos agora uma a uma com exemplos dentro do contexto da sala de aula de língua 

estrangeira e a mediação dos materiais de ensino. 

 

3.1. A tensão irredutível entre o agente e os modos de mediação 
Como aponta o autor, a essência do estudo entre o agente e as ferramentas culturais na 

ação mediada é analisar a interação que se estabelece entre eles. É possível isolar um dos 

elementos a título de análise, mas é impossível conceber essa análise sem levar em 

consideração o contexto (cena, ato e propósito), uma vez que esses elementos não existem 

independentes da ação. Assim, como o papel de um livro didático, por exemplo, depende do 

contexto da atividade e esse papel influenciará os papéis dos demais membros da atividade, 

um material de ensino analisado em outro contexto que não o da sala de aula, por exemplo, 

poderá ser visto como outro componente da atividade ou ainda com características diferentes 

das que possui ao ser analisado em contexto educativo e em sala de aula. Por outro lado, se 

pensarmos em uma notícia, veiculada em um determinado jornal, a mesma terá o papel de 

informar os leitores do jornal. Se a retirarmos desse contexto para o qual foi produzida de 

maneira real e a deslocarmos para uma sala de aula, essa notícia terá que ser analisada dentro 

de outro contexto, neste caso, como o de uma notícia escrita para um jornal, que foi retirada 

de seu contexto primário e foi introduzida na sala de aula de línguas estrangeiras com fins 

didáticos, ou seja, como material de ensino. 

Wertsch (1999) adota ideias paralelas às de Vygotsky com relação ao sistema 

metodológico básico, ‘coerentemente antirreducionista’, oposto aos enfoques pavlovianos, 

insistindo em unidades que possuam todas as características básicas do conjunto contrapondo 

a elementos de análise.  
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Sobre a tensão irredutível entre o agente e os modos e mediação, Wertsch (1999) 

afirma que a fronteira entre esses dois elementos começa a desaparecer, sendo necessário 

redefinir a noção de agente, que passa de responsável pela ação ao indivíduo que opera com 

modos de mediação. O autor exemplifica a irredutibilidade através do exemplo do salto com 

vara: “(...) seria inútil, e até ridículo, tratar de entender a ação do salto com vara desde o ponto 

de vista dos modos de mediação (a vara) ou do agente tidos de forma isolada” (Wertsch, 

1999, p. 53). 

Com esse exemplo Wertsch (1999) quer ressaltar que há um modo de mediação 

específico envolvido, que possui determinados recursos que nos permitem resolver problemas 

e que sem esses recursos seria muito difícil resolvê-los. Nesse sentido, se pensarmos nos 

materiais de ensino usados em sala de aula de línguas estrangeiras, o papel fundamental deles 

é o de potencializar a ação do professor como artefato mediador (como se o material fosse 

mais um órgão funcional do professor), por exemplo, no que se refere ao input real em língua 

estrangeira. Seja uma música, um vídeo, uma propaganda, uma reportagem (todos estes 

materiais vistos como produções reais em contextos reais de uso de língua, deslocados para a 

sala de aula e vistos nesse contexto como materiais de ensino), servirão para dar ao aluno uma 

mostra de input real. No caso específico da sala de aula, podemos pensar em dois momentos 

de duas atividades diferentes, mas que se complementam na atividade maior de 

aprender/ensinar línguas: o professor, quando prepara/produz/seleciona seu material de ensino 

para ser levado à sala de aula e o aluno, que usa esse material com orientações do professor 

para atingir o objetivo (objeto) da aula. 

 Como registra Wertsch (1999), com relação à irredutibilidade entre agente e 

ferramenta cultural: “qualquer forma de ação é impossível, ou pelo menos muito difícil, sem 

uma ferramenta cultural e um usuário habilidosos no seu uso (ou seja, o agente)” (Wertsch, 

1999, p. 57). Assim, em termos de análise, é possível fazer uma separação de agente e 

ferramenta, mas não é possível entender um sem o outro. Então, não podemos entender o 

papel do aluno em sala de aula sem levar em consideração o seu artefato mediador (seja ele o 

material de ensino isolado ou em uso conjunto com o professor), nem podemos entender o 

papel do professor se o descontextualizarmos. 

Por outro lado, ao compararmos a mediação feita pelo material de ensino (seja ele qual 

for: impresso, música, atividade mediado pelo computador) com o papel do professor, através 

da linguagem como artefato mediador, teremos uma diferença com relação à nomenclatura 
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dada às ferramentas: técnica, no caso do material, e psicológica ou signo, no caso da 

linguagem, como já destacamos em linhas anteriores.  

 

3.2. A materialidade dos modos de mediação 
 Sobre a materialidade dos modos/ferramentas de mediação, Wertsch (1999) relembra 

da descrição de Vygotsky sobre a mediação centrada na linguagem falada, que poderia ser 

entendida como um artefato imaterial. O aspecto da materialidade é muito mais visível 

quando se fala em artefatos históricos que continuam existindo depois de que os humanos que 

os usaram desapareçam, por exemplo, atividades impressas, livros, vídeos, didáticos. 

Normalmente, não discutimos a natureza material dessas ferramentas. 

Na linguagem escrita, como coloca Wertsch (1999), essa imaterialidade de linguagem 

oral desapareceria, pois a linguagem oral, depois de usada, parece que se evapora. No entanto, 

destaca Wertsch (1999), a materialidade é uma característica típica de qualquer modo de 

mediação. Então, quando a fala de um professor é usada como uma ferramenta mediadora 

entre o agente/aluno e o objeto a ser adquirido (por exemplo, alguma estrutura da língua alvo, 

algum aspecto cultural), essa linguagem oral, por mais que se perca, que não se tenha registro 

físico, é material, pois todos os meios de mediação são materiais. Nesse sentido, a perspectiva 

que o autor quer adotar é a de que “o uso de objetos materiais como ferramentas culturais dá 

como resultado mudanças no agente” (Wertsch, 1999, p. 59). 

 

3.3. Os múltiplos objetivos da ação 
Wertsch (1999) destaca, relembrando Burke, que “o conceito de propósito está 

implícito nos conceitos de ato e agente; e está igualmente implícito na agencia, já que as 

ferramentas e os métodos servem a um propósito”. Leontiev, para o conceito de propósito, 

propõem as noções de objetivo e motivo.  

A importância de ver os motivos da ação mediada está relacionada a que a ação 

mediada normalmente serve a variados propósitos, e esses propósitos/objetivos variados da 

ação mediada estão permanentemente em conflito. Dessa forma, não é possível interpretar 

adequadamente a ação mediada se entendermos que existe um objetivo único e de fácil 

detecção. Na verdade, o que ocorre é o contrário, normalmente os objetivos são variados, 

estão em interação e, às vezes, entram em conflito.  

Wertsch (1999) usa o mesmo exemplo do salto com vara para identificar os variados 

objetivos da ação: “(...) a ação mediada normalmente se organiza em torno a objetivos 

variados (e, com frequência, conflitivos) devido a que os objetivos do agente não se ajustam 
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com precisão aos objetivos com os que normalmente se associa aos diferentes modos de ação 

peculiares” (Wertsch, 1999, p. 63). 

Aprender línguas estrangeiras pode ser entendido como uma atividade em si. Cada 

etapa dessa longa e complexa atividade pode ser dividida em muitas outras atividades a título 

de análise, mas precisamos ver essas etapas dentro desse contexto maior de aprender línguas 

estrangeiras: quem são os sujeitos, qual é o objeto (aprender as 4 habilidades ou parte delas? 

Qual variedade da língua estrangeira?), qual o contexto (escola particular de ensino de 

línguas? aulas particulares, uma aula da matriz curricular de escolas de ensino 

fundamental/médio?), quais as regras, como e qual é a comunidade, como é a divisão de 

trabalho, etc. 

Assim, para cada pequena atividade dentro da atividade maior de aprender línguas 

estrangeiras, (por exemplo, cada dia de aula presencial pode representar uma atividade ou até 

mais de uma) é possível termos sempre objetivos diferentes, bem como ferramentas 

diferentes, pois a cada dia, a cada ‘conteúdo’ trabalhado em aula, com metas/objetivos 

diferenciados exigem certas ferramentas. Então, é preciso que o professor tenha em mente os 

motivos da ação mediada da aula, pois ela serve a variados objetivos e que os mesmos estão 

em permanente em conflito. 

Parece óbvio que o objetivo da atividade de aprender língua estrangeira na escola seja 

a aprendizagem/aquisição de línguas estrangeiras. Numa atividade, por exemplo, cujo 

objetivo é aprender a descrever a si mesmo em língua estrangeira, o professor pode achar 

conveniente que a ferramenta mediadora nessa atividade seja a um blog 

(computador+Internet+blog). Então, nesse exemplo de atividade, realizada, possivelmente no 

laboratório de informática da escola, mediada pelo computador, o objetivo de descrever a si 

mesmo poderá ser compartilhado com o objetivo de aprender a usar a ferramenta blog. Nesse 

sentido, o objetivo da atividade, na verdade, são dois e se relacionam. 

 

3.4. Caminhos evolutivos 
 Sobre esta quarta afirmação da ação mediada, Wertsch (1999) comenta que os agentes, 

ferramentas culturais e a tensão irredutível que entre eles ocorre possuem um passado peculiar 

e em contínuo processo de mudança.  

 O autor afirma que essa característica de que a ação mediada está historicamente 

situada levou Vygotsky a definir o método genético, no qual se supõem que só entendemos 

muitos dos aspectos do funcionamento psíquico do ser humano se entendemos a origem 

desses aspectos e as transformações que sofreram. Assim, o conceito de desenvolvimento se 
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torna bastante importante para a teoria vygotskyana e bastante aplicável à ação mediada, pois 

ela é a unidade de análise pertinente para os estudos socioculturais. 

 Wertsch (1999) exemplifica esta afirmação contrastando a antiga e trabalhosa maneira 

de se fazer aviões com a atual que usa tecnologia e acelera o processo. Com esse exemplo, 

Wertsch (1999) diz que as ferramentas culturais são normalmente produzidas por razões 

alheias à facilitação da própria ação. Nesse aspecto, a evolução está sujeita a variados 

acontecimentos aleatórios, muitos dos quais podem trazer consequências para o 

desenvolvimento. Em suma, não podemos falar coerentemente de desenvolvimento sem 

especificar um objetivo final ideal. 

O problema está em como definir um objetivo final adequado para o desenvolvimento, 

pois essa é uma tarefa intelectual, ética e politicamente complexa. Assim, quando falamos do 

desenvolvimento da ação mediada, as ferramentas culturais, os agentes e todo o resto, é 

importante pensar sobre o objetivo final da ação. 

Para entendermos os caminhos evolutivos em sala de aula de língua estrangeira, 

podemos exemplificar o uso da tecnologia em sala de aula presencial. Desde os artefatos mais 

antigos como retroprojetor, vídeo cassete, aparelho de som até o artefato mais moderno dos 

dias atuais, o computador, nenhum deles foi especificamente desenvolvido para o uso em sala 

de aula de línguas estrangeiras.  

Não se discute mais a importância que cada um desses artefatos continua tendo na sala 

de aula de línguas estrangeiras, seja para mostrar uma propaganda de uma revista em 

transparência usando um retroprojetor e analisando a linguagem verbal e não verbal; ou para 

ver outra propaganda em seu ambiente real, na internet, por exemplo, destacando os 

movimentos, links, linguagens, etc., estabelecendo-se assim, o processo de mudança pelo qual 

passam os artefatos mediadores. 

Essas ferramentas (retroprojetor e computador/internet) foram produzidas por razões 

alheias à facilitação da aquisição/aprendizagem de línguas. Nesse ponto, a evolução dos 

próprios materiais didáticos levados à sala de aula está sujeita a múltiplos e aleatórios 

acontecimentos, que trazem consequências para o desenvolvimento.  

É preciso, como coloca Wertsch (1999), manter a ação mediada no centro de nossas 

atenções, pois temos a tendência de avaliar e classificar os agentes em alguma etapa evolutiva 

e, ao fazermos isso, damos ao agente um atributo abstrato independente do contexto onde a 

ação mediada se realiza.  



Anales del I Encuentro internacional del conocimiento : diálogos en nuestra América / I Encuentro de 
las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración en el Conosur, 5, 6, e 7 de mayo 2011, 
Pelotas, Brasil – Pelotas (RS) : Instituto Federal Sul-rio-grandense/IFSul, 2011 - ISSN 2238-0078 
_________________________________________________________________________________ 

 

 1476 

No âmbito do ensino de línguas estrangeiras, por exemplo, somos indagados a rotular 

um professor de tradicional ou moderno, dependendo das ferramentas que usa. Assim, o 

professor moderno será aquele que usa muitos artefatos tecnológicos e, por sua vez, o 

professor tradicional será aquele professor que faz uso apenas do quadro, giz, linguagem e 

livro didático. Em primeiro lugar, não podemos esquecer que uma aula, assim como um 

professor, que usa os mais modernos recursos tecnológicos pode continuar sendo o mais 

tradicional possível, quando não se sabe explorar os recursos, as potencialidades das 

ferramentas. Em segundo lugar, não podemos classificar um professor tradicional de ruim e 

um professor moderno como melhor que o tradicional. E, em terceiro, se vamos rotular um 

professor de tradicional por que o mesmo não faz uso de ferramentas tecnológicas, devemos 

antes analisar o contexto onde a ação do professor se realiza. Em outras palavras, se 

tradicional é o professor que não usa tecnologia, independente dos demais contextos, todos os 

professores que deram aulas antes do surgimento do aparelho de som e da fita cassete deverão 

ser considerados tradicionais por mais que tivessem inovado em suas salas de aula.  

O desenvolvimento e a melhoria das habilidades podem estar relacionados com a 

mudança das ferramentas culturais, como Wertsch (1999) destacou no desenho de aviões. 

Essa relação que se estabelece entre agente e ferramenta, que define a ação mediada significa 

que, quando queremos que haja uma melhoria ou um maior desenvolvimento, a chave pode 

ser a mudança de ferramenta cultural em vez de melhorar as habilidades para usar a 

ferramenta, ainda que seguidamente ocorra uma resistência à mudança de ferramentas. 

Esse quadro é típico em discussões de professores de línguas estrangeiras, sobre o uso 

de tecnologia em sala de aula. Alguns argumentam contra o uso, por exemplo, do computador 

e da internet em sala de aula presencial e muitos, por outro lado, acreditam nas 

potencialidades que essa ferramenta poderá trazer ao ensino/aprendizagem de línguas. Mas 

que o se destaca é uma certa resistência de alguns professores em adotar as novas tecnologias, 

seja para pesquisar deferentes materiais, produzir seus próprios materiais de ensino, ou ainda 

levar os alunos a descobrir as potencialidades desse meio. Hoje, não podemos mais conceber 

aulas de línguas estrangeiras, sem o uso de materiais reais que fácil e livremente circulam na 

rede. É possível capturar vídeos e músicas através de diversos programas e/ou sítios de 

compartilhamento de arquivos; materiais de ensino prontos e alternativos, lúdicos para 

trabalhar sob inúmeros aspectos, etc. O que quero dizer é que, atualmente, uma sala de aula 

apenas com recursos como livros didáticos comerciais e o professor, estará perdendo todo um 

mundo paralelo e muito real com grande qualidade e variedade de input autêntico. 
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3.5. Restrições e recursos 
Wertsch (1999) assinala que grande parte dos estudos sobre a mediação a consideram 

desde o ponto de vista de como possibilita ou favorece a ação. Esse fato faz com que os 

resultados dos estudos sejam parciais. Assim, Wertsch (1999) aponta que mesmo que uma 

nova ferramenta cultural nos libere de alguma limitação previa, introduz outras que lhe são 

próprias. 

O autor apresenta as visões de Vygotsky e de Burke para as restrições e recursos. O 

primeiro concorda com a ideia que as formas mais elevadas de descontextualização também 

impõem novas restrições ao nosso pensamento, mas seu destaque está posto claramente nos 

níveis de poder que proporcionam. O segundo autor concorda com o primeiro no sentido de 

que destaca o poder da linguagem para configurar o pensamento humano e outras formas de 

ação nos seus escritos e também reconhece o poder da linguagem como ferramenta cultural 

para possibilitar a ação humana de maneiras essenciais. No entanto, Burke difere no que diz 

respeito a que a linguagem nos impõe poderosas restrições quando tratamos de entender o 

mundo e atuar sobre ele. O interesse principal de Wertsch (1999) é o de sublinhar que alguns 

teóricos destacam as restrições que impõem os modos de mediação, enquanto outros preferem 

destacar os recursos que esses modos oferecem.  

Voltando ao exemplo do salto com vara, Wertsch (1999) coloca que ninguém tinha 

notado as restrições das varas de alumínio até aparecer as de fibra de vidro. Então, o 

progresso tecnológico deu origem a ferramentas culturais com recursos claramente superiores 

aos que ofereciam outras ferramentas previas. A razão para se usar uma ferramenta cultural 

não se relaciona de maneira tão evidente com os níveis superiores de rendimento. O uso de 

um modo de mediação peculiar normalmente depende de outros fatores, relacionados com os 

antecedentes históricos e o poder e as autoridades culturais ou institucionais.  

Ao fazermos uma ponte com a sala de aula de línguas estrangeiras, podemos dizer que, 

até o aparecimento do computador e, posteriormente, da internet, não nos dávamos conta da 

restrição dos materiais que usávamos ou das dificuldades que tínhamos em adquiri-los. Com o 

surgimento desses artefatos (computador e internet), sim nos demos conta das restrições 

anteriores e tivemos que nos adaptar a uma nova forma de interação e de produção de 

materiais de ensino.  Assim, ao nos darmos conta das restrições que os antigos livros didáticos 

e os textos não reais veiculados nesses livros nos traziam à sala de aula, nos deparamos com 

algumas restrições que o uso dos novos artefatos trazem ao nosso dia-a-dia. Dessa forma, 

antes de introduzir tecnologia em sala de aula, é preciso dominá-la para que a mesma não seja 
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um empecilho e diminua o potencial educativo da tecnologia. É muito importante avaliar o 

grau de conhecimento e intimidade que o sujeito/agente possui com a ferramenta, para que 

esta não ocupe maior destaque que o objeto a ser adquirido.  

É possível observar que existem muitas diferenças entre o computador e o papel 

impresso. A bidimensionalidade do papel, que favorece um tipo de leitura horizontal e 

vertical, pode ser contrastada com uma leitura tridimensional oportunizada pelos hiperlinks 

eletrônicos que parecem dar vida, mobilidade e profundidade aos textos.  

O uso do computador como uma ferramenta de produção de materiais de ensino, bem 

como ferramenta mediado em sala de ala usando o computador, não pode ser visto apenas 

como uma ferramenta, subordinada ao aluno/agente ou professor/agente (dependendo da 

atividade da qual estamos falando: produzir materiais ou aprender línguas), assim como não 

se pode conceber que, ao enfatizar o lado tecnológico da ferramenta, se estaria abandonando a 

ênfase no sujeito/agente. Nesses termos, sujeito/agente, ferramenta e objeto são de igual 

importância e não podem ser postos em uma ordem hierárquica. Nenhum elemento, na 

perspectiva da TA, é mais importante que outro e/ou deve ser destacado ou priorizado. Se um 

desses três elementos não existisse, não existiria a atividade prevista neste contexto, no 

sentido de que é impossível para o sujeito se apropriar do objeto sem uma ferramenta 

mediadora.  

 

3.6. As transformações da ação mediada 
Esta sexta afirmação se refere a como a introdução de novas ferramentas culturais 

transforma a ação; mas as novas ferramentas culturais não são as únicas responsáveis por 

introduzir mudanças. Essas podem ocorrer por vários outros motivos, como a variação nos 

níveis de habilidade, mas a introdução de uma nova ferramenta traz uma grande mudança no 

sistema da ação mediada bastante poderosa, mas que pode passar despercebida.  

A introdução de um novo modo de mediação cria uma espécie de desproporção na 

organização sistêmica da ação mediada que desencadeia em outros elementos, como o agente, 

e na ação mediada de maneira geral. Essa introdução de uma nova ferramenta pode até gerar 

uma nova forma de ação mediada. Esse ponto foi discutido, por exemplo, pelos atletas do 

salto com vara, pois, para alguns deles, a substituição da vara de alumínio pela de vidro 

configuraria outra modalidade esportiva.  

Explorando mais uma vez esse exemplo, Wertsch (1999) argumenta que um dos 

atletas contrário à introdução da vara de vidro na modalidade tinha tentado saltar com a nova 

ferramenta, mas que não tinha desenvolvido a habilidade de lidar com a mesma e que a 
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negação da nova ferramenta seria uma solução. Wertsch (1999) nos provoca com a 

interrogação: devemos dar crédito ao agente por realizar a ação?  

Discutindo esse ponto, Wertsch (1999) coloca que a ação mediada pode sofrer uma 

transformação fundamental com a introdução de novos modos de mediação. O impacto 

gerado por esse novo meio de ação, por mais controvérsias que tenha gerado, não possibilitou, 

por exemplo, que as pessoas pensassem que o agente estava sozinho. Portanto, as ferramentas 

culturais proporcionam o contexto e a norma para avaliar as habilidades de um agente.   

Nesse sentido, quando perguntamos sobre o nível da habilidade de alguma pessoa, 

estamos, nessa pergunta, indagando sobre a habilidade que dita pessoa possui juntamente com 

alguma ferramenta cultural específica.  

Como estamos falando especificamente da sala de aula presencial de ensino de línguas 

estrangeiras, podemos prever que uma atividade seja feita no laboratório da informática da 

escola, por exemplo. Para que tal aula atinja as metas estabelecidas pelo professor, é preciso 

que todos os alunos saibam como usar essa ferramenta, não comprometendo a aula pelo não 

domínio da mesma. Mas, antes disso, o professor deve saber como usar a ferramenta, para 

poder prepara o material e levá-lo à sala de aula. O que acontece, então, com professores e 

alunos que não dominam a ferramenta ou com escolas que não possuem laboratórios de 

informática? 

O discurso pode variar: podemos ouvir que a pessoa não sabe, mas gostaria de 

aprender; ou podemos ouvir que o computador e a internet não servem para nada, que aula 

mesmo é na sala de aula com quadro, livro didático e professor; alguns professores ainda 

podem discursar sobre o computador tirar o professor da escola, como se uma máquina, por si 

só, fosse capaz de substituir o papel do professor.   

Mas o que não podemos negar hoje é que, com a introdução de novas ferramentas nos 

ensino de línguas estrangeiras, a ação mediada da sala de aula e a ação mediada da preparação 

de materiais de ensino mudou. Isso tem um impacto em todos os elementos que compõem a 

atividade contextualizada. Para uma atividade que use elementos tecnológicos, em primeiro 

lugar, o professor deve aprender a manusear a ferramenta para poder usar em sala de aula, em 

segundo lugar, os alunos também devem aprender a usá-la ou entender seu papel em sala de 

aula. Em sala de aula, ao se usar, por exemplo, um blog para descrições pessoais, alunos e 

professores dominam a ferramenta. Os demais elementos da atividade como a comunidade, a 

divisão do trabalho, as regras; a partir da introdução de uma nova ferramenta mediadora 
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(computador+internet+blog), deverão sofrer reestruturações. Mas isso não significa, em 

absoluto, que estamos falando de outra atividade que não a de aprender línguas estrangeiras.  

 

3.7. A internalização como domínio 
 Neste ponto, Wertsch (1999) tem como objetivo esclarecer quais os dois significados 

viáveis do termo internalização aplicados à ação mediada. Para ele, a análise da internalização 

está inserida na análise da ação mediada, portanto, aplicável a ferramentas culturais. Essa 

denominação de internalização, que também pode ser chamada de domínio, é aplicável a 

praticamente todos os casos de ação mediada.  

Segundo Wertsch (1999), a noção de domínio implica em ‘saber como’ usar um modo 

de mediação com facilidade. Domínio e ‘saber como’ são termos que possuem uma certa 

vantagem sobre a ideia mais ampla que o termo internalização, pois é possível evitar seu 

antônimo externalização. O exemplo de andar de bicicleta, explorado por Wertsch (1999), 

elucidaria a questão acima.  

No caso da sala de aula de línguas estrangeiras, no que diz respeito à mediação feita 

pelos materiais de ensino e professor entre os alunos e a aquisição/aprendizagem os alunos 

devem, em primeira instância, entender o papel dessa ferramenta que está sendo usada em 

sala de aula como material de ensino (vídeo, música, material impresso, etc.) e, em segunda 

instância, dominar o uso dessa ferramenta. Parece muito claro que, a mediação através de 

materiais como os que levamos à sala de aula são dominados pelos alunos sem maiores 

problemas. Qual seria a dificuldade de entender a linguagem verbal e não verbal em um 

material impresso? Bem, aqui poderíamos pensar naqueles materiais de ensino (às vezes o 

professor faz esse papel, também, como já vimos) que farão a mediação entre alunos e objeto 

(aprender determinada estrutura da língua, por exemplo) e que não são os mais adequados 

àquela turma, àquele objetivo ou ainda que não foram bem elaborados e que são de difícil 

entendimento. Retomo, então, a ideia proposta pelo autor que dominar implica em ‘saber 

como’ usar um modo de mediação com facilidade.  

O uso do computador e de algumas outras tecnologias usadas em sala de aula podem 

ser observados aqui desde a perspectiva de duas atividades diferentes. A primeira delas é a 

atividade do professor em preparar materiais de ensino para seus alunos. Nessa atividade, por 

exemplo, o professor que deseja compilar materiais de outros livros didáticos, poderá fazer 

isso se souber a quais materiais recorrer, tirar uma cópia selecionando o que deseja, 

complementando com materiais produzidos por ele mesmo ou por colegas, etc. O professor 

também pode decidir que, além desse material impresso, ele vai montar outros materiais com 



Anales del I Encuentro internacional del conocimiento : diálogos en nuestra América / I Encuentro de 
las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración en el Conosur, 5, 6, e 7 de mayo 2011, 
Pelotas, Brasil – Pelotas (RS) : Instituto Federal Sul-rio-grandense/IFSul, 2011 - ISSN 2238-0078 
_________________________________________________________________________________ 

 

 1481 

o auxílio da internet com recursos multimídia: procurará alguns vídeos e fará atividades com 

eles, levará seus alunos ao laboratório de informática e selecionará alguns blogs para usar com 

eles, poderá usar em certas aulas uma ferramenta do tipo wiki para construir em conjunto com 

seus alunos um dicionário, por exemplo.  

A segunda delas é a atividade da sala de aula propriamente dita, com o aluno como 

sujeito/agente e esse material descrito anteriormente (em conjunto muitas vezes com o 

professor) mediando a aprendizagem. O contexto ao qual quero chamar a atenção é quando 

usamos as ferramentas tecnológicas em qualquer uma das duas atividades. Se professores, na 

atividade de preparar material didático, e alunos, na atividade de usar o material didático não 

dominarem o uso da ferramenta em questão (computador), a atividade não se realizará do 

modo previsto, ou da melhor maneira como poderia ter sido usada.  

 

3.8. A internalização como apropriação 
 A relação entre os agentes com os modos de mediação pode ser considerada, além do 

seu nível de domínio, também desde o ponto de vista da apropriação.  Em muitos casos, 

ambos conceitos estão interligados, mas podem se configurar como processos analítica e 

empiricamente diferentes.  

 Wertsch (1999) usa o conceito de apropriação proposto pelo russo Bakhtin. Um 

importante aspecto da apropriação é que a mesma sempre implicar resistência de alguma 

natureza. Assim, os agente não se apropriam com simplicidade e sem inconvenientes das 

ferramentas culturais. Contrário a isso, a apropriação normalmente apresenta resistência e que 

entre o modo de mediação e o uso peculiar da ação mediada existe o que Wertsch (1999) 

chama de ‘fricção’, sendo esta a regra e não a exceção. 

Sobre a relação estabelecida entre domínio e apropriação, Wertsch (1999) observa que 

em muitos casos os níveis superiores de domínio se correlacionam de maneira positiva com a 

apropriação. No entanto, algumas formas de ação mediada se caracterizam pelo domínio no 

uso de uma ferramenta cultural, mas não pela sua apropriação. Em tais casos de ação 

mediada, o agente pode usar uma ferramenta cultural, mas não o faz com a sensação de 

conflito ou resistência. Quando essa sensação de conflito ou resistência é grande o suficiente, 

o agente pode se recusar a usar essa ferramenta cultural. Em tais casos, podemos afirmar que 

esses agentes não consideram que essa ferramenta cultural os pertença. Caso os agentes se 

vejam forçados a usar esse modo de mediação, seu desempenho se caracterizará por formas 

claras de resistência.  
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Assim, o fato de alunos e professores usarem, em suas respectivas atividades, o 

computador de maneira eficaz, ou seja, dominando a ferramenta, não quer dizer que ambos 

tenham se apropriado dela. Alunos e professores podem usar a ferramenta e, ao mesmo 

tempo, com a sensação de conflito ou resistência. O problema está quando os sujeitos/agentes 

dessas ferramentas permitem que o conflito e/ou a resistência fale mais alto e se recusem a 

usá-las.  

Se pensarmos na linguagem, temos bastante claro que, quando um aluno a usa para se 

expressar (língua estrangeira) como ferramenta internalizada, o fará de forma forçada. Isso, 

então, não significa que o aluno tenha se apropriado da língua estrangeira, mas consegue usá-

la. Por outro lado, quando vemos alunos que usam a língua estrangeira e consideram que a 

mesma lhes pertence, o desempenho dos mesmos é maior se comparado com aqueles alunos 

que apenas a internalizaram.  

A ideia principal que Wertsch (1999) tenta destacar nesta afirmação é a de que a 

apropriação dos modos de mediação não se relaciona necessariamente com seu domínio de 

uma maneira simples. Em alguns casos, o domínio e a apropriação se correlacionam em níveis 

altos ou baixos, mas, em outros, o uso de ferramentas culturais se caracteriza por um alto 

nível de domínio e um baixo nível de apropriação. Por isso, precisamos diferenciar estas duas 

formas de ‘internalização’, já que é possível que na ação mediada operem de maneira 

relativamente independente.  

 

3.9. Consequências laterais 
 As oito primeiras afirmações sobre a ação mediada analisam, como já vimos, a 

maneira que os agentes adotam, usam ou consumem as ferramentas culturais, mas pouco ou 

quase nada foi dito sobre como se produzem essas ferramentas. Wertsch (1999) assinala que, 

caso não entendamos os processos pelos que os modos de mediação adquirem existência, as 

análises da ação mediada serão com frequência incompletas.  

 Um dos maiores problemas que surgem da análise isolada da ação mediada desde a 

perspectiva do consumo é que as ferramentas culturais tendem a ser vistas como algo que 

aparece em resposta às necessidades dos agentes que as consumem. Assim, muitas 

ferramentas são usadas por agentes na ação mediada por uma consequência lateral imprevista, 

acidental. Acidentes e consequências laterais imprevistas podem ser mais a regra que a 

exceção no que se refere às ferramentas culturais usadas na ação mediada. 

Os modos de mediação se configuram segundo o contexto histórico e, ao mesmo tempo, 

configuram nossa ação mediada. As ferramentas culturais que mediam a ação humana podem 
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não ter sido desenvolvidas para os propósitos aos que chegou a ter. Em muitos casos, as 

ferramentas culturais concretas usadas têm sido adotadas de contextos socioculturais bastante 

diferentes. De certa maneira, usamos mal as ferramentas e isso pode ter como consequência 

que nossa ação esteja configurada de forma que não resultam úteis ou que são contrárias às 

intenções dos agentes sobre o desenho das ferramentas que usam.  

Como já vimos, principalmente sobre as ferramentas tecnológicas, das mais antigas até 

as mais atuais, não foram desenvolvidas para uso específico da sala de aula de línguas 

estrangeiras. Se pensarmos sobre o potencial educativo da Internet, suas inúmeras vantagens 

de captura de input autêntico e real que pode ser levado à sala de aula, as chances de interação 

em vários de seus aplicativos, parece mesmo que essa tecnologia foi desenvolvida para 

professores de línguas estrangeiras, mas sabemos que não foi essa a finalidade de seu 

desenvolvimento, embora hoje existam softwares específicos para professores e alunos. 

   

3.10. O poder e a autoridade 
 Como o grande objetivo de Wertsch (1999) é o de explorar como a ação humana se 

situa no sociocultural e que os âmbitos socioculturais envolvem necessariamente ao poder e a 

autoridade, qualquer análise que se centre na racionalidade cognitivo-instrumental por si só 

terá deficiências essenciais. Esta décima propriedade da ação mediada diz respeito a como o 

poder e a autoridade estão envolvidos na ação mediada.  

 O poder e a autoridade tendem a se centrar no agente e isso implica situar a autoridade 

num indivíduo. Ao descrever o poder e a autoridade na perspectiva do agente, deve-se ter em 

mente o papel dos modos de mediação. Caso não levemos isso em consideração, Wertsch 

(1999) descreve dois aspectos deficientes da análise. O primeiro é que as formas em que o 

surgimento de novas ferramentas culturais transforma o poder e a autoridade passam 

despercebidos. O segundo diz que, ao se concentrar no agente, as análises do poder e da 

autoridade normalmente reproduzem a dicotomia individuo – sociedade.  

Nesse sentido apontado pelo autor, entendemos que são os artefatos de mediação os 

que transformam o poder e a autoridade, pois a autoridade está centrada no domínio do 

instrumento cultural. Nas salas de aula de línguas estrangeiras, sabemos que são variadas as 

ferramentas de mediação, mas o domínio das mesmas transforma um indivíduo dando-lhe 

poder e autoridade. Na sala de aula, quem não domina os instrumentos de mediação, fica sem 

poder e, possivelmente, fora do sistema da atividade proposta para a aula.  

Como já sabemos e nos é mais fácil observar, a própria linguagem, quando dominada, 

é um artefato que dá poder ao falante. Dominar uma língua estrangeira ou a variedade padrão 
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da sua própria língua materna dá ao indivíduo poder no que diz respeito a usar a 

língua/linguagem com propriedade e, principalmente, estar e se considerar inserido dentro de 

práticas e atividades sociais e contextualizadas. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Objetivo deste artigo foi o de debater as aplicações da Teoria da Atividade (TA) em 

ambiente presencial de sala de aula de línguas estrangeiras destacando o papel dos artefatos 

de mediação organizados/selecionados pelo professor e empregados como artefato mediador 

em sala de aula – os materiais de ensino, fazendo uma discussão teórica sobre a relação que se 

estabelece entre alunos e professores e o objeto de aprendizagem (língua/linguagem) através 

da mediação de materiais de ensino, já que o grande diferencial apresentado por esta teoria é a 

de que todas as atividades são realizadas em um determinando contexto, onde cada elemento 

da atividade possui um papel, desempenhado de forma não estática e que quando um desses 

elementos é trocado por outro, há uma reorganização em todos os elementos da ação mediada. 

Destacamos duas atividades separadas, mas interdependentes. Por um lado, a atividade 

dos professores de línguas estrangeiras ao prepararem seus materiais de ensino (o material de 

ensino como objeto) e, por outro, a atividade de aprender línguas estrangeiras em sala de aula 

presencial (o material de ensino como artefato mediador).  

A partir da ótica de Wertsch (1999), analisamos um conjunto de afirmações básicas 

que caracterizam a ação mediada e as ferramentas culturais, ilustrando cada uma delas com 

exemplos voltados ao papel do material didático como artefato mediador em sala de aula de 

língua estrangeira.  

 

Resumen: el objetivo de este artículo es el de hacer una discusión teórica sobre la relación que 
se establece entre alumnos y profesores y el objeto de aprendizaje (lengua) a través de la 
mediación de materiales de enseñanza, intentando destacar dos actividades separadas, pero 
interdependientes: por un lado, la actividad de los profesores de lenguas extranjeras al 
preparen sus materiales de enseñanza y, por otro, la actividad de aprender lenguas extranjeras 
en clase presencial.  
 

Palabras-clave: Teoría de la actividad, materiales de enseñanza, mediación, Internet. 
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NÃO CULPE O CARPINTEIRO, CULPE A FERRAMENTA: 

O PAPEL DO PROFESSOR NO USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS 
 

Vilson J. Leffa (UCPEL) 
 

RESUMO: Partindo do pressuposto de que aprendemos por meio de pessoas e objetos, este 
trabalho foca a relação entre os dois. É escrito em forma de manifesto, tentando mostrar que 
ao lado do livro e do papel, estão surgindo outros suportes de conteúdo, capazes de armazenar 
não só textos e imagens estáticas, mas também áudio e vídeo. A EaD está ainda na sua 
infância em relação ao uso desses recursos, o que a torna inapreensível em termos de estudo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: EaD; linguística aplicada; língua estrangeira; ambientes virtuais de 
aprendizagem; 

 

Introdução 
 

Gostaria de iniciar este texto com uma ressalva importante para deixar bem clara a 

posição de onde falo: este trabalho é uma reflexão de quem não se sente dono da verdade. A 

verdade, como a miragem sobre o deserto de areia, é sempre algo que paira além de nós. 

Podemos pensar que a temos a nosso alcance, mas quando nos aproximamos para alcançá-la, 

ela se afasta na proporção de nossa caminhada, mantendo sempre a mesma distância. A 

verdade, como a luz, é exterior ao nosso corpo; por dentro somos totalmente escuros, como as 

cavernas que precisam de lanternas para ser observadas; as imagens que vemos do interior de 

nosso corpo só podem ser vistas porque são iluminadas por fachos de luz projetados pelos 

endoscópios. O processo de reflexão não é muito diferente: capta e reflete uma luz que não é 

nossa, mas que vem de fora. Espero com essa luz iluminar e divulgar alguns aspectos que 

considero importantes, mas que devem ainda ser considerados como verdades provisórias. 

O tema da minha apresentação é a educação a distância, um tema tão antigo quanto a 

própria civilização cristã ocidental, já que para muitos as cartas de São Paulo podem ser 

citadas como um exemplo de EaD. O que muda, portanto, não é o objeto, não é o conteúdo, 

seja de natureza religiosa ou científica; o que muda é a maneira de passar a mensagem.  São 

Paulo hoje teria um blog, faria uploads de vídeos no YouTube, usaria o Moodle. O que muda, 

portanto, é a ferramenta. A educação a distância já é conhecida há muito tempo; o que é novo 

é a tecnologia digital, e essa é muito pouco conhecida. Há ainda muita gente que nunca postou 

um vídeo no YouTube, nunca escreveu num blog e nunca usou o Moodle. E se não usou, não 

conhece, não sabe se é apenas um modismo ou se realmente pode fazer a diferença na 

educação. 



Anales del I Encuentro internacional del conocimiento : diálogos en nuestra América / I Encuentro de 
las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración en el Conosur, 5, 6, e 7 de mayo 2011, 
Pelotas, Brasil – Pelotas (RS) : Instituto Federal Sul-rio-grandense/IFSul, 2011 - ISSN 2238-0078 
_________________________________________________________________________________ 

 

 1487 

Quem nunca passou pela experiência de ministrar um curso a distância não tem nada a 

dizer, nem a favor e nem contra. Pode arvorar-se de crítico e condenar a EAD, como muitos o 

fazem (me poupem de listar os nomes aqui), mas não sabem do que estão falando. Podem 

citar casos e anedotas, mas falam de outros lugares e por vozes que pediram emprestadas de 

outros, duplamente afastados do que estão dizendo: por não terem vivido a experiência de 

EaD e pela terceirização dos depoimentos usados. É o que considero como um caso de 

ignorância total. Meu caso é de ignorância parcial, já que falo pelo menos como usuário de 

EaD, tendo sido tanto aluno como professor. Já usei três ambientes diferentes de 

aprendizagem (WebCT, Teleduc e Moodle), já ministrei vários cursos de EaD para públicos 

diferentes, tanto alunos como professores, mas insisto que não sou dono da verdade. É um 

mundo novo e ainda pouco conhecido, mesmo por quem já tem experiência nele, e daí minha 

ignorância parcial assumida, de modo humilde. Entre a ignorância arrogante de quem nada 

vivenciou e a ignorância humilde de quem já fez, fico com a ignorância humilde. 

Parto de alguns pressupostos. Um deles é que aprendemos não só com pessoas, mas 

também com objetos. O objeto pode ampliar nossa ação, tanto para o professor, no momento 

de ensinar, como para o aluno, no momento de aprender. O aluno não pode depender só do 

professor; na aprendizagem de uma língua, por exemplo, pode e deve usar material impresso, 

como o livro, o dicionário, a gramática, o jornal, a revista; pode e deve usar material sonoro, 

como o gravador, o rádio, o telefone celular, o MP3; pode e deve usar recursos de vídeo, 

como a televisão, o cinema, os DVDs; e finalmente pode e deve usar recursos digitais como o 

computador e tudo o que vem junto com ele: internet, redes sociais, compartilhamento de 

vídeos, cursos de línguas, etc. 

Vivemos num mundo de homens e máquinas em constante evolução, tanto os homens 

como as máquinas. À medida que criamos máquinas cada vez mais sofisticadas, somos 

obrigados a nos sofisticarmos cada vez mais para adquirir o domínio dessas máquinas, o que 

provoca exigências de desenvolvimento de um e de outro lado, evoluindo em progressão 

geométrica. Tanto os homens como as máquinas têm sido tradicionalmente vistos como 

separados e muitas vezes ocupando os pontos extremos de uma hierarquia que vai do nível 

mais simples ao mais complexo: de um lado, a simplicidade do objeto, totalmente visível e 

palpável, como o lápis usado para escrever sobre a folha de papel; de outro lado, a 

complexidade do ser humano, imprevisível em suas ações, porque imerso num contexto 

histórico ao qual não temos acesso suficiente. O problema é que os objetos, usados como 

recursos de aprendizagem, estão também se transformando em máquinas complexas, indo do 
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lápis ao computador, trazendo como consequência um aumento na curva de aprendizagem 

para o aluno e mais ainda para o professor. Ao lado do livro e do papel, estão surgindo outros 

suportes de conteúdo, capazes de armazenar não só textos e imagens estáticas, mas também 

áudio e vídeo, a um preço que representa uma fração do custo de um livro e com a capacidade 

de funcionar em rede, fazendo a ponte entre enunciador e enunciatário, com condição de se 

comunicar nas quatro habilidades da língua: escuta, fala, leitura e escrita. 

A permanência deixou de ser um valor aceitável num mundo em que conservador é 

sinônimo de retrógado. É óbvio que há valores que devem ser preservados, mas o professor 

não pode parar; tem que ser um eterno insatisfeito com o que faz, olhando sempre para frente. 

Em educação parar não é parar; parar é recuar. O problema de aceitar este desafio de olhar 

para frente é a necessidade de abandonar a zona de conforto da terra firme. Nas palavras de 

Piérre Lévy, “A não ser alguma catástrofe cultural, nenhum grande reordenamento, nenhuma 

autoridade central nos levará de volta à terra firme, nem às paisagens estáveis e bem balizadas 

anteriores à inundação [internet]” (Lévy, 1999, p.161). 

Para atuar neste mundo de homens e máquinas é, portanto, necessário abraçar a 

complexidade e aceitar o desconforto que ela traz. Muito do que aprendemos a duras penas 

perde repentinamente seu valor e temos que refazer tudo novamente, recomeçando lá do 

início. No futuro não há espaço nem para o óbvio nem para o prolixo; temos que ser originais 

em nossas ideias e enxutos ao expressá-las. O já-dito está disponível a todos por meio de 

qualquer máquina instantânea de busca, capaz de extrair arqueologicamente na sua origem, e 

de modo intacto, tudo o que já foi formulado, tornando cada vez mais difícil não dizer o já-

dito, mesmo nos termos de Foucault (2004), permitindo o já-dito com outras palavras. Com a 

internet o já-dito, como o sol, nasce para todos. A onipresença do já-dito cria ao mesmo 

tempo a necessidade e a dificuldade de formular o nunca-dito. Por outro lado, execramos a 

prolixidade. Vivemos a era dos textos mínimos, não por falta de espaço, disponível em 

terabytes na internet, mas pela exiguidade do tempo em consumi-los, o que gerou fenômenos 

como os microblogs (Twitter e outros), em que toda informação é condensada ao máximo, 

para chegar ao mínimo. 

Na tentativa de condensar a informação, vou usar neste manifesto um recurso antigo 

da arte poética, descrita como mote, que é uma proposição sintética, quase como um lema ou 

divisa, seguida de uma glosa. Na história do ensino de línguas, o exemplo mais conhecido são 

as cinco premissas da Abordagem Audiolingual (Quadro 1), muito populares na década de 

1960, incansavelmente retomadas nos cursos de preparação de professores da época (LEFFA, 
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1988).  Retomarei aqui essa ideia do mote, que tentarei expandir em glosa, ou mais 

precisamente, em corolário. Tomarei um cuidado especial para não cair no óbvio ululante 

(RODRIGUES, 2007).  

 
Língua é fala, não escrita 
Língua é um conjunto de hábitos 
Ensine a língua não sobre a língua 
A língua é o que os falantes nativos dizem, não o que alguém acha que eles deveriam dizer. 
As línguas são diferentes 

 
Quadro 1: Premissas da Abordagem Audiolingual 

 
 
Mote 1:  
Pergunte o que a tecnologia pode fazer por você, não o que você pode fazer pela tecnologia. 
 
Corolário: 
 

Tenha um objetivo claro ao usar a tecnologia, direcionando-a sempre para seu próprio 

interesse. Use a tecnologia como escrava, fazendo-a trabalhar bastante nas tarefas mais 

cansativas.  Use-a sem parcimônia, sem qualquer preocupação de poupá-la. 

Ter um objetivo bem claro é não se deixar envolver pelas inúmeras solicitações que 

lhe são feitas a todo o momento e que não servem para atingir seu objetivo. Só assine as redes 

sociais como Facebook, Twitter, se elas realmente tiverem algo a lhe oferecer. Alimente essas 

fontes apenas se tiver algo relevante para divulgar em benefício de você mesmo, de seus 

projetos, de seu trabalho. 

Use a tecnologia como escrava. Há muita coisa que um computador pode fazer por 

você, desde ajudar na edição de seu texto até a correção de provas feitas por alunos. Nunca 

deixe a tecnologia criar problemas para você resolver. Faça o contrário: traga seus problemas 

para que ela os resolva. Warschauer (2003) compara uma experiência desenvolvida na Índia, 

em 1999, conhecida como “Um buraco na parede” (“A hole in the wall”), em que as pessoas 

acessavam por acaso um computador que ficava a sua disposição, apresentando jogos e 

atividades, com um projeto desenvolvido no Brasil, em que os alunos levavam seus 

problemas para serem resolvidos com a ajuda da máquina. Por mais impacto que a 

experiência do buraco na parede tenha causado no bairro pobre da Índia, como exemplo de 

inclusão digital, a experiência do Brasil ainda era, segundo o autor, a mais indicada. 

Muitos usam a tecnologia parcimoniosamente, com medo de gastá-la. Ainda vejo 

escrito em alguns lugares placas do tipo “Desligue os computadores ao sair da sala”. 
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Computador não é para ser desligado; no máximo, deixar em standby, o correto seria apenas 

desligar o monitor. Nos notebooks, configurar para “nada fazer” quando fechar a tampa. 

Todos os computadores que usei nos últimos anos foram descartados em perfeito 

funcionamento, vencidos pela evolução da informática, não pelo desgaste de seus circuitos 

integrados. A tecnologia não existe para ser usada com parcimônia, mas para ser explorada ao 

máximo, como uma escrava incansável. Para o circuito interno de um computador, uma vez 

ligado, não faz a mínima diferença entre ficar supostamente ocioso, o que na realidade nunca 

acontece, ou fazer uma análise complexa de um banco de dados. A memória de um 

computador é como um caminhão de entregas que estivesse sempre percorrendo o bairro, 

passando de casa em casa, verificando se há ou não pacotes para ser entregues ou recolhidos. 

Havendo ou não pacotes, ele faz sempre o mesmo circuito, visitando as mesmas casas. 

 
Mote 2:  
Desconfie de quem critica sem conhecer.  
 
Corolário: 

As pessoas quando criticam negativamente uma tecnologia são motivadas por várias 

razões, incluindo, por exemplo, medo do novo, acomodação a uma forma antiga de 

pensamento e dificuldade em dominar a nova tecnologia. Essas motivações estão 

normalmente ocultas na crítica, pelo fato de que muitas vezes as pessoas nem têm consciência 

delas. O que acontece então é que acabam produzindo uma crítica desqualificada, na qual não 

se pode confiar. 

O medo do novo é o de ser devorado pela máquina e pode incluir uma ameaça ao que 

a pessoa faz, o que vem acontecendo pelo menos desde que Jacquard, já em 1804, criou o tear 

automático e tirou o emprego de muitos tecelões, fato que se repetiu mais tarde com os caixas 

eletrônicos nos bancos e que parece estar acontecendo atualmente com os tradutores 

automáticos, produzindo textos cada vez mais próximos de um trabalho profissional. Uma 

característica aparentemente universal é que os objetos trazem sempre vantagens e 

desvantagens. Um texto atualmente produzido por um tradutor automático representa um 

progresso enorme em relação ao que tem sido feito anteriormente, mas ao lado desse aspecto 

positivo, traz também limitações; e foram justamente essas limitações que os tradutores 

profissionais sempre destacaram quando lhes perguntei, em contatos pessoais, o que achavam 

da tradução automática. Um chegou a me responder jocosamente: “não sei, não me interessa e 

tenho raiva de quem sabe”. O medo do novo parece exacerbar a crítica negativista, fazendo as 

pessoas verem apenas um lado da questão. 
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Os artefatos culturais de que dispomos – jornais, livros, rádio, televisão, etc. – 

condicionam nossa maneira de pensar. A convivência de anos com determinados hábitos cria 

automatismos persistentes, profundamente arraigados em nossa mente, predispondo a uma 

determinada configuração de valores que de repente deixa de existir. A zona de conforto, 

criada por uma estrutura hierárquica bem definida, com a garantia absoluta da autoridade 

recebida por delegação, desmorona-se na estrutura em rede onde cada um parece ter o direito 

de adquirir momentaneamente o centro. O pensamento solene, com frases longas e 

rebuscadas, ficou apenas bombástico e pode ser impiedosamente ridicularizado. Estamos 

mudando de um mundo em que poucos escreviam muito para um mundo em muitos escrevem 

um pouco. Daí, a meu ver, a crítica exacerbada de alguns autores contra o twitter, por 

exemplo, com frases de efeito do tipo: “ejaculação precoce com seus 140 caracteres” 

(BUENO, 2011) 

As críticas negativas podem também ser motivadas por uma tentativa frustrada em 

dominar a nova tecnologia. Algumas pessoas são muito hábeis em justificar sua 

incompetência para aprender. Gastam muito mais tempo procurando justificativas para 

desmerecer o que desconhecem, do que tentar vencer as primeiras dificuldades da 

aprendizagem. É uma síndrome ancestral que faz parte da história da humanidade; como a 

raposa e as uvas, que vale a pena repetir aqui pela sua relevância e atualidade: 
Morta de fome, uma raposa foi até um vinhedo sabendo que ia encontrar muita uva. A safra 
tinha sido excelente. Ao ver a parreira carregada de cachos enormes, a raposa lambeu os 
beiços. Só que sua alegria durou pouco: por mais que tentasse, não conseguia alcançar as uvas. 
Por fim, cansada de tantos esforços inúteis, resolveu ir embora, dizendo: 
- Por mim, quem quiser essas uvas pode levar. Estão verdes, estão azedas, não me servem. 
(PENSADOR UOL, 2011) 

 

Mote 3:  
Incentive a cópia. 
 
Corolário: 

O aluno precisa aprender a copiar bastante, produzir um texto coerente com o que 

copiou e dissimular para não ser pego. O aluno que conseguir fazer isso merece nota dez.  

O valor mais alto na produção de um texto é a originalidade, mas para ser original é 

preciso saber copiar. Foi o que fez Camões com Os Lusíadas e Joyce com Ulisses. Camões, 

depois de proclamar “Cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se 

levanta”, vai buscar sua inspiração em Virgílio, como Joyce foi buscar em Homero. O aluno 

tem que fazer melhor do que Camões e Joyce buscando sua inspiração não em um, mas em 

vários autores. Quando se copia não se pode ser fiel; é preciso ser promíscuo. Tem que fazer 
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como T. S. Eliot, que compôs o poema The Wasteland, copiando trechos de inúmeros autores. 

Tem que fazer como nossos colegas da academia, que vivem copiando. Se tudo mundo copia, 

porque o aluno não pode copiar? É só saber de quem copiar, já que cada época tem seus 

modelos. 

Depois de conseguir uma coletânea de segmentos de textos, é necessário costurar esses 

diferentes segmentos num texto único. Trata-se essencialmente de um processo de montagem, 

com arestas que precisam aparadas entre os segmentos para que o texto progrida serenamente, 

com transições suaves entre um segmento e outro.  

A última etapa do processo de cópia é a dissimulação. É preciso disfarçar o texto 

copiado de tal modo e com tal engenho que ele fique a prova de qualquer máquina de busca 

da internet. Originalidade é uma questão de estilo. Já dizia Buffon, no século XVIII que o 

estilo é o homem. Podemos acrescentar que só o estilo muda; os tópicos permanecem os 

mesmos. Na contemporaneidade ser original é não ser pego pelos buscadores. 

 
Mote 4:  
Planeje mais para trabalhar menos. 
 
Corolário: 

Um curso a distância exige muito mais planejamento do que um curso presencial 

(MANNING; COHEN; DEMICHIELL, 2003). A aula a distância não é um evento aleatório que 

acontece ao acaso, como ocorre às vezes no ensino presencial, onde o professor pode planejar 

uma coisa e na sala de aula fazer outra, ou nada planejar ou ainda fazer o que uma colega 

minha chamava de planejamento em processo: ir planejando à medida que as coisas 

acontecem. Em EaD o que não for planejado não acontece. A EaD é um evento a distância 

não só no sentido geográfico, mas também no sentido temporal, diacrônico; o aluno está 

distante de mim em algum lugar do futuro e eu preciso planejar, da melhor maneira possível, 

qual o conteúdo a ser desenvolvido, a parte mais fácil, de que maneira trabalhar esse 

conteúdo, usando os recursos disponíveis em EaD, que não são os mesmos do ensino 

presencial, e deixar bem claro para o aluno, de modo bem claro as normas do curso.  

O conteúdo a ser desenvolvido muitas vezes não depende de nós, já que é decidido em 

instâncias superiores, da qual podemos ou não fazer parte. Como EaD é geralmente um 

trabalho de equipe, pelo menos alguém no grupo poderá ter alguma ingerência sobre os 

conteúdos a serem trabalhados com os alunos. Espera-se que sejam conteúdos que atendam 

aos interesses e necessidades dos alunos. Idealmente deveria partir de uma análise das 

necessidades de um determinado grupo, mas isso nem sempre acontece. E mesmo quando 
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acontece, acaba-se descobrindo que alunos do mesmo grupo têm necessidades diferentes, 

principalmente em termos do domínio de conteúdo: há sempre os que já sabem o que vamos 

ensinar e outros que não têm a mínima noção do que vamos ensinar. Minha sugestão, na 

escolha do conteúdo, é que se planeje para atingir a média, talvez um pouco acima para 

levantar as expectativas. 

A maneira de trabalhar esse conteúdo envolve entre outros aspectos sua ordenação: o 

que vem primeiro, o que deve vir no meio e o que deve vir por último. Para isso é preciso que 

o professor saiba colocar-se no lugar do aluno. Isso pode não ser muito fácil, porque o 

professor tem a visão monolítica do conteúdo, não vê os segmentos que o compõem e, por 

isso, não sabe como entrega-los aos alunos para que eles então reconstruam novamente o 

todo. Cada segmento para o aluno pode ser uma etapa a ser vencida, não só dando a sensação 

de ter conquistado um patamar mais alto, como num game, mas também de sentir-se 

preparando para a etapa seguinte. Quando o conteúdo tem uma sequência bem ordenada, o 

progresso no curso é visível para o aluno e a motivação é garantida pelo sentimento de 

realização e satisfação na consecução dos objetivos (KELLER, 1987). 

Outro elemento importante no planejamento é o estabelecimento das normas do curso, 

que devem ser claras e ficar claras para os alunos, incluindo os prazos para a execução das 

tarefas, os pesos de cada atividade na avaliação, as responsabilidades dos professores, tutores 

e alunos e como tudo funciona na comunidade de aprendizagem. Essas normas devem ser 

retomadas constantemente nas diversas ferramentas do curso, com o comprometimento 

comprovado do aluno. Não basta, por exemplo, deixar as normas disponíveis em algum lugar 

do curso; é necessária comprovação de que o aluno tenha lido e compreendido cada um dos 

itens dessas normas. 

 

Mote 5:  
Motive por meio dos recursos.   
 
Corolário: 

Ensinar é criar condições de aprendizagem. Mesmo no ensino presencial, não dá para 

ensinar apenas com palavras: o professor usa a lousa, livros didáticos, folhas de exercícios, 

etc. Aprender com o uso de objetos, mesmo com a ausência do professor, já faz parte do 

ensino tradicional: supõe-se que o aluno pode e deve aprender fora da sala de aula, lendo seus 

livros ou fazendo os temas de casa. Isso acontece também com a motivação, que não depende 

da presença do outro; o aluno não precisa necessariamente de um animador na sua frente para 

que a aprendizagem ocorra. Os elementos básicos da motivação – incluindo a atenção, a 
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relevância, a confiança e a satisfação, no modelo ARCS, segundo Keller (1987) – pode estar 

na relação do aluno com os objetos ao seu redor. Os games na contemporaneidade, os livros 

dos grandes autores, e mesmo o feedback de programas interativos podem motivar o aluno 

sem a presença física do outro. 

Gosto de comparar o professor de EaD com um autor de livros. Ainda que se façam 

tarde de autógrafos para promover suas obras, o autor não precisa estar presente para motivar 

seu leitor; provavelmente até atrapalharia. O leitor é motivado e seduzido pelo valor 

intrínseco da obra.  Em EaD, o aluno deveria ser motivado pela atividade que o professor lhe 

prepara, de modo a prender sua atenção, a ser relevante para seus objetivos de vida, a 

despertar confiança de que vai conseguir realizar a tarefa e de lhe trazer satisfação. Uma 

motivação alimentada pela execução da atividade vai ter um valor maior do que o enlevo pela 

cor dos olhos do professor ou da professora. 

 

Mote 6:  
Valorize a interação mais do que o conteúdo. 
 
Corolário:  

Conteúdo e interação formam um par com os termos “o que” e “como”; ou seja, o que 

ensinar e como ensinar. Estou dando aqui ao termo interação uma conotação mais afetiva e ao 

termo conteúdo uma conotação mais cognitiva. A parte afetiva, aqui, caracteriza-se pela 

disponibilidade do professor, ou tutor, em marcar sua presença no ensino a distância, 

mostrando ao aluno que leu sua mensagem, que está disposto a ajudar e que está interessado 

na sua aprendizagem. 

Não gosto de dizer que a interação é mais importante do que o conteúdo, mas minha 

experiência em EaD tem demonstrado isso constantemente. Olhando em retrospecto, acho que 

há duas razões para que isso se justifique. Em primeiro lugar, os alunos esquecem o conteúdo; 

o que fica na lembrança deles é o envolvimento afetivo com o professor e colegas. Em 

segundo lugar, o conteúdo expira, tem uma validade limitada. Mesmo que o aluno lembrasse 

para o resto de sua vida o conteúdo de tudo que lhe foi ensinado ele iria descobrir que muito 

desse conteúdo não teria qualquer serventia. O conteúdo do que se ensina são como os objetos 

que a gente compra, ficam rolando pela casa até perderem completamente seu valor e que 

depois são jogados fora. 
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Conclusão 
 

A EaD, embora conceitualmente exista há vários séculos, está ainda na sua primeira 

infância, quando consideramos os meios pelos quais ela pode ser feita atualmente. 

Compactamos o tempo e o espaço; podemos colocar em um minúsculo cartão de memória 

uma biblioteca inteira e transmitir uma sinfonia completa numa fração de segundo, de um 

lado a outro do planeta: a compactação, contraditória em si mesma, traz em seu bojo a 

possibilidade da expansão. Tudo isso com impactos financeiros, políticos e metodológicos 

ainda imprevisíveis na educação. A verdade, como tudo que era sólido, desmancha-se no ar, 

volátil e passageira, como o vento. Inapreensível.  Daí a natureza provisória deste trabalho, 

que não se encerra, ficando apenas interrompido, como um texto em aberto para ser retomado 

mais adiante. 
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Simposio 13 Literatura e Interações do Conhecimento 

 

LITERATURA E INTERAÇÕES DO CONHECIMENTO   

 UMA LEITURA A CONTRAPELO 
“É, mas ter um coração de esguelha é que está certo: é faro, 

direção de ventos, sabedoria, esperteza de instinto, experiência de 
mortes, adivinhação em lagos, desadaptação inquietantemente 

feliz, pois descubro que ser desadaptada é a minha fonte.”(Clarice 
Lispector) 

 

 Uma das funções básicas e elementares da Literatura é suscitar a curiosidade, algumas 

vezes, acomodando-a ou deflagrando-a ad infinitum. Para Paulo Freire, “a pedra fundamental 

(do saber) é a curiosidade do ser humano. É ela que me faz perguntar, conhecer, atuar, mais 

perguntar, re-conhecer.” (FREIRE: 1998: 96). A experiência com o conhecimento não se 

circunscreve, exclusivamente, ao âmbito da curiosidade, ainda que essa seja imprescindível. 

Há que se buscar olhar por insuspeitados ângulos, a fim de descobrir por frestas, por caminhos 

tortuosos e/ou subterrâneos, vieses possíveis da realidade.   Para tanto lançarei mão das 

ferramentas de análise utilizadas por pensadores, ensaístas, escritores que tiveram como ponto 

de convergência ou intersecção, a ousadia de enfrentar a contrapelo conceitos de história, 

literatura, realidade, sociedade, humanidade, ciência. Este trabalho dialoga, brevemente, com 

Walter Benjamin, Gaston Bachelard, Paulo Freire, Edgar Morin, Machado de Assis, Jorge Luis 

Borges e Clarice Lispector.  

 Walter Benjamin traz à grande contribuição teórica no que se refere a pensar a história, 

afirmando que “nunca houve um monumento da cultura que não fosse um monumento da 

barbárie. E, assim como a cultura não é isenta de barbárie, não o é tampouco a transmissão da 

cultura.”(BENJAMIN,1985,p.225) Para ele, é imprescindível “escovar a história a contrapelo”, 

para que se possa vislumbrar a ruína que jaz aos pés dos vencedores e dos que contam a 

história “oficial”. As ideias do vencedor se desdobram em diferentes nuanças de uma mesma e 

dura realidade, cercando-nos de “inequívocas” provas e argumentos da imutabilidade das 

regras do jogo de sobrevivência. Por essa linha de raciocínio afirmam-se os valores culturais 

da força, do racionalismo, da esperteza, do destemor, da bravura, da obediência às regras da 

classe a qual pertence ou almeja, entre outras tantas derivações que levam a confirmação do 

status quo. Tais valores estão assentados em conceitos que são a mediação entre o sujeito e a 

realidade. Nesse sentido, “o conceito é um instrumento imprescindível não apenas para o 
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conhecimento científico, como para a própria vida comum.” (BARROS, 2011) É assim que o 

diálogo entre os diferentes campos de saber exercem papel fundamental no delineamento de 

realidades possíveis. É na relação dialógica da história, da política, da ética, da filosofia, da 

música, da matemática entre outros campos de saber que vislumbramos possibilidades 

concretas de fazer emergir o que até então era considerado impossível, inadequado e 

irreversível. 

 Lúcia Helena em Nem Musa nem Medusa faz uma instigante análise da obra 

clariceana, com especial enfoque em Laços de Família, A hora da Estrela e Água Viva. Para 

tanto, a ensaísta propõe uma abordagem a partir da confluência de conceitos entre a escritora 

e o pensador. “Do encontro entre o pensamento de Benjamin e a obra de Lispector1800 as 

que avultam com maior nitidez diriam respeito às categorias benjaminianas de alegoria e a de 

história como ruína1801. É evidente que ambos não se conheceram, porém isso não impede as 

simetrias no modo de perceber e entender o mundo. A obra de ambos [Lispector e Benjamin] 

questiona o poder da linguagem para escapar do habitual (às vezes através do próprio uso 

crítico e arguto do cristalizado e costumeiro), para se mover além das hierarquias de oposição 

binária, e para questionar alternativas à representação artística e à leitura da arte como 

representação. (HELENA, 1997, p.24) Para a ensaísta, o ponto de aproximação entre Clarice e 

Benjamin se dá com mais força pela maneira pela qual ambos se aproximam dos “mitos 

cristalizados do imaginário cultural que revisitam”. Para ela, além dos escritores colocarem 

em questão a noção de individualidade, o conceito de história, de teleologia e de progresso, 

enfocam a melancolia e a ideia de fracasso na contramão da ordem do dia. Por esse viés, no 

que diz respeito à literatura sul-americana, alinham-se também Borges e  Machado de Assis.      

                                                         

 A problematização de tais conceitos evidencia, muitas vezes,  uma inadequação e/ou 

falta de sintonia com a visão de mundo vigente. Enquanto a racionalização propugnada 

hegemonicamente pela ciência é questionada por eles, é afirmada ostensivamente por outros 

tantos. Não se trata aqui de fazer a dita literatura engajada, no sentido panfletário, mas no que 

Lispector, em uma entrevista, tão simplesmente nos aponta como seu. “Perguntou-me o que 

eu achava da literatura engajada. Achei válida. Quis saber se me engajaria. Na verdade, sinto-

me engajada. Tudo o que escrevo está ligado, pelo menos dentro de mim, à realidade em que 

                                            
1800 Grifo meu. 
1801 Idem. 
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vivemos.” 1802(LISPECTOR, 1992, p.57) Essa ligação com a realidade de tons diferentes pode 

ser explicada na maneira oblíqua1803 com que os escritores adentram no universo ficcional. 

Machado apresenta-nos Dom Casmurro, tangenciando Capitu. No entanto é pelo não dito que 

entrega o jogo, com o  júri monológico que impõe à amada/odiada/invejada/inatingível.... 

Para Bentinho o eco de sua voz é suficiente para concretizar a condenação de Capitu, a 

mulher que, mais uma vez, simbolicamente, é expulsa do paraíso. Em A Hora da Estrela, é 

pela voz de Rodrigo S.M. que descobrimos Macabéa, testemunhamos a saga da Maca em 

louca e desvairada corrida em busca da felicidade. “Felicidade? Nunca vi palavra mais doida, 

inventada pelas nordestinas que andam por aí aos montes.” (LISPECTOR, 1993, p. 25) O 

conceito de felicidade oscila à medida que variam o contexto, a realidade, os seres humanos. 

 Para a ciência, o conceito de percepção, por muito tempo, deu conta, através dos cinco 

sentidos, de responder às indagações da realidade, explicando-a. De acordo com Gaston 

Bachelard,1804 a percepção é superada pelo conceito de concepção. A ciência também está a 

questionar as declarações definitivas e definidoras, adotando o procedimento do “por que 

não?”(BACHELARD, 1996 p.16) 1805. Mais do que indagar conceitos temos de entrever a 

concepção de homem, de sociedade que subjaz. Nem os conceitos são neutros e puros, muito 

menos a humanidade. Para Bachelard, “ todo pensamento científico deve mudar ante uma 

experiência nova; um discurso sobre o método científico será sempre um discurso de 

circunstância, não descreverá uma constituição definitiva do espírito científico.”( 

BACHELARD,1996, p.121) A contribuição do filósofo francês também se dá no que diz 

respeito aos estudos que abordam a problemática do tempo e do espaço,  denominados A 

poética do Espaço e A intuição do Instante. No primeiro texto, o autor afirma que “a imagem 

poética não está sujeita a um impulso do passado. Não é o eco do passado. É antes o inverso, 

o passado longínquo ressoa de ecos e já não vemos em que profundezas esses ecos vão 

repercutir ou morrer.”(BACHELARD, 1993, p. 2) Contrariando o fluxo tradicional e 

positivista, é na contramão que o pensador busca as conexões necessárias para desvelar a 

realidade. Na perspectiva de Borges em “Kafka e sus precursores” é no presente que podemos 

                                            
1802 A entrevista alegre. IN: A descoberta do mundo.  
1803 Creio mesmo haver um pendor de machadiana obliquidade na maneira pela qual Clarice escolhe e registra 
os laços que acolhem e acossam seus personagens. Com a sutileza de quem não quer nem simplesmente opinar, 
nem julgar, mas principalmente impedir que se percebam apenas simetrias entre a arte e a realidade, ou que se 
tente fazer da arte um espelho reflexo do social colhido mecanicamente, seu texto conduz o leior a procurar, 
nas zonas de conflito, os ardis e alertas da narrativa.(HELENA:36) 
1804 Filósofo e epistemólogo francês (1884-1962) 
1805 BACHELARD, Gaston O novo espírito científico. Edições 70. Textos filosóficos. Lisboa- JAN/96. Trad. 
Antonio José Pinto Ribeiro. 
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enxergar o passado, da mesma forma que o anjo no quadro de Klee, referido por Benjamin, 

olha com pavor para trás.  No segundo texto, o filósofo opõe-se ao conceito de tempo como 

duração, na concepção de Bergson e afirma que “a memória, guardiã do tempo, guarda apenas 

o instante.”(BACHELARD, 2007, p. 38) Para tanto ele comenta o momento em que um gato a 

espreita de sua caça dá o salto. Segundo o autor, o fato indica que “antes do processo 

complicado do impulso, houve o instante simples e criminoso da decisão”.( BACHELARD, 

2007, p. 40)  Dessa forma, o estudioso opõe-se aos bergsonianos que considerariam o mesmo 

fato a partir da duração, entendendo-o como a trajetória do mal.” (BACHELARD, 2007, p.40) 

Enquanto as ciências tradicionais resistem à mudança do conceito de percepção para o de 

concepção, os escritores, qual antena do mundo, evidenciam com maior rapidez e 

profundidade essa reflexão, protagonizando a contrapelo, estruturas renovadas  para enfrentar 

ideias genéricas e cristalizadas a cerca, por exemplo dos seguintes conflitos: realidade/ficção; 

tempo/espaço; causa/efeito.                                                                                             

 Dando sequência à reflexão proposta neste trabalho, vale trazer o que diz Edgar Morin 

em Os sete saberes necessários à educação do futuro. Ele, com providencial seriedade, faz a 

distinção entre racionalidade e racionalização, advertindo-nos quanto ao risco que se corre ao 

não compreendermos tais distinções. Para o pensador, “a racionalização é fechada, a 

racionalidade é aberta. (...) Uma doutrina que obedece a um modelo mecanicista e 

determinista para considerar o mundo, não é racional, mas racionalizadora.(...) A verdadeira 

racionalidade, aberta por natureza, dialoga com o real que lhe resiste.” (MORIN, 2002, p. 23) 

Nesse sentido o diálogo ou a dialogia, na concepção freiriana de educação é a ferramenta 

imprescindível para ampliar a visão de mundo, provocando a nos deslocarmos do lugar 

historicamente perpetuado pela visão da classe social a que pertencemos. Nesse jogo de 

forças, oprimidos e opressores sustentam a realidade social, conscientemente ou não. Há que 

desvelarmos tais estruturas, pela via da ciência, da literatura, das artes, da política, acionando 

as molas que provocam mudanças essenciais tanto no que tange ao indivíduo quanto às 

coletividades. 

 O século passado foi denominado por Eneida de Souza como o de Borges, uma vez 

que “proliferam as explorações do tema do duplo, do destino e do acaso, bem como do jogo 

de espelhos e de simulações causado pelo desconhecimento do sujeito e de suas ações, da 

caída no abismo e do brinquedo com o labirinto.” (SOUZA, 1991, p.23-4). Tais temas são 

tranquilamente apontados em contos e romances de Clarice Lispector e Machado de Assis. A 

escritora, com a perspicácia de mover-se a contrapelo, paradoxalmente, mostra-se fiel, ainda 
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que subterraneamente, ao espírito da época. Ela enfrenta o desafio já iniciado, na Literatura 

Brasileira, pelo velho bruxo, Machado de Assis que também colocou em questão modelos e 

estereótipos literários. Não por acaso, ambos os escritores tiveram suas obras contestadas na 

época em que as produziram, suscitando indagações sobre a natureza das mesmas. Afinal, 

indagaram alguns críticos que foram seus contemporâneos, Memórias Póstumas de Brás 

Cubas e Perto do Coração Selvagem seriam romances ou não?  

 Os procedimentos narrativos são utilizados com maior liberdade, a métrica é 

questionada e torna-se opcional para o poeta. Da mesma forma os procedimentos que por 

vezes eram imprescindíveis para o romance e não para o conto e  até mesmo para a poesia, 

transitam ao sabor da necessidade, sensibilidade poética ou criatividade do seu autor. Essa 

liberdade no tratamento de temas e procedimentos dialoga com o que Bachelard nos indicava, 

“por que não?”. Atenta aos novos paradigmas, Nathalie Sarrauthe em L’ère du soupçon indica 

o rompimento com o romance derivado do estilo de Balzac e Flaubert. Para ela o romance 

após Dostoievski não é mais o mesmo1806. As palavras de Stendhal ilustram o significado da 

nova escrita: “le génie du soupçon est venu au monde”. Para a autora, Nous sommes entrés 

dans l’ére du soupçon.” 1807 Novos procedimentos são desencadeados pela literatura e ganham 

consistência com escritores como Gide, Kafka, Joyce, que passam a desenvolvê-los, 

perseguindo uma representação mais próxima, menos acabada da realidade. Lemos (através  

desses escritores) uma realidade não mais como uma ordem lógica, e sim enquanto algo 

imprevisível, caótico e de certa forma indecifrável.	    Sarraute entende que esses romancistas 

buscam utilizar seus próprios meios, deixando para a fotografia e para o cinema o que lhes é 

próprio.  Fazem aquilo que a pintura moderna faz, ao extrair o elemento pictórico 

desvinculando-o do objeto, isto é, fazem da palavra sua genuína expressão.  

 Em Clarice Lispector, revela-se a inquietude frente à cientificidade da realidade, 

indicando a fragilidade do ser frente à explicação “ racional” dos fatos naturais. Vemos tal 

situação, por exemplo, em “A descoberta do mundo”, crônica publicada em 06 de julho de 

1968, no JB(Jornal do Brasil), nos revelou a insuficiência da teoria científica frente a realidade 

explicável: “o mais surpreendente é que, mesmo depois de saber de tudo, o mistério continua 

intacto. Embora eu saiba que de uma planta brota uma flor, continuo surpreendida com os 

caminhos secretos da natureza.”(LISPECTOR: 1992: 114) Essa forma aberta de olhar o 

                                            
1806 Essa questão foi abordada na minha dissertação de mestrado, A poética da suspeita – uma leitura de Clarice 
Lispector. 
1807 SARRAUTE, Nathalie. “L’ére du soupçon”, p. 74.  
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mundo, a vida, as pessoas, os mistérios que cercam a todos é imprescindível para o diálogo 

com a ciência e os diferentes campos de saber. “O exercício da curiosidade convoca a 

imaginação, a intuição, as emoções, a capacidade de conjecturar, de comparar, na busca da 

perfilização do objeto ou do achado de sua razão de ser. (....) Não haveria existência humana 

sem a abertura de nosso ser ao mundo, sem a transitividade de nossa consciência.” (FREIRE: 

1998: 98) É por esse caminho que abre-se a possibilidade de inclusive ler a realidade a 

contrapelo, na contramão de conceitos cristalizados, instituídos como definitivos. Machado de 

Assis também ironizara o boom de teorias explicativas e científicas do seu século em 

romances, contos e crônicas. As personagens constituem-se em pedras no sapato de tais 

teorias. A humanitas do Quincas Borba  e a teoria do Dr.Simão Bacamarte, em o Alienista, são 

alguns exemplos desse deboche. Lispector em outra crônica do JB1808 nos indaga quanto aos 

segredos que guardam os cientistas, “ o que ultimamente tem-me ofendido – e é uma ofensa 

mesmo porque dessa eu não tenho culpa, é uma ignorância que me é imposta – o que tem 

ultimamente me ofendido é sentir que em vários países há cientistas que mantêm em segredo 

coisas que revolucionariam meu modo de ver, de viver e de saber. Por que não contam o 

segredo?”(LISPECTOR: 1992, 503) Ainda que a intenção fosse a de escová-los a contrapelo. 

 Alguns conceitos fundamentais para a ciência e para a literatura são o do tempo 

e o do espaço.  A noção de tempo e espaço amalgama-se ao conceito de forma e conteúdo, 

concebendo-o enquanto um todo. A tradicional linha do tempo: passado, presente e futuro 

colocam-se insuficientes para articular e sustentar concepções de mundo e sociedade. Tais 

conceitos esgotam-se na impossibilidade de circunscrevê-los  nos moldes tradicionalmente 

conhecidos. A visão de história positivista é desmascarada com a perspectiva a contrapelo, a 

teoria da relatividade de Einstein também vem  contribuir na construção de novos paradigmas. 

Encontramos em textos de  Machado,  Borges e Clarice elementos que corroboram tais 

expectativas, legando-nos concepções diversas das que sistematicamente têm-se repetido 

socialmente e culturalmente. Por esse viés torna-se impossível para os escritores conceberem 

o futuro enquanto a evolução linear do passado. 

Ts’ui Pen, o criador do Jardim de caminhos que se bifurcam, “não acreditava num 

tempo uniforme, absoluto. Acreditava em infinitas séries de tempos, numa rede crescente e 

vertiginosa de tempos divergentes, convergentes e paralelos” (BORGES, 1995, p.103). Nessa 

perspectiva também podemos ler a Quinta história de Clarice Lispector. Ali há uma propulsão 

                                            
1808 19 de maio de 1973. 
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de tempos que levam ao mesmo desfecho que é desencadeado pelo mesmo motivo, o de 

eliminar baratas. São variações de um mesmo tema. “Na obra de Ts’ui Pen, todos os 

desfechos ocorrem; cada um é o ponto de partida de outras bifurcações” (BORGES, 1995, p. 

101). 

 Machado, como um bom mestre, inaugurou na literatura brasileira uma perspectiva 

diferenciada do tempo. Mostrava-nos que o tempo era um grande artífice, mais do que isto, 

que ele não existia em estado puro nem desvinculado dos seres. Brás Cubas, Bentinho e Aires 

usam da memória para recompor suas histórias em um tempo definido. É o presente que 

ordena, é o instante que convoca o passado.  Esse tempo, muitas vezes, só é recuperado para 

provar alguma tese que acuse ou absolva alguém. O tempo em Machado está carregado de 

intenções.  

Clarice revela em A hora da estrela a preciosidade do instante: “Ela estava enfim livre 

de si e de nós. Não vos assusteis, morrer é um instante, passa logo, eu sei porque acabo de 

morrer com a moça.[...] Morrendo ela virou ar. Ar enérgico? Não sei. Morreu em um 

instante.” A conceituação: “O instante é aquele átimo de tempo em que o pneu do carro 

correndo em alta velocidade toca no chão e depois não toca mais e depois toca de novo. Etc., 

etc., etc.” (LISPECTOR, 1993, p. 105-6) A força motriz está calcada em instantes que são 

definidores para o bem e para o mal. Premeditados ou casuais, não importa. 

Lispector desvenda as bifurcações de um tempo carregado de intenções sim e, talvez 

por isso mesmo, não seja o mesmo para todos já que não o é nem para si mesma. A escritora 

retoma, assim como Borges, a perspectiva de Scherazade, mostrando que de um livro poderia 

fazer mil ou um infinito.  

 

Borges narrador marca o final do realismo (uma pesada convenção 
elaborada na Inglaterra no século XVIII e codificada pelos franceses no XIX 
até a indigestão de todos) com seu regresso à literatura fantástica, de mistério 
e intriga, de aventuras inauditas e inéditas. Com seu exemplo demonstra que 
o narrador é um mitógrafo...[...] Borges ensaísta revela a todos a inutilidade 
da crítica literária “objetiva”, dá ênfase à análise da linguagem literária, 
explora a irrealidade e a ficção de todo o relato, afirma revolucionariamente 
para seu tempo que o leitor escreve a obra. A partir de Borges a literatura 
latino-americana muda (MONEGAL, 1987, p.16). 
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Tudo isso se soma ao fato da grande repercussão de suas obras, quer as de ficção ou as 

ensaísticas. Borges mudou a literatura latino-americana, e Clarice Lispector não passou ilesa 

por ele. Em minha dissertação de mestrado há um capítulo em que tratei do diálogo da 

escritora com o mesmo: 

lemos em Borges e também em Clarice que a estrutura labiríntica de suas 
narrativas [A biblioteca de Babel e A procura de uma dignidade] afirma e ao 
mesmo tempo subverte a lógica do conto. A afirmação surge enquanto uma 
decorrência do inusitado sendo contado e a subversão pelo tratamento a 
contrapelo da moral da história, fazendo-nos questionar, suspeitar enfim 
(SIMON, 1997, p.171).  

O enfoque na narrativa desses escritores não é só o ponto de partida, mas, 

inegavelmente, também o ponto de chegada. O que neles nos mobiliza é o que fica nas 

entrelinhas, na elipse, no silêncio. “Como, apesar de não sê-lo aparentemente, Machado 

parece-nos um impressionista, teria que escrever “caranguejeando”, com as reticências que 

sugerem o que fica para o autor completar nas entrelinhas” (RIDEL, 1959, p.153). Tal escrita 

desdenha de um tempo que se pretende retilíneo e uniforme, posto que a vida nos tenha 

levado a tortuosos e trôpegos caminhos, mostrando-nos que este é cultural, circunstancial, 

nem sempre evidente em sua leitura ou decodificação.  

 

“A história é objeto de uma construção cujo lugar não é o tempo homogêneo e vazio, 

mas um tempo saturado de ‘agoras’” (BENJAMIN, 1989, p. 229). Machado de Assis, Borges 

e Clarice Lispector, ao negarem o historicismo ou a visão tradicional de história, evidenciam a 

necessidade de “fazer explodir o continuum da história”, algo que é próprio das classes 

revolucionárias no momento da ação, segundo Walter Benjamin.  

 

Pelas obras desses escritores, percebemos o alto nível de estranhamento que 

provocaram e ainda provocam, dado que ainda somos condicionados por uma concepção de 

história que simplesmente adiciona fatos, pautada por uma linearidade temporal. Os 

escritores, assim, revolucionam o ato de narrar. O historicismo e a racionalidade não são 

suficientes para esclarecer ou iluminar a realidade, muito menos para alterá-la ou subvertê-la. 

A reconstrução do mundo deve passar pela destruição do velho, na esteira da estrutura do 

pensamento mítico subjacente, ainda que a contrapelo. É no tratamento de temas com um 

realismo às avessas, perseguindo os cantos, as palavras, o silêncio, o fato miúdo, o marginal, 
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o fantástico, embalados por um espírito inquieto e perscrutador, que se instauram diversos e 

necessários “por quês”.  

 

Nesse contexto torna-se imprescindível discutir com a ciência, com a política, com a 

ética, com a filosofia, e apontar superações e saídas, suscitando o estranhamento ou a 

inconformidade, levando-nos a pensar em um talvez. Quem sabe a dizer um sim ou um não ou 

até mesmo a reconsiderar posições até então consideradas como definitivas ou definidoras. Há 

que se superar definitivamente o indicativo aviltante do individualismo expresso no 

comentário popular e descompromissado daquele que indaga – E o que isso tem a ver com o 

meu café com leite? -  discutindo com argúcia típica de L. F. Verissimo em uma de suas 

crônicas. É assim que as ciências e seus paradigmas estão mais do que nunca enredados ou 

enredando a realidade. Desenredar exige “escovar” teorias a contrapelo. Dessa forma é 

possível enxergar o insuspeitado, capacitar olhos para ver às múltiplas e caleidoscópicas 

feições da realidade, uma vez que só enxergamos o que conhecemos, como já afirmou Borges.  

Temos assim a predisposição imprescindível ao escritor e ao cientista de qualquer que seja o 

campo de saber que pretenda estar em sintonia com a necessidade desta época.  

Cátia Castilho Simon 

catiasimon@yahoo.com.br 
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CULTURA DE MASSA COMO CRÍTICA SOCIAL CONTEMPORÂNEA? 

Resumo 

As ideias aqui desenvolvidas tiveram origem na perplexidade diante da apresentação 

midiática do episódio que ficou conhecido como “a tomada do Complexo do Alemão”. 

Serão consideradas as produções da indústria cultural cinematográficas: Cidade de 

Deus, Tropa de Elite e Tropa de Elite 2, que, servindo-se de fatos reais, passaram a 

esboçar, em tom ficcional, experimentações interpretativas e mapas políticos 

fundamentais para uma crítica social contemporânea. 

Palavras-chave: ficção, realidade, crítica cultural, Cidade de Deus, Tropa de Elite. 

No dia 28 de novembro de 2010 a população Brasileira esteve perplexa diante da 

televisão, assistindo a um terrível episódio, que ficou conhecido como “a tomada do 

Complexo do Alemão”. O que assistimos nada mais foi do que o resultado daquilo que 

se procurou esconder, mas que extravasou os espaços de confinamento e veio à tona 

dando a mostra de uma guerra civil, culminando em uma cena patética, na qual o 

exército brasileiro fixou a bandeira do país, no território da exclusão. Foram inúmeras 

as contradições a que assistimos passivamente. O sistema jurídico, a quem compete 

oficialmente garantir a justiça e os direitos universais, previstos na legislação, omitiu-se, 

permitindo uma ação arbitrária de tomada emergencial. Era visível que se tratava de um 

recado rápido, que se pretendia dar ao mundo, de que o Rio de Janeiro é um lugar 
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seguro para sediar a copa em 2014. E, para a televisão, era antes de tudo um produto. 

É incontestável o crescimento e a diversificação dos meios de comunicação na 

sociedade contemporânea, porém a televisão está presente no cotidiano das pessoas, 

muitas vezes, de maneira impositiva nos espaços públicos e semi-públicos: impondo 

valores e visões de mundo massificado, pois o lucro é lógica máxima da Indústria 

Cultural; são produtos casados com o capital, abrindo novos mercados, estimulando a 

sociedade do consumo. Sobre a mídia televisiva, Michel De Certeau levantou um 

questionamento a respeito do espectador, que é o consumidor, afinal. “Assim, uma vez 

analisadas as imagens distribuídas pela TV e os tempos que se passa assistindo aos 

programas televisivos, resta ainda perguntar o que é que o consumidor fabrica com 

essas imagens durante essas horas”1. Ou seja, a audiência, assunto tão preocupante, nas 

1 CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: artes de fazer. Petrópolis: Vozes, 1994, p. 

93. 

pautas do Situasionismo2, não pode ser subestimada. É preciso considerá-la, tendo em 

mente a anunciada massificação da opinião pública. 

O que se pretende refletir é, sobretudo, a maneira pela qual os telejornais 

preferiram exibir a ação do exército no episódio 28 de novembro, isto é, como produto, 

e de forma tendenciosa descrever unilateralmente a versão hegemônica: a captura dos 

bárbaros de sandálias e metralhadora, correndo morro acima. “Inimigos da pátria”, ou 

criados por ela? “A civilização, não dispensa a barbárie; faz-lhe o parto, dá-lhe de 

comer, e... deserda-a3. 

Podemos especular que os roteiros assinados por Braulio Mantovani, a começar 

por Cidade de Deus, passando por Tropa de Elite, tenham, como observou Walter 

Benjamin, alterado a relação das massas com a “arte”4, culminando em posturas e 

procedimentos aqui observados, sobretudo, a recepção de Tropa de Elite 2, que, lançado 

em agosto de 2010, prenunciou o episódio que motiva este artigo. 

Desenvolvimento 

Houve um tempo em que a literatura era consumida e discutida calorosamente, 

mesmo que por uma elite da sociedade. Hoje a televisão e o cinema estão substituindo 

rapidamente a literatura como forma textual articuladora de debates. A maneira como as 

cidades são retratadas nos filmes lhes dá significados que podem contribuir, 

intencionalmente ou não, para a difusão de um conjunto de crenças e valores, muitas 

vezes, ligados às estruturas: cultural, política e econômica. Criado no auge da metrópole 
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moderna, por ser uma arte de reprodução e de massa, o cinema necessitava tanto do 

aparato industrial quanto do adensamento das cidades. O questionamento e a possível 

desagregação dos valores, que se haviam originado da modernidade e foram 

tematizados pelos movimentos artísticos de vanguarda, ainda não tinham alcançado o 

2 O Situacionismo, que reuniu poetas, arquitetos, cineastas e artistas plásticos, fundamentava-

se em 

teorias críticas à sociedade do espetáculo, estimulando novamente a visão crítica do que se 

dava 

politicamente no mundo, reflexo das polaridades entre o socialismo e o capitalismo, alertando 

para a 

sociedade de consumo, que estava tornando-se uma sociedade do espetáculo e um produto, ela 

mesma. 

ZIMERMANN, Giovana A. Arte Pública em Florianópolis: a praça XV como Lugar 

Praticado. 

Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo e História da Cidade) PGAU- Cidade. 

Universidade 

Federal de Santa Catarina UFSC, 2009, p. 51. 

3 PECHMAN, Robert M. Cidades estreitamente vigiadas: o detetive e o urbanista. Rio de 

Janeiro: Casa da 

Palavra, 2002, p234. 

4 Benjamin observou que a reprodutibilidade técnica da obra de arte alterava a relação das 

massas com a 

arte. “Reacionárias, diante, por exemplo, de um Picasso, transformam-se nas mais 

progressistas frente a 

um Chaplin”. O autor referia-se ao comportamento do observador que experimentava uma 

ligação íntima 

e imediata com a vivência e o prazer do espetáculo cinematográfico. BENJAMIN, Walter. A 

Obra de 

Arte na Era de sua Reprodutibilidade Técnica. In: ______. Sobre Arte, Técnica, Linguagem e 

Política 

Lisboa: Relógio D’ Água Editores, 1992, p. 100. 

cinema, que criava a ilusão de estar restituindo o real. No entanto, ele reservava um 

potencial de crítica social que foi vislumbrado por Benjamin, “Não contestamos que o 
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filme atual, em casos particulares, possa promover, além disso, uma crítica 

revolucionária das relações sociais, ou mesmo das de propriedade.”5 Os estudos 

culturais ganharam centralidade, e diversas linguagens artísticas passaram a tocar em 

um ponto crucial para o estudo da cidade contemporânea “Transformacionalistas, os 

estudos culturais chamam a atenção para as condições sociais e institucionais no interior 

das quais o sentido é produzido e recebido”6. Muitas obras que falam da cidade 

abordam os perigos existenciais, em especial as dificuldades de conviver com o outro, 

de conseguir dividir o mesmo espaço, tendo em vista os interesses divergentes e 

conflitantes. Na literatura, Rubem Fonseca anunciou o Cobrador ao Rio de Janeiro; 

Paulo Lins prospectou a dimensão dos excluídos neste mesmo Rio. Mas estamos na era 

da reprodutibilidade técnica, e o que foi vislumbrado por Benjamim pode estar sendo 

visto, justamente, em algumas obras cinematográficas destinadas a grande massa. 

Cidade de Deus, Tropa de Elite e Tropa de Elite 2 estão entre as iniciativas 

cinematográficas que visam o grande público pagante, porém têm incorporado fatos 

reais e críticas sociais em suas pesquisas de roteiro. São produções criticadas pelas 

estratégias próprias da cultura de massa, porém é inegável que essa estratégia atinge o 

grande público e, portanto, pode promover um debate social em grande escala. 

O filme Cidade de Deus, lançado em 2002, teve a direção de Fernando Meirelles 

e roteiro adaptado, por Braulio Mantovani, do romance de Paulo Lins7. Segundo Lins, o 

principal material de pesquisa teria sido entrevistas feitas para o projeto Crime e 

criminalidade nas classes populares, projeto do qual o autor parcipou junto com a 

antropóloga Alba Zaluar, entre 1986 e19938. O projeto investigou a morte prematura de 

muitos jovens favelados, em uma tentativa de entender o porquê de tantos jovens 

escolherem o caminho no qual a maior parte deles perece9. 

5 Idem, ibdem. p. 96. 

6 STAM, Robert. Introdução à teoria do cinema. São Paulo: Papirus, 2003, p. 250. 

7 O romance narra as transformações sociais de um bairro da periferia do Rio de Janeiro. 

Mostra como o 

crime organizado instalou-se nas favelas, com o tráfico de drogas substituindo a pequena 

criminalidade da 

década de 60. Em nota, o autor informa que se apoiou, ainda, em artigos, tratando da temática, 

publicados 
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nos principais jornais cariocas: O Globo, Jornal do Brasil e O Dia, motivo pelo qual informa 

ser o 

romance baseado em fatos reais. (LINS, 2007) 

8 LINS, Paulo. Cidade de Deus. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. 

9 ZALUAR, A. Crime e castigo vistos por uma antropóloga. In: _______. (Org.). Integração 

perversa: 

pobreza e tráfico de drogas. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2004. 

Robert Stam lembra que a semiótica do cinema, que se preocupava apenas com 

os códigos especificamente cinematográficos, é alterada com o crescimento dos estudos 

culturais. Algumas abordagens cinematográficas passam a considerar um contexto 

histórico e cultural mais amplo. “Em termos cinematográficos a adoção da metodologia 

das ciências humanas representou um desafio para os métodos das escolas de crítica de 

cinema precedentes, considerados impressionistas e subjetivos”10. 

Para Maricato, o filme Cidade de Deus peca quando “desconsidera de todos os 

modos o passado da nação Brasileira, a qual foi ‘vítima’ de um processo de colonização 

intenso e devastador, principalmente, nas consequências sociais deixadas”11. Ocorre que 

Cidade de Deus não é um documentário, faz parte da Indústria Cultural seguindo os 

mesmos objetivos da lógica capitalista. O filme permeia as iniciativas oriundas dos 

estudos culturais, serve-se de pesquisas verídicas via romance de Paulo Lins, porém o 

roteiro não dispensa as “especificidade da mídia” e a “linguagem cinematográfica”. 

Busca cercar o espectador, contando, com a agilidade cinematográfica, como o crime 

organizado instalou-se nas favelas do Rio de Janeiro. 

No que diz respeito a seu objeto de estudo, os estudos culturais 

interessam-se menos pela ‘especificidade da mídia’ e pela ‘linguagem 

cinematográfica’ do que por sua disseminação na cultura por meio de 

um amplo contínuo discursivo, no qual os textos estão inseridos em 

uma matriz social e produzem consequências sobre o mundo12. 

Será possível pensar o cinema como máquina de guerra13?, cortando o fluxo do 

poder hegemônico ou, ainda, tirando partido do sistema, como sugere Michel De Certeau, 

através de recursos táticos? "As táticas são procedimentos que valem pela pertinência que 

dão ao tempo – às circunstâncias que o instante preciso de uma intervenção transforma 

em situação favorável, à rapidez dos movimentos que mudam a organização do espaço 

(...)"14 Quando Certeau fala de “fazer com: usos e táticas”, refere-se a utilizar o sistema 
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hegemônico para um fim diverso das estratégias tecnocráticas daquele a que foi previsto, e 

10 STAM, Robert. Introdução à teoria do cinema. São Paulo: Papirus, 2003, p.123. 

11 MARICATO, Ermínia. Metrópole Na Periferia do Capitalismo: Ilegalidade Desigualdade e 

Violência, 

São Paulo, 1995 p. 92. 

12 Id. Ibd., p. 250. 

13 Sobre o conceito de máquinas, declaram Deleuze e Guatari: Sim, nós damos à maquina 

uma grande 

extensão: em relação com o fluxo. Definimos a máquina como qualquer sistema de cortes de 

fluxo. Assim 

tanto falamos de máquina técnica no sentido usual da palavra, como de máquina social, ou de 

máquina 

desejante. É que, para nós, máquina não se opõe de modo algum nem ao homem nem a 

natureza (é 

preciso boa vontade para nos objetar que as formas e as relações de produção [306] não são 

máquinas. 

(DELEUZE E GUATTARI, 2006, p.281). 

14 CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: artes de fazer. Petrópolis: Vozes, 1994. 

p.102. 

que as “táticas desviacionistas”15 podem utilizar o próprio sistema para transgredi-lo, e o 

que define ambas são “os tipos de operações nesses espaços que as estratégias são capazes 

de produzir, mapear e impor, ao passo que as táticas só podem utilizá-los, manipular e 

alterar”16. 

O lugar: a periferia do Rio de Janeiro 

Um lugar é a ordem (seja qual for) segundo a qual se distribuem elementos 

nas relações de coexistência. [...] é uma configuração instantânea de 

posições. Implica uma indicação de estabilidade. [...] O espaço é um 

cruzamento de móveis. É de certo modo animado pelo conjunto dos 

movimentos que aí se desdobram. [...] Em suma, o espaço é um lugar 

praticado17. 

Há uma distância entre a ordem legal e a cidade real, que passa pela segregação 

espacial e pelo aumento da pobreza. O Poder Público desenvolve estratégias para 

ocultar a realidade, e a sociedade prefere manter-se alienada quanto à dimensão dos 



Anales del I Encuentro internacional del conocimiento : diálogos en nuestra América / I Encuentro de 
las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración en el Conosur, 5, 6, e 7 de mayo 2011, 
Pelotas, Brasil – Pelotas (RS) : Instituto Federal Sul-rio-grandense/IFSul, 2011 - ISSN 2238-0078 
_________________________________________________________________________________ 

 

 1514 

excluídos. A cidade real é mantida sob contenção para que a cidade programada, 

maquiada, pareça funcionar. Mas ela transborda, transpõe os limites estabelecidos na 

forma de ocupações ilegais, as “favelas”, que, por sua, vez ficam à margem, sem 

infraestruturar, saneamento e segurança. E, sem dúvida, são fatores que favorecem a 

violência urbana. 

O filme Tropa de Elite inicia apontado um índice alarmante sobre a periferia do 

Rio de Janeiro, narrado pelo protagonista: “A minha cidade tem mais de setecentas 

favelas, quase todas dominadas por traficantes armados até os dentes”18. 

A favela é o adensamento desordenado das periferias, desde o seu surgimento 

tem uma frágil conexão com a cidade, praticamente co-existindo. Nasceu com o estigma 

de abrigo da violência, causadora do medo e, por consequência, justificando a 

segregação dos moradores, que eram, em sua maioria, negros. As obras aqui apontadas 

tratam dessa “cidade partida”, termo cunhado por Zuenir Ventura, estudiosa da exclusão 

que aconteceu no Rio de Janeiro, a partir dos anos sessenta; “[...] A cidade civilizou-se e 

15 Lembram as ações dos povos colonizados pelos espanhóis, contadas por Certeau. Assim, o 

espetacular 

sucesso da colonização espanhola, seio das etnias indígenas, foi alterado pelo uso que dela se 

fazia: 

mesmo subjugados, ou até consentindo, muitas vezes esses indígenas usavam as leis, as 

práticas ou as 

representações que lhes eram impostas pela força ou pela sedução para outros fins, que não os 

dos conquistadores. (CERTEAU, 1994, p. 94). 16 Ide. Ibd., p.92. 

17 CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: artes de fazer. Petrópolis: Vozes, 1994. 

p. 201. 18 Voz Off – Capitão Nascimento - primeira cena do filme Tropa de Elite. 

modernizou-se, expulsando para os morros e periferias seus cidadãos de segunda classe, 

o resultado dessa política foi uma cidade partida”19 

Sobre conflitos humanos em torno da divisão social, Berman analisa o que 

considera o capítulo-chave de O capital, que descreve as expectativas de Marx sobre 

pretensão da sociedade comunista de banir o limitado modelo (de riqueza) burguês. 

“Marx diz que, quando atua no freio no ‘livre desenvolvimento das forças produtivas’, o 

sistema de relações precisa ser simplesmente eliminado: ‘Precisa ser aniquilado, está 

aniquilado’”. Mas Berman questiona sobre o que aconteceria se, por acaso, ele não fosse 

aniquilado? 
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A busca do desenvolvimento ilimitado para todos tenderá a produzir 

sérios conflitos humanos, que podem diferir dos conflitos de classe 

inerentes à sociedade burguesa, mas parecem destinados a ser, pelo 

menos, igualmente profundos. Marx reconhece, de maneira evasiva, a 

possibilidade dessa espécie de problema e nada diz de como a 

sociedade comunista poderia lidar com ele. Talvez, por isso, Otavio 

Paz diz que o pensamento de Marx, ‘embora seja prometéico, crítico e 

filantrópico em espírito (...) e no entanto niilista’ mas, infelizmente, ‘o 

niilismo de Marx não tem consciência de sua própria natureza20. 

Octavio Paz lembra, ainda, que uma aglomeração de pessoas, para transformar-se 

em civilização, paga o preço da contenção de seus desejos. O espaço público é 

bombardeado pelos valores materiais que distinguem as pessoas pelo que elas vestem, 

portam, ou seja, possuem materialmente. Durante “a tomada do Complexo do Alemão”, 

a televisão brasileira, propulsora do desejo de consumo, representada pelo JN, passou a 

exibir os esconderijos luxuosos dos traficantes. Curiosamente, pautada em uma retórica 

imperialista, que designa quem pode e quem não pode possuir os produtos por ela 

divulgados, produziu-se um desejo de consumo coletivo, e esperou-se que o subalterno 

estivesse imune. O subalterno agora é O Cobrador, goza do capital, e com ele sacia seu 

desejo de consumo. No filme Cidade de Deus, Bené21 é o traficante que deseja ser 

“cocota”, assemelhar-se aos jovens bem nascidos da zona sul. Não vai até as lojas caras, 

não aprendeu a frequentá-las, encomenda suas novas roupas de Thiago, um jovem 

viciado que mora no asfalto. 

19 VENTURA, Zuenir. Cidade Partida. São Paulo: Companhia das Letras, 1994, p. 13. 

20BERMAN, M. Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade. São Paulo: 

Companhia 

das Letras, 1986, p. 425. 

21 Bené (vivido por Phellipe Haagensen, no filme). 

Em Cidade de Deus, o sentimento de inferioridade social e racial reúne a todos, 

mesmo que cada um com sua própria história de humilhação. Inho – Dadinho22, quando 

pequeno, tentou ser engraxate, mas logo passou a roubar seus clientes, por sentir-se 

excluído, “o ódio da pobreza, as marcas da pobreza, o silêncio da pobreza e suas 

hipérboles eram jogados através das retinas na face do engraxando”23 

Busca-Pé, o personagem narrador no filme Cidade de Deus, descreve a dinâmica 



Anales del I Encuentro internacional del conocimiento : diálogos en nuestra América / I Encuentro de 
las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración en el Conosur, 5, 6, e 7 de mayo 2011, 
Pelotas, Brasil – Pelotas (RS) : Instituto Federal Sul-rio-grandense/IFSul, 2011 - ISSN 2238-0078 
_________________________________________________________________________________ 

 

 1516 

do tráfico, os funcionários e consumidores atuam como em uma empresa. As imagens 

ilustram o que poderíamos pensar a partir do jogo do Retorno24: “Não reintroduz nada, 

mas ele mesmo na lei do valor, isto é, na igualdade das partes em jogo em toda a 

metamorfose, força de trabalho-mercadoria, mercadoria-dinheiro, dinheiromercadoria.” 

25 

Vender droga é um negócio como qualquer outro. O fornecedor 

entrega o peso, e no cafofo é feita a indolação. A indolação é a linha 

de montagem do tráfico, tão chato quanto apertar parafuso. A 

maconha é embalada em pacotinho, chamado dólar, e a cocaína em 

papelote. O tráfico tem até plano de carreira (aviãozinho, olheiro – 

que trabalha com a pipa, soldado – que faz a contenção, e se for bom 

pode virar o gerente da boca, que é o braço direito do patrão). A 

polícia também faz a sua parte – recebe o seu e não perturba. (...) Se o 

tráfico fosse legal o Zé Pequeno seria o homem do ano26. 

Em Tropa de Elite, o tráfico e a corrupção de parte da polícia também são 

apresentados como estrutura viciosa de manutenção da criminalidade. Com direção de 

José Padilha, o filme também retrata a realidade de uma favela do Rio de Janeiro, 

dominada pelo tráfico, que, com uma ação do Batalhão de Operações Especiais (Bope), 

resulta em uma trincheira de guerra civil. 

Para os policiais do Bope, na perspectiva apresentada pelo filme, o inimigo não 

tem apenas uma cara – a dos “bandidos”. O filme despertou uma importante discussão 

ao colocar os usuários de drogas como um dos maiores responsáveis pela violência 

urbana, uma vez que financiam o comércio ilegal de entorpecentes. Os métodos usados 

por essa “tropa de elite” são baseados em: tortura física e psicológica, o que provocou 

críticas exaltadas à mensagem que o filme transmitiria – na imprensa internacional 

chegou a ser classificado de fascista por alguns críticos. O filme gerou debate e 

22 Dadinho (vivido por Douglas Silva, no filme). 

23 LINS, Paulo. Cidade de Deus. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p.158. 

24MARTON, Scalett. Nietzsche hoje? Colóquio de Cerisy. Trad. Milton Nascimento e Sonia 

Goldberg. 

São Paulo: Brasiliense, 1985, p. 48. 

25 Id. Ibd., p.48. 

26 Voz Off de Busca-Pé narrando a indústria do tráfico. 
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estimulou pesquisas: o instituto Vox Populi realizou uma pesquisa para medir o impacto 

do filme entre os espectadores. Na opinião de 72% dos entrevistados, os criminosos que 

aparecem no filme são tratados como merecem. Quase 80% deles concordam que a 

polícia é apresentada com fidelidade – ou seja, elementos honestos e elementos 

desonestos. Tropa de Elite agrada também por abordar, literalmente, a responsabilidade 

dos usuários de drogas pela geração de violência. O Capitão Nascimento diz que o 

playboy que fuma um cigarro de maconha é o responsável pela morte de um traficante 

abatido pelo Bope. A afirmação encontra eco entre a população.27 

Apesar de se propor como ficção, Tropa de Elite mostra os políticos que possuem 

inegáveis vínculos com os milicianos, sendo eleitos e tomando decisões que afetam 

todos os brasileiros. Segundo Bráulio Mantovani, a "tese" de Nascimento é baseada em 

fatos, tem relação com as conclusões da CPI das Milícias, do deputado Marcelo Freixo, 

na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro28. 

Por isso, nem é bem uma tese, mas muito mais uma descrição dos 

fatos. E os fatos são os seguintes: as milícias no Rio de Janeiro são 

formadas por agentes do poder público (policiais, bombeiros e até 

militares do exército). Os milicianos impedem que as comunidades 

sejam dominadas por traficantes. Cobram uma taxa de segurança. Na 

verdade, vendem proteção contra eles mesmos, pois quem não paga se 

dá mal. Pode até morrer. Os milicianos também cobram taxas sobre 

todos os negócios feitos nas comunidades onde eles se instalam29. 

Em entrevista, Bráulio Mantovani, apesar de garantir a legitimidade de o seu 

roteiro ser de ficção, e que em primeiro lugar, visa contar uma boa história, afirma ter 

assistido a dezenas de horas de depoimentos de milicianos na CPI, gravados pela TV 

Alerj, para compor o roteiro de Tropa de Elite 2. 

Muitos deles foram eleitos vereadores ou deputados. Quer dizer: a 

milícia é uma forma de crime organizado, pois se infiltra no estado 

por dentro, elegendo representantes no parlamento. Como a milícia 

arrecada muito dinheiro, pode investir em campanhas políticas. E por 

ter um forte poder de intimidação nas áreas onde atuam, as milícias 

transformam as comunidades em currais eleitorais. Resumindo: 

milicianos têm dinheiro e votos. Você conhece algum político que não 

precise de dinheiro para suas campanhas e votos para se eleger? Todos 
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27 Revista Veja - Edição 2030, 17 de outubro de 2007. 

28 Disponível em <http://autoresdecinema.zip.net/arch2010-10-10_2010-10-16.html> Acesso 

em:31/03/2011. 

29 Ide. ibde. 

precisam. E muitos não se importam em saber de onde vem o dinheiro 

e os votos30. 

Para Mantovani, este é o sistema que Nascimento descreve. Aquele sistema em 

que policiais corruptos arrecadam dinheiro do jogo do bicho e do tráfico. “Alguém 

duvida que tal sistema exista? Não dá para duvidar. As milícias são a evolução desse sistema. 

E 

ao entrarem diretamente no jogo político, elegendo representantes, elas levam esse sistema 

para 

a política. Essas coisas estão acontecendo no Brasil”31. 

Tropa de Elite 2, lançado em agosto de 2010, já surge com ares hollywoodiano. 

Com o mundo globalizado, falar de cinema nacional tornou-se problemático, 

principalmente diante da crescente circulação de filmes, possibilitada pelas novas 

tecnologias e pela mídia digital. Em site oficial, a informação de que esse é o filme de 

maior bilheteria no Brasil, com mais de 11 milhões de espectadores e que bate a 

superprodução norte-americana Avatar32. O filme explode como uma bomba que estava 

na cabeça das pessoas ainda quando o conflito veio à tona. A frase “a vida imita a arte” 

virou lugar comum: nas redes sociais virtuais, nas ruas, bares, restaurantes. Tropa de 

Elite 2 coloca à baila uma discussão que não podia mais ser adiada. Em edição especial, 

a revista Super Interessante faz uma radiografia dos personagens abordados no filme e 

conclui: “Não há diferença entre os milicianos de Tropa de Elite 2 e os bandidos de 

farda da vida real. Nos dois casos eles cobram taxas mafiosas, matam durante o dia e 

conseguem eleger deputados”33. 

No dia a dia do Rio de Janeiro, as milícias nasceram como um pelotão formado por policiais 

da ativa, ex policiais civis e militares, agentes penitenciários e bombeiros. Eles agiram rápido. 

Dados do Núcleo de Pesquisa das Violências (Nupevi), da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ), apontam que 41,5% das 965 favelas no Rio de Janeiro estavam dominadas 

por milícias em 2008, contra 11,9% em 2005. No começo elas foram saudadas como a volta 

da ordem às comunidades de onde nem o Bope tinha conseguido expulsar os traficantes. Os 
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líderes das milícias ganharam prestígio. Não teve político de partido grande que não tenha 

aparecido, em algum 

momento, ao lado de algum miliciano34. 

Segundo a revista aos poucos, os milicianos entenderam que melhor do que 

apoiar o candidato era ser o candidato, e além de praticar o “curral eleitoral” passam a 

investir pesado em suas próprias campanhas. “Com cargos públicos, conquistaram mais 

30 Ide. ibde. 

31 Ide. ibde. 

32 Disponível em: <http://www.tropa2.com.br/> Acesso em: 31/03/2011. 

33 Super Interessante 

34 Ide. ibd. p. 010. 

poder ao lotear cargos entre os milicianos ou pessoas favoráveis às milícias, ganham 

status e se tornam mais respeitáveis no asfalto da cidade”35. 

Não fica difícil entender o que desencadeou o conflito, tudo indica que alguns 

acordos não foram cumpridos, os traficantes se rebelaram e a cidade padeceu. Em cena, 

uma guerra sangrenta, mas anunciada, já que à espera dos bárbaros é coisa antiga. O 

que se questiona não é exatamente o aspecto legal da ação, mas a maneira espetacular, 

como ela foi divulgada pelos telejornais, sem a devida seriedade, exposta meramente 

como um produto de audiência garantida. Em tempo de Reality show, as pautas de 

sensacionalismo são frequentemente esquartejadas e vendidas aos ávidos consumidores. 

Ou seja, finalmente os bárbaros chegaram, e tratou-se de tirar o maior proveito possível 

do episódio, exibir em tempo real o momento tão esperado, assegurando-se de informar 

também ao telespectador o ineditismo do produto oferecido. Invertendo-se as 

iniciativas, o que ficou visível nesse episódio, foi que houve uma fusão entre a 

concretude e sua representação. A ficção Tropa de Elite 2 dividiu o espaço com a 

realidade. A emissora de TV Rede Globo, percebendo isso, contrata o ex-comandante 

do Bope, Rodrigo Pimentel para ser comentarista. 

Estamos falando de realidade agora., E, se o Capitão Nascimento aceitou o cargo 

de Secretário de Segurança, Rodrigo Pimentel, também tem um preço. Cooptado pelo 

sistema da Indústria Cultural, ele capitaliza. A tomada do conjunto de favelas vai virar 

filme numa operação que reunirá os pesos-pesados José Padilha, Daniel Filho, Rodrigo 

Pimentel, Marcos Prado e José Alvarenga. “A base de tudo é o livro que Pimentel, 

comentarista da TV Globo, está escrevendo para a Objetiva.”36 
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A obra, que tem título provisório de "Conquista de um território e 

outras histórias", não vai deixar de tocar em pontos polêmicos, como 

as acusações de abusos por parte de policiais. A previsão da editora é 

lançar no ano que vem. A Zazen, de Padilha e Prado, e a Lereby, de 

Daniel, vão produzir o filme. 

- Já fechamos a compra, só não conseguimos ainda nos reunir para 

assinar o contrato - diz o diretor de "Tropa de elite 2"37. 

35 Ide. ibde. 

36 Disponível em: <http://www. oglobo.globo.com/cultura/mat/2011/01/19/filme-produzido-

por-josepadilha- 

ira-tocar-em-pontos-polemicos-da-tomada-do-complexo-do-alemao-923564714.asp> Acesso 

em: 

31/03/2011. 

37 Ide. ibd. 

Na televisão, mostrou-se o que interessava. Pouco se falou dos motivos dos 

atentados por parte dos traficantes, que deram origem a represálias, e que, 

possivelmente, foi a chave para o que se descortinou, e que foi profundamente abordado 

na Revista Super Interessante: os milicianos participam de alianças nas épocas das 

eleições, fazem parte de partidos políticos constituídos. Em resumo: são agentes do 

poder público que enriquecem de maneira ilícita e entram na política para defender seus 

interesses e influenciar decisões de governo. Foram esses dados que serviram de 

estímulo para os roteiros de Tropa de Elite e Tropa de Elite 2. 

Em nota à Carta Capital, o cientista político Luis Eduardo Soares38, que 

atualmente é professor da UERJ, elucida. 

Quando o tráfico de drogas, no modelo territorializado, atinge seu 

ponto histórico de inflexão e começa, gradualmente, a bater em 

retirada, seus sócios –as bandas podres das polícias– prosseguem 

fortes, firmes, empreendedores, politicamente ambiciosos, 

economicamente vorazes, prontos a fixar as bandeiras milicianas de 

sua hegemonia. Discutindo a crise, a mídia reproduz o mito da 

polaridade polícia versus tráfico, perdendo o foco, ignorando o 

decisivo: como, quem, em que termos e por que meios se fará a 

reforma radical das polícias, no Rio, para que estas deixem de ser 
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incubadoras de milícias, máfias, tráfico de armas e drogas, crime 

violento, brutalidade, corrupção?39 

A representação elaborada pelas camadas dominantes, da cidade hegemônica está 

cada vez mais difícil de sustentar-se. Críticas a esse modelo de informação, cada vez 

mais pasteurizada, ganha espaço apenas em meios mais independentes como a internet. 

Sobre a postura da TV ao episódio, Luis Eduardo Soares ressalta, em seu blog, que o 

Jornal Nacional, no dia 25 de novembro, definiu o caos no Rio de Janeiro, “salpicado de 

cenas de guerra e morte, pânico e desespero, como um dia histórico de vitória: o dia em 

que as polícias ocuparam a Vila Cruzeiro”, e conclui: 

Ou eu sofri um súbito apagão mental e me tornei um idiota contumaz 

e incorrigível ou os editores do JN sentiram-se autorizados a tratar 

milhões de telespectadores como contumazes e incorrigíveis idiotas. 

Ou se começa a falar sério e levar a sério a tragédia da insegurança 

38 Luiz Eduardo Soares é mestre em Antropologia, doutor em Ciência Política, com pós-

doutorado em 

Filosofia Política. Foi Secretário Nacional de Segurança Pública (2003) e Coordenador de 

Segurança, 

Justiça e Cidadania do Estado do Rio de Janeiro (1999/março 2000). Colaborou com o 

governo municipal 

de Porto Alegre, de março a dezembro de 2001, como consultor responsável pela formulação 

de uma 

política municipal de segurança. De 2007 a 2009, foi Secretário Municipal de Valorização da 

Vida e 

Prevenção da Violência de Nova Iguaçu (RJ) 

39 Disponível em:< http://luizeduardosoares.blogspot.com/2010/11/crise-no-rio-e-o-

pastichemidiatico. 

html> Acesso em: 31/03/2011. 

pública no Brasil, ou será pelo menos mais digno furtar-se a fazer coro 

à farsa40. 

Sabemos que uma grande parcela da população mundial tem acesso às mazelas 

sociais através dos noticiários, dos jornais, das revistas e dos produtos culturais, 

principalmente da literatura e do cinema. Os filmes aqui abordados tiveram críticas 

veementes. Raquel de Medeiros Marcato considerou tendenciosa a maneira como o 
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filme Cidade de Deus transmite a ideia de que o morador da favela é: agressivo, 

traficante, ocioso e perigoso. Segundo a autora a estética, baseada no espetáculo da 

violência, apenas assume o papel de delatora, destituída de mediações, 

contextualizações e posicionamento crítico41. 

No bairro Cidade de Deus ninguém escapa ao contexto violento; a morte é 

colocada intencionalmente no convívio social. Os espaços são demarcados pelos 

traficantes, as punições ficam explícitas a céu aberto. O espetáculo punitivo, que foi 

desaparecendo na sociedade moderna (Foucault 1991), volta a ser útil e instrutivo, pois 

a exposição das punições traduz a autoridade e o poder. A questão aqui abordada reside 

nessa mesma questão. Quando as obras mencionadas expõem a “realidade” violenta das 

favelas, apenas mobilizam a violência ou cumprem seu papel de choque como 

experiência42? 

O sucesso do filme Cidade de Deus colocou o bairro intensamente nos veículos 

de comunicação. E, se por um lado alguns moradores afirmam que o filme reforçou o 

estigma da comunidade como violenta e perigosa, favorecendo uma onda de preconceito 

e discriminação, por outro Cidade de Deus passou a receber apoio em diversos projetos 

sociais, culminando por uma visita do Presidente dos Estados Unidos da América, bem 

como a menção ao bairro em seu discurso43, “Pela primeira vez, a esperança está 

voltando aos lugares onde o medo prevaleceu por muito tempo. Eu vi isto hoje quando 

visitei a Cidade de Deus - a City of God”. E complementou, parafraseando um jovem 

morador de Cidade de Deus, “as pessoas precisam olhar as favelas não com piedade, 

40 Id. Ibd. 

41 MARICATO, Ermínia. Metrópole na Periferia do Capitalismo: Ilegalidade Desigualdade e 

Violência, 

São Paulo, 1995. 

42 Como o testemunha a poesia de Baudelaire. Registrar a quebra da experiência foi a missão 

de 

Baudelaire: ele “situou a experiência do choque no centro mesmo de sua obra artística” Susan 

Buck- 

Morss. Estética e Anestética: O “Ensaio sobre a obra de arte”, de Walter Benjamin 

Reconsiderado, 1996, 

p. 22. 

43 O Estado de São Paulo. Disponível em: 
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<http://www.estadao.com.br/estadataohoje/20110321/not)imp694892,0.php> Acesso em: 

20/03/2011. 

mas como uma fonte de presidentes, e advogados, e médicos, e artistas (e) pessoas com 

soluções”44. 

É importante ter claro o cinema como meio produtor de discursos, 

principalmente considerando que esse fator implica sérias responsabilidades. Em um 

mundo globalizado, com exceção da internet, essa difusão também passa pela Indústria 

Cultural, como podemos avaliar em alguns comportamentos, durante a tomada do 

Complexo do Alemão, que ainda permanecem como interrogações. O que fez com que 

as massas acreditassem em mudança, aceitando a invasão arbitrária do exército? O que 

mexeu com os brios das autoridades? As produções aqui apontadas mostram o que 

interessa para seu recorte cinematográfico, voltado para um mercado. Porém lançam, 

também, questões validadas, expõem as mazelas e colocam para o mundo o que está 

sendo visto diariamente pelos moradores das áreas em risco. Nesse sentido, não resolve 

porque não é essa a proposta, mas incomoda como é também a função da arte. 
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Resumen 

Las ideas desarrolladas aquí se originaron en la perplejidad de la presentación através 

medios de comunicación de lo que se conoce como “a tomada do Complexo do 

Alemão”. Serán evaluadas las siguientes producciones cinematográficas: Cidade de 

Deus, Tropa de Elite e Tropa de Elite 2 que, aprovechando acontecimientos reales, 

empezaron a esbozar en tono ficcional experiencias interpretativas e mapas políticos 

fundamentales para una crítica social contemporánea. 

Palabras clave: ficción, realidad, la crítica cultural, Cidade de Deus, Tropa de Elite. 
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O RISO CARNAVALESCO NA LITERATURA E NAS RUAS 
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RESUMO: 
 
Este trabalho analisa a ampla e preciosa cultura carnavalesca em consagrados autores e mostrar o núcleo do 
sistema do riso carnavalesca. O artigo traz as visões de Mikhail Bakhtin e George Minois sobre a Carnavalização 
na Idade Média e no Renascimento. São analisados em Shakespeare e Cervantes seus respectivos personagens 
essencialmente carnavalizados, Falstaff e Sancho Pança. 
 
Palavras-chave: Carnavalização, riso 
  

1 INTRODUÇÂO 

 

 Ambrose Bierce, no seu Dicionário do Diabo definiu o riso como “uma convulsão interior, 

que produz uma distorção da expressão facial e que é acompanhada por sons desarticulados. É 

contagioso e, embora intermitente, incurável”.  

 O riso, sendo ‘o apanágio do homem’ (François Rabelais), sempre surge com mais 

intensidade quando hierarquias e regras rigidamente estabelecidas tentam minar a autonomia e 

liberdade humanas. Em especial isso se deu na Idade Média e no Renascimento, com Igreja e 

Nobreza, as classes dominantes, impondo as festas oficiais, rígidas e de pesada organização. 

Ao lado do mundo oficial, imutável e sério, havia um segundo mundo, uma segunda vida do 

povo, baseada no princípio do riso libertador, que fazia desaparecer momentaneamente a 

alienação do indivíduo. Frente à cultura oficial e culta, havia uma cultura cômica, cujo núcleo 

era as festas populares, especialmente o Carnaval. 

 

2 O RISO CARNAVALESCO SEGUNDO BAKHTIN E MINOIS 

 

 Para Bakhtin, o Carnaval constituía simultaneamente um conjunto de manifestações da 

cultura popular e um princípio de compreensão holística dessa cultura em termos de visão do 

mundo coerente e organizada. O elemento que unifica a diversidade de manifestações 

carnavalescas e lhes confere a dimensão cósmica é o riso, um riso coletivo que se opõe ao 

tom sério e à solenidade repressiva da cultura oficial e do poder real e eclesiástico, mas que 
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não se limita a ser negativo e destrutivo, antes projeta o povo-que-ri em liberdade fecunda e 

regeneradora como a própria natureza. 

 George Minois, no seu livro História do riso e do escárnio, fala que esse riso carnavalesco 

sempre tem uma função de libertação de necessidades suprimidas; as forças vitais, canalizadas 

compulsoriamente, na vida social cotidiana, encontram nesse riso coletivo uma válvula de 

escape, como explica J.M. Pastre: “Burlescos antes de tudo, os jogos tinham por função 

liberar as necessidades recalcadas por um modo de existência excessivamente regulamentado 

e serviam, de algum modo, para a mediação de múlitplos travestimentos e, num verbalismo 

ousado, como válvula de escape. Eles respondem a uma necessidade de liberação e incitam o 

público, por um riso burlesco positivo e profundamente otimista, à cartase.” 

 O século XVI ri com entonações diferentes. Inegavelmente a imposição dos valores 

tradicionais despertou uma necessidade universal e variada do riso, que se manifestou entre 

outros, pela multiplicação de histórias engraçadas e pela variedade de festas carnavalescas. 

 

3 O LOUCO E O ESPÍRITO CARNAVALESCO 

 

O riso do Carnaval é também o riso da loucura. O louco carnavalesco não é um doente 

mental; antes é um homem da Natureza, de mente sã, que é ingênuo, inocente, tonto, bobo. Na 

verdade o louco no sentido cristão da palavra tem a cabeça vazia, a mente apartada das 

preocupações diárias para receber o espírito santo. 

 Agustín Redondo, no seu artigo sobre Sancho Pança, fala que o discurso do louco nasce não 

do centro oficial e culto, mas da tradição popular. Suas rupturas lingüísticas, suas criações 

verbais, seus jogos de palavras, são expressões de outra verdade, de outro universo. A 

apologia carnavalesca da loucura corresponde a uma renúncia ao mundo oficial, a suas 

concepções, a seu sistema de valores, a sua seriedade, para exaltar a verdade não-oficial, a 

verdade festiva e inspirada do povo que permite aniquilar a ordem dos grupos dominantes 

para substituir transitoriamente por uma ordem diferente.  

  

4 O CARNAVAL E BAHKITIN 

 

 O Carnaval celebra a mudança e a renovação do mundo ao ridicularizar tudo o que se arroga 

de uma condição imutável, transcendente, definitiva. O Carnaval e outras festas carnavalescas 

tem como característica principal e comum a inversão da hierarquia e das regras impostas 
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pelos grupos dominantes; uma volta à inocência, uma explanação que supõe a suspensão 

transitória das normas da vida cotidiana. O período carnavalesco é diferente da vida cotidiana; 

um tempo fora do tempo, um tempo de loucura. O que caracteriza estes rituais é, antes do 

mais, a sua natureza não oficial, configurando, como diz Bakhtin, uma segunda vida do povo, 

um duplo das práticas da Igreja e do Estado, em que todo o povo participava numa comunhão 

utópica de liberdade e abundância, de suspensão de todas as hierarquias e de dissolução da 

fronteira entre a arte e o mundo. 

O Carnaval representou na Idade Média e na Renascença a forma mais popular e autêntica das 

festas populares. O Carnaval, festa pagã e primaveril de renovação do homem e da natureza, 

significava alegria, jogos, comida e bebida abundantes, que suprimiam as imposições das 

normas e hierarquias. O tempo carnavalesco era diferente de tudo, pois era vivido de outra 

maneira, porque se podia produzir eixos sociais inconcebíveis fora de seus limites (inversões 

de cargos e funções, negação de certos valores e exaltação de valores antiéticos). A visão 

carnavalesca do mundo se opõe a todo o previsível, o perfeito, o duradouro; implica ao 

contrário no dinâmico, no ambivalente. 

Bakhtin diz que são três as grandes formas que revestia o riso carnavalesco. A primeira 

consistia em espectáculos e rituais cómicos, que não só envolvia as complexas procissões do 

Carnaval propriamente dito, que ocupavam as ruas durante dias, mas também outras festas, 

ritos, protocolos e representações constitutivos do tempo do Carnaval por toda a Europa, 

como a festa dos loucos (festum stultorum) ou a festa do burro, várias formas 

convencionalizadas de risus paschalis, autos, mistérios e soties, festas e feiras organizadas 

pelas paróquias locais onde pontificavam anões, gigantes e monstros, com o objetivo de 

provocar medo, sabendo que é para rir, exorcisando assim o medo. Dos tipos ou figuras 

públicas de que o Carnaval era feito, sobressaía sem dúvida o louco, citado acima, como 

representante do próprio espírito carnavalesco, geralmente eleito rei cómico e, nessa 

condição, alvo de todo o género de abusos jocosos. 

 A segunda grande forma envolve as composições verbais cómicas, que em estreita ligação 

com o Carnaval proliferou ao longo da Idade Média uma infinidade de textos de cariz 

paródico, em latim ou vernáculo, muitos deles produzidos nos mosteiros e destinados a serem 

utilizados nos ritos carnavalescos. A chamada parodia sacra parodiava todos os aspectos do 

culto: liturgia, hinos, salmos, Evangelhos e orações, mas outros géneros eram igualmente alvo 

do riso paródico: decretos, epitáfios, testamentos, etc., cujo sentido residia no rebaixamento 

ou destronamento de tudo o que era elevado, dogmático ou sério.  
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 Por fim, a terceira forma que revestia o espírito carnavalesco eram os vários tipos e géneros 

de linguagem familiar e grosseira da praça pública. A este respeito o Carnaval institui uma 

nova forma de comunicação, baseada no gesto e no vocabulário que decorre do nivelamento 

social e da abolição das formalidades e etiquetas. O uso generalizado de profanidades e 

blasfémias, juras, imprecações, obscenidades e expressões de teor insultuoso definem a 

linguagem carnavalesca na sua função ambivalente: ao mesmo tempo humilhante e 

libertadora. Certas obscenidades ainda hoje conservam um sentido simultaneamente de insulto 

e elogio. 

  

5 PERSONAGENS CARNAVALIZADOS 

 

 O louco riso carnavalesco da Renascença termina com Shakespeare, que nos deu a imagem 

mais completa da variedade e ambigüidade do riso. Não só em suas comédias, mas também 

no drama e tragédia, Shakespeare traz as múltiplas facetas do riso, desde o riso franco, jorral, 

recreativo ao riso autêntico, profundo. Para George Minois a vida é verdadeiramente uma 

tragédia e o verdadeiro riso é aquele que vem pontuar esse tecido trágico. O riso é uma 

reflexão sobre a tragédia; é uma forma de interpretá-la, de ver-lhe o sentido ou a falta dele.  

 Digno de nota são o seguinte verbete e sua respectiva definição no Macmillan English 

Dictionary: Falstaffian – uma pessoa falstaffiana é gorda, que ri, bebe e come muito, e é 

normalmente apreciada por outros. É então que se apercebe que Jonh Falstaff é um excelente 

exemplo da Carnavalização na literatura renascentista. Ele carrega em si todo o significado da 

cultura popular carnavalesca. Entre os fascinantes personagens shakespereanos, nem 

Macbeth, Hamlet ou o rei Henrique chegam aos pés do Sir Jonh Falstaff. Ele é quem ri, faz ri 

e de quem se ri. Ele consegue ser ao mesmo tempo odioso, medroso, fanfarrão e mentiroso. 

Seu lema de vida é “come, bebe e diverte-te, porque amanhã estarás morto”. 

 Entre os elementos próprios do Carnaval encontram-se os jogos de travestimento. Tome-se o 

nome adotado pelo personagem Falstaff, preferido ao de Sir Jonh Oldcast. Este nome é 

composto por duas expressões inglesas: False (falso) e Staff (bastão – que nos remete ao falo), 

que significa literalmente imbecil, isto é, sem bastão. Portanto, o cavaleiro barrigudo encarna 

o homem emasculado, personagem carnavalesco não muito diferente de uma mulher. Outra 

evidência de que a sua gordura excessiva o feminiza está na própria fala do personagem no 

livro Henrique IV: “Ai, minha pele está sobrando e pareço uma velha senhora, num vestido 

largo demais para ela.” Tanto se assemelha a uma velha senhora gorda que no livro As alegres 



Anales del I Encuentro internacional del conocimiento : diálogos en nuestra América / I Encuentro de 
las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración en el Conosur, 5, 6, e 7 de mayo 2011, 
Pelotas, Brasil – Pelotas (RS) : Instituto Federal Sul-rio-grandense/IFSul, 2011 - ISSN 2238-0078 
_________________________________________________________________________________ 

 

 1529 

comadres de Windsor” Falstaff precisa escapar do marido ciumento da Senhora Ford. 

Solução? Disfarçar-se da tia da empregada da Senhora Ford, uma mulher gorda de Brainford, 

que havia deixado na casa um vestido. O vestido por certo serviria nele; pois ela era tão gorda 

quanto ele. Segue abaixo essa cena. 

 

(Entra Falstaff, vestido de mulher, conduzido pela senhora Page.) 

SENHORA PAGE — Por aqui, tia Prat; por aqui. Dai-me a mão. 

FORD — “Prato” é isto! Eu já te preparo o prato. (Batendo em Falstaff) Fora daqui, 

megera, cigana, feiticeira, fuinha, monte de banha. Vou conjurar-vos! Vou tirar-vos a sorte.         

(Sai Falstaff) 

 

  Outro personagem essencialmente carnavalesco é Sancho Pança. Ao criá-lo, Cervantes 

pensou muito mais do que num simples escudeiro, que seguiria fielmente Dom Quixote. 

Sancho nos oferece um retorno revigorante ao mundo do homem comum, desprovido da 

cultura livresca, com seus amores, medos, respeitos, revoltas e pequenas ambições. Ele evolui 

ao longo do romance, mas nunca deixa de ser uma pessoa prática, com as inquietações de um 

camponês profundamente ligado à sua família e à sua terra e preocupado com a proteção e 

sobrevivência deles, não com o destino da humanidade. Sancho ainda demonstra uma 

invejável capacidade de apreciar a vida que não encontramos em seu patrão, um frescor e uma 

disposição a aceitar de bom humor até mesmo os piores infortúnios. A mesa que ele põe pode 

ser simples, mas como ele se delicia com uma olla podrida ou com um vinho tinto barato! 

Assim como Falstaff, Sancho sabe rir, e ri de tudo e de todos com sonoras gargalhadas, 

começando por si mesmo - “eu não me importo com o que dizem a meu respeito” - e não 

poupando nem seu venerável senhor e patrão, que, quando percebe que está sendo objeto de 

chacota, com freqüência espanca o irreverente escudeiro.  

 Originalmente o personagem cervantiano é um santo burlesco, não é mais que San(to) Panza, 

santo da fartura, personificação festiva do Carnaval celebrado em Salamanca, que glorifica o 

rito alimentício, a necessidade de comer e se fartar, manifestando assim o triunfo da vida 

sobre a morte e permitir a renovação do corpo, da alma e do mundo.  

 Sancho Pança também se enquadra perfeitamente no conceito de louco carnavalesco, ingênuo 

como uma criança. Esse seu modo tonto de ser, essas prevaricações idiomáticas, que unidas a 

utilização constante de provérbios, correspondem à criação de uma linguagem específica e 
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popular capaz de revelar outra verdade do mundo, esses lampejos de sabedoria divina 

relacionados com sua ignorância e tonteira, são manifestações da loucura carnavalesca. 

 No episódio da Ilha Barataria, depois de um breve reinado, Sancho Pança é derrubado e 

zombeteiramente ridicularizado como ritos carnavalescos, como a boneca de Mardi Gras, uma 

personificação do rei da festa, uma vez que, espremido entre dois escudos e jogado ao solo é 

pisoteado e espancado. E depois de ter sido despojado do seu cargo de governador, Sancho, 

homem novo, que abandonou sua mania e suas pretensões de grandeza, se levanta e recupera 

seu burro, esse símbolo bíblico da humilhação e ressurreccíon. O episódio ilustra bem o tema 

central do carnaval: simbolismo da ressurreição-nascimento-morte. 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Na Idade Média o riso carnavalesco era um fator de coesão social. O Carnaval era a 

necessária expressão cômica de uma alternativa improvável, literalmente louca, o inverso 

burlesco que só fazia confirmar a importância de valores e hierarquias estabelecidas. E devido 

à sua admiração e conhecimento do Carnaval Goethe essa festa popular em poucas palavras: 

“... aqui limitam-se a dar um sinal, que anuncia que cada um pode mostrar-se tão louco e tão 

extravagante quanto quiser, e que, com exceção dos golpes e do punhal, quase tudo é 

permitido.” 

 Realmente, o Carnaval eleva o homem comum à condição de deuses, na qual usurfruem 

plena liberdade e felicidade, apartados momentaneamente dass preocupações e ansiedades 

diárias. Entoando um riso alto, louco e ensurdecedor, o homem descobre que há uma 

alternativa de si mesmo e do seu mundo e é nesse instante que ele se sente, de acordo com 

Marlene Soares Pinheiro, “reconfortado, fortalecido, ou até mesmo em ‘estado de graça’. 

Entretanto, esta ocorrência não anularia a questão da ambiguidade, pois, após o rito, esse 

mortal (ou mesmo toda uma sociedade), retornaria ao cotidiano, à consciência, e a pré-

estabelecido, só que com suas esperanças renovadas”.  

 
ABSTRACT: 

 

This study examines the broad and valuable in carnival culture and established authors show the core of the 

system of carnival laughter. The article presents the views of Mikhail Bakhtin and George Minois 

Carnivalization on the Middle Ages and the Renaissance. It´s also analyzed in Shakespeare and Cervantes and 
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their respective characters, Falstaff and Sancho Panza, the carnival spirit. 
 
Keywords: Carnivalization, Laugh 
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O subúrbio nos prefácios a Lima Barreto 
José Carlos Mariano do Carmo1809 

RESUMO 
O artigo visa a verificar, por meio de alguns prefácios selecionados, quais os críticos 

que identificam o subúrbio carioca nos romances, crônicas e contos de Lima Barreto. Neste 
aspecto, tratar-se-á não apenas do espaço, mas também de personagens representativos deste 
universo, quase sempre esquecidos pela crítica canônica. De que maneira o subúrbio e a 
cultura suburbana como a modinha, o violão e seus personagens são analisados pelos críticos 
prefaciadores, inseridos na literatura empenhada e militante do escritor.  

Palavras-chave: Lima Barreto. Prefácios. Subúrbio. 
 
Introdução 
 Lima Barreto nos deixou uma Literatura ímpar. Depois deste escritor, é 

possível afirmar que a Literatura Brasileira nunca mais foi, é e será como antes. Um dos 

paradigmas quebrados pelo escritor, afinal tudo que é sólido desmancha no ar1810, é 

justamente o de inserir o subúrbio e seus personagens numa literatura empenhada e militante, 

a fim de denunciar os desmandos do novo regime: o republicano. Além disto, criou 

personagens que se contrapõem a uma literatura de fachada, em plena transição entre o final 

do século XIX e início do século XX. É possível afirmar que os únicos escritores, até então, a 

entrar nesta seara foram Manuel Antônio de Almeida com a obra Memórias de um Sargento 

de Milícias, numa dialética da malandragem, como afirma Antonio Candido1811, e Aluízio 

Azevedo com obras que inserem personagens não pertencentes à classe dominante, a exemplo 

d’O cortiço. Não obstante este sucinto panorama, nossa literatura carecia, a ainda carece, da 

inserção das diferentes esferas sociais e da riqueza cultural que compõem nosso povo.  

 O autor em Clara dos Anjos será o primeiro a inserir uma negra mestiça 

enquanto protagonista. Não só ela, mas toda uma família descendente de negros, ainda que 

miscigenados. Esta miscigenação é diferente da proposta por Bernardo Guimarães em A 

escrava Isaura, em que a protagonista é branca para todos os efeitos. Clara dos Anjos é negra 

mulata, descendente de ex-escravos e colocada numa situação de desespero, ao ser 

engravidada e desvirginada por um branco sardento, sendo este personagem também do 

subúrbio, mas com uma condição social ligeiramente superior, chamado por Cassi Jones, 

                                            
1809 José Carlos Mariano do Carmo é Mestre em Literatura Brasileira pela Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). Graduado em Letras – Português pela mesma Universidade. Atualmente, é doutorando em 
Teoria Literária também pela UFSC. E-mail: marianofloripa@yahoo.com.br. Endereço: Rua Professor Odilon 
Fernandes, 247 – Apto. 304 – Bairro Trindade – Florianópolis – SC. Telefone: (48) 30286784. 
1810 BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade. 15 ed. São Paulo: 
Editora Schwarcz, 1998.  
1811 CANDIDO, Antonio. O discurso e a cidade. 2. Ed. São Paulo: Duas Cidades, 1998.   
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nome ianque, em que o escritor denuncia uma invasão cultural do Brasil por um país que já 

despontava como potência: os E.U.A.     

 Tendo em vista que o objetivo proposto aqui é verificar quais os prefaciadores 

que enxergam o subúrbio em Lima Barreto, necessitamos delimitar nosso escopo em 

determinadas obras. Neste aspecto é de fundamental importância entender que trabalharemos 

com os prefácios apresentados nos dezessete volumes1812 publicados pela Editora Brasiliense, 

em 1956. Podemos destacar, enquanto organizadores destas edições, os trabalhos de Caio 

Prado Júnior, Antônio Houaiss, Manuel Cavalcanti Proença e, é claro, Francisco de Assis 

Barbosa. Permita-nos o leitor, ainda, nos casos em que o prefaciador não faça abordagem ao 

nosso escopo de pesquisa, efetuar sucinta análise crítica. 

 A partir destas publicações, não serão poucos os críticos a enxergar em Lima 

Barreto um dos maiores escritores brasileiros, comparado em qualidade, no século XIX, a 

outro mulato: Machado de Assis. Last but no least, vale lembrar que muitos prefaciadores não 

trataram especificamente da obra prefaciada e os organizadores ordenaram, em alguns casos, 

a obra barretiana não necessariamente na mesma ordem a ser estipulada pelo escritor, ordem 

esta efetuada precipuamente por Francisco de Assis Barbosa.    

         

1. Francisco de Assis Barbosa em Recordações do escrivão Isaías Caminha 

 O primeiro prefaciador da coleção às obras de Lima Barreto editadas pela 

Editora Brasiliense em 1956 estará preocupado em demonstrar o processo de trabalho de 

pesquisa e apresentação dos prefaciadores. Além da importância de dados biográficos 

levantados pelo crítico, fará este ampla defesa do escritor e dentro dos nossos objetivos, 

aparece com nitidez: “(...) o milagre de sobrevivência da população pobre do subúrbio 

carioca, que, em meio da miséria, canta e ri”.1813 Além de levantar inúmeras qualidades 

literárias de Lima Barreto, pontuando aspectos importantes de Recordações do escrivão Isaías 

Caminha, sem esquecer-se de algumas imperfeições, Francisco de Assis Barbosa faz 

inúmeros apontamentos críticos com pertinência de pesquisador e ainda sobre Lima Barreto 

afirma:  

A verdade é que foi o mulato carioca, isolado na sua casa 
suburbana, em Todos os Santos, o pioneiro em nossas letras da nova 
concepção de romance, que passou a ver o homem em função da 

                                            
1812 Os dois últimos volumes tratam da correspondência ativa e passiva de Lima Barreto: Tomo I e Tomo II e 
aparecem ao final deste artigo e aparecem com a numeração 16 (Tomo I e Tomo II). 
1813 BARBOSA, Francisco de Assis. Prefácio. In: Recordações do escrivão Isaías Caminha. São Paulo: 
Brasiliense, 1956, p. 13.   
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sociedade em que vive e não apenas dentro de si mesmo, fosse um 
elegante petropolitano ou um caipira paulista.1814   

 
2. Oliveira Lima em Triste fim de Policarpo Quaresma  

Oliveira Lima surpreenderá a crítica canônica ao apresentar o romance Triste fim de 

Policarpo Quaresma como sendo o Dom Quixote nacional. E não será improcedente a 

comparação do crítico em termos do que representa esta obra-prima da Literatura Brasileira: 

“Visionários ambos: assim tratou o marechal de ferro o seu amigo Quaresma e trataria Dom 

Quixote, se houvesse lido Cervantes.”1815  

 É nos personagens, dentro dos nossos objetivos, que nos parece que Oliveira 

Lima visualiza bem seu prefácio crítico. Não só em relação a Floriano Peixoto, mas 

principalmente a um personagem que representa a cultura suburbana em formação por meio 

da modinha e do violão. Referimo-nos a Ricardo Coração dos Outros, em que a expressão 

“dos Outros”, sem dúvida, representa personagens suburbanos, visionários a exemplo de 

Policarpo Quaresma: “No romance do Senhor Lima Barreto há figuras inolvidáveis, a do 

protagonista, por exemplo, ou a do trovador Ricardo Coração dos Outros, um visionário 

também, poeta do violão.” 1816  

 Sucinta crítica, mas densa, em que o crítico não poupa a forma republicana 

como fetiche e Lima Barreto sendo denunciador do que não foi. 

  

3. João Ribeiro em Numa e Ninfa 

 João Ribeiro também em sucinto prefácio afirma: “Entendemos que não pode 

haver literatura que não seja da própria alma popular.” 1817  

 Além da inserção da alma popular e de aspectos importantes do protagonista 

Deputado Numa Pompílio, João Ribeiro aborda a questão da importância do estudo dos 

bairros, especialmente a Cidade Nova1818 do Rio de Janeiro de então, por meio do personagem 

Lucrécio Barba-de-bode, mísero mulato sem emprego nas palavras do crítico e algumas 

análises que descrevem parte de nossa cultura suburbana: 

                                            
1814  BARBOSA, Francisco de Assis. Prefácio. In: Recordações do escrivão Isaías Caminha. São Paulo: 
Brasiliense, 1956, p. 15. 
1815 LIMA, Oliveira. Prefácio: Policarpo Quaresma. In: Triste fim de Policarpo Quaresma. São Paulo: 
Brasiliense, 1956, p. 9-10.   
1816 LIMA, Oliveira. Prefácio: Policarpo Quaresma. In: Triste fim de Policarpo Quaresma. São Paulo: 
Brasiliense, 1956, p. 11. 
1817  RIBEIRO, João. Prefácio. In: Numa e Ninfa. São Paulo: Brasiliense, 1956, p. 9.   
1818 Bairro de classe média que fica entre o centro e a zona norte do Rio de Janeiro. Passou por inúmeras 
intervenções urbanísticas no século XX.  
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Lucrécio habita a Cidade Nova; e aconselho aos leitores as 

páginas consagradas à descrição magistral desse bairro, “que não teve 
tempo de acabar nem de levantar-se do charco que era”. São páginas 
que definem um escritor; o flirt, as moças janeleiras, o tipo do pianista 
de danças, o caixeiro da venda, com os tamancos reclamistas que 
escusam pregão, a eterna faina do “bicho, esperança, providência e 
desenganos de todos os dias, naquele congênie de gente indecisa, 
inspiram a Lima Barreto alguns dos seus melhores trechos 
descritivos.1819   

 
As transformações do Rio de Janeiro serão constantemente apontadas e, muitas vezes, 

criticadas por Lima Barreto, consciente de que a classe dominante empurrava, com seus 

projetos de embelezamento de fachada, a população pobre cada vez mais para a periferia, o 

subúrbio, então em constante ampliação no cenário espacial brasileiro. 

  

4. Alceu Amoroso Lima (Tristão de Ataíde) em Vida e Morte de M. J. Gonzaga de Sá  

 Tristão de Ataíde mostrou, em suas considerações iniciais, as dificuldades de 

Lima Barreto em relação à vida literária, sempre rejeitado pela crítica, com raríssimas 

exceções, como Monteiro Lobato e José Veríssimo, mas também por uma biografia marcada 

por constantes dificuldades financeiras: “É a obra de um pobre, que conhece por dentro e sabe 

exprimi-la, com uma simplicidade patética.” 1820 Reparemos que Alceu Amoroso Lima 

escreve em dois momentos, neste estamos em 1954 e aponta o crítico:  

   A glória de Lima Barreto cresce de ano para ano. Seus livros possuem 
tal marca de sinceridade, de humanidade, de verdade, de 
dramaticidade silenciosa e honesta, que as gerações se sucedem, as 
modas passam, os cabotinos aparecem e morrem, os tempos mudam, 
os acontecimentos mais patéticos enchem os anais dos tempos 
modernos, dentro e fora do Brasil, e, no entanto, o Pobre do Subúrbio, 
o burocrata do Ministério da Guerra, o homem que não tinha dinheiro 
nem prestígio para publicar seus livros, o homem que fugia de casa e 
refugiava-se no álcool para não assistir ao drama pungente da loucura 
paterna, o homem que tinha mais talento literário do que qualquer dos 
seus contemporâneos e no entanto viveu e morreu quase na 
indigência, esse homem Bom para quem a vida foi tão má é hoje uma 
das glórias mais puras do firmamento literário brasileiro e americano, 
que amanhã será “descoberto” pelos norte-americanos ou pelos 
europeus, como só há pouco o foi Machado de Assis. Sua vida, sua 

                                            
1819  RIBEIRO, João. Prefácio. In: Numa e Ninfa. São Paulo: Brasiliense, 1956, p. 11. 
1820 LIMA Alceu Amoroso. Prefácio. In: Vida e morte de M. J. Gonzaga de Sá. São Paulo: Brasiliense, 1956, p. 
12. 
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morte e sua obra nos confirmam, uma vez mais, que só a exceção 
deixa o sofrimento de ser o preço amargo da glória.1821 

 
A longa citação se justifica por ser de fato quase que uma visão irremediável da crítica 

futura a Lima Barreto. Em 1919 o crítico já apontara características marcantes do escritor, 

com o título “Um discípulo de Machado”, comparando o humor machadiano com o de Lima 

Barreto e a criação de personagens inolvidáveis e de um escritor que possuiu grande 

desencanto de viver. No romance em análise, o personagem Gonzaga de Sá declara seu amor 

ao Rio de Janeiro, seja em um espetáculo do teatro Lírico ou com personagens dos subúrbios: 

“O espetáculo do teatro Lírico (estamos em 1906), as francesas da Rua Gonçalves Dias, a 

gente de Petrópolis ou o pessoal dos subúrbios, tudo passa pelo seu crivo, como semente de 

livres cogitações engenhosas.” 1822      

     

5. Sérgio Buarque de Holanda em Clara dos Anjos   

Sérgio Buarque de Holanda1823 conheceu Lima Barreto em 1922 e entra, inicialmente, na 

seara de comparações com Machado de Assis, considerando este mais escritor que aquele. 

Infelizmente, tais comparações tomam como base as biografias e, em certa medida, a parte 

confessional de um e a discrição de outro. Enquanto Lima fora dissecado até as vísceras pela 

crítica e pelos gramáticos normativos de plantão, Machado flutuara tranquilamente acima: 

“Machado de Assis aristocratizou-se por esforço próprio (...)”.1824 Ora, não há dúvida que 

Machado entrou para a classe dominante e, com o personagem Brás Cubas, critica 

severamente esta mesma classe dominante. E Lima Barreto? Teve tanta imaginação quanto 

Machado, mas uma forma diferente de expressão, de linguagem, de vida e outras inúmeras 

qualidades. São dois mulatos a oferecer à Literatura Brasileira maneiras diferentes de encarar 

a vida e de enfrentá-las até o limite das capacidades. Lima Barreto, do subúrbio, escreveu pelo 

menos dezessete volumes, muitos de seus romances tratarão de suas próprias origens, seja de 

mulato descendente de escravos, seja de escritor suburbano. O perigo em compará-los é 

esquecer que ambos viveram em épocas muito distintas e que, portanto, devemos ter cuidado 

com os contextos em que os escritores viveram: a Monarquia e a República. Só este aspecto 

                                            
1821  LIMA Alceu Amoroso. Prefácio. In: Vida e morte de M. J. Gonzaga de Sá. São Paulo: Brasiliense, 1956, p. 
13. 
1822  LIMA Alceu Amoroso. Prefácio. In: Vida e morte de M. J. Gonzaga de Sá. São Paulo: Brasiliense, 1956, p. 
15. 
1823  HOLANDA, Sérgio Buarque. Prefácio. In: BARRETO, Lima. Clara dos Anjos. São Paulo: Brasiliense, 
1956. 
1824 Idem, ibidem, p. 10. 
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de transformação já abre uma cratera de cuidados na análise crítica literária destes dois dos 

nossos maiores romancistas.  

 Ainda assim Sérgio Buarque de Holanda carrega na tinta ao catalogar Lima Barreto 

como sendo um convencional realista:  
 
Lima Barreto limita-se, quase sem exceção, a pôr em prática, fiado no 
talento que Deus lhe deu e que os desenganos da vida apuraram, as 
tradicionais convenções da novela realista: criar ‘caracteres’ individuais 
convincentes e reproduzir com plausível fidelidade as circunstâncias em que 
se movem esses caracteres.1825       

 
Em Clara dos Anjos Lima Barreto será o primeiro escritor brasileiro a escrever sobre 

nossos subúrbios, além da inserção de personagens que pululam nos bairros em formação. 

Desloca o olhar do centro para a periferia do sistema. Este olhar virá acompanhado por uma 

severa crítica a uma República que não foi e não o é em muitos aspectos. Não o fez de forma 

ingênua: tinha plena consciência do que pretendia: uma literatura militante que mostrasse os 

subúrbios e a vida das pessoas mais simples. Não é estranho que ao abordar os pobres, tratar-

se-ia de uma literatura caricaturista, menor, alquebrada, pobre por tratar do mundo suburbano 

e dos pobres? Não seria tampouco uma visão dualista do escritor, entre ricos e pobres: 

Essa grandeza alquebrada é como a imagem de muitas vidas 
humanas que povoam a ficção de Lima Barreto e encontram sua 
moldura no próprio subúrbio. A pobreza, na imaginação deles, e 
muitas vezes na realidade, é concomitante do esbulho e da decadência. 
Mas esse quadro tem um avesso, e o romancista não raro se volta, 
embora já sem o mesmo enlevo, para o mundo dos que pairam dessas 
realidades medíocres. Há naturalmente os ricos, e há os prósperos e os 
triunfadores. 1826   

 
Cassi Jones não tem suas raízes em Botafogo ou Petrópolis, mas sim no próprio 

subúrbio, em uma rua privilegiada por algum político, enquanto Clara dos Anjos, até por ser 

mulata, está um pouco mais distante em termos sociais e espaciais.  

 Para composição de Clara dos Anjos, Lima Barreto não estava preocupado 

com os bairros chiques da época, mas com a relação entre um branco sardento e uma negra no 

próprio subúrbio, a primeira a ser representada na Literatura Brasileira. Aspecto que parece 

ter sido excluído da análise de Sérgio Buarque de Holanda, muito mais preocupado em 

                                            
1825 HOLANDA, Sérgio Buarque. Prefácio. In: BARRETO, Lima. Clara dos Anjos. São Paulo: Brasiliense, p. 
13-14. 
1826 HOLANDA, Sérgio Buarque. Prefácio. In: BARRETO, Lima. Clara dos Anjos. São Paulo: Brasiliense, 
1956, p. 15. 
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criticar o aspecto confessional de Lima Barreto: até onde os escritores se confessam em suas 

obras? E se há identificação com a vida do escritor, em muitos momentos, em que este 

aspecto prejudica a obra? Seria um defeito ou uma qualidade no caso de Lima Barreto?  

  

6. Lúcia Miguel Pereira em Histórias e Sonhos    

Lúcia Miguel Pereira fará uma das melhores críticas, dentro do nosso escopo, a Lima 

Barreto, muito embora faça pouca análise da obra prefaciada: Histórias e Sonhos. Faz 

aproximação com Machado de Assis, mas para valorizar Lima Barreto. É neste aspecto que a 

comparação biográfica, novamente, de um e de outro, tem o objetivo de encontrar pontos de 

contato, de diferenças e de contrastes, sem esquecer os personagens: “Lima Barreto, como 

Machado de Assis, fala exclusivamente em termos de ficção, é através das suas criaturas que 

interroga a existência.” 1827 Em nenhum momento a vida de Lima Barreto, sua biografia, foi 

utilizada para diminuí-lo, mas para engrandecê-lo perante Machado de Assis: “Assim 

assemelham-se até certo ponto as situações dos nossos dois maiores romancistas mortos.” 1828 

Em tudo que tornava Machado de Assis um ícone da época, em Lima Barreto ocorria 

justamente o oposto: 

Se não saiu, como Machado, da extrema pobreza, Lima 
Barreto era também mulato, e isso significa muito, infelizmente, nesta 
nossa paradoxal terra de mestiços; se não foi, como Machado, um 
completo autodidata, não pôde, chefe de família aos vinte e um anos, 
em virtude da doença paterna, terminar o curso que começara na 
Escola Politécnica; se não padeceu, como Machado a moléstia 
nervosa, o seu alcoolismo – que há de estar ligado à loucura do pai – 
mais de uma vez o colocou à beira da insânia. 1829   

 

Importante ressaltar que Lúcia Miguel Pereira não envereda pelo caminho da mera 

comparação de sucesso de um e de desgraça do outro, mas por fatos reais, a exemplo do que 

fizera Francisco de Assis Barbosa com o A vida de Lima Barreto1830, com o objetivo claro de 

que a biografia pudesse clarear e abrir caminhos novos para a crítica literária. Vê com 

propriedade a vida do personagem Leonardo Flores, o poeta de Clara dos Anjos, uma 

caricatura do próprio Lima Barreto. Termina por elogiar tanto Lima Barreto quanto Machado 

de Assis, antes de julgamentos insólitos e biográficos: “Mas se as posições diferem, os 

                                            
1827 PEREIRA, Lúcia Miguel. Prefácio. In: Histórias e Sonhos. São Paulo: Brasiliense, 1956, p. 9.  
1828 PEREIRA, Lúcia Miguel. Prefácio. In: Histórias e Sonhos. São Paulo: Brasiliense, 1956, p. 11. 
1829 PEREIRA, Lúcia Miguel. Prefácio. In: Histórias e Sonhos. São Paulo: Brasiliense, 1956, p. 10. 
1830 BARBOSA, Francisco de Assis. A vida de Lima Barreto. 8ª Ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2002.  
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temperamentos pertencem à mesma família– à dos analistas, dos que não se deixam embair, 

dos que querem descobrir o que se esconde por detrás das aparências.” 1831 

  

7. Osmar Pimentel em Os Bruzundangas 

Osmar Pimentel irá centrar sua análise em Policarpo Quaresma deixando sem análise, 

infelizmente, a obra Os Bruzundangas.1832 O crítico vislumbra um dos personagens mais 

interessantes da Literatura Brasileira. Cita Oliveira Lima, na aproximação que este fizera do 

Policarpo como sendo o Dom Quixote nacional:  

 
E, quando se mostrava cansado dos homens e das ideias, evadia-se, 
habilmente, para a recriação de uma paisagem que ele adivinhava do 
fundo do coração e que sabia evocar com aquela delicadeza de traços 
que, às vezes, se encontra no sentimento dos tristes, dos bêbados e dos 
‘marginais’ de subúrbio. 1833 

 

Estranhamente nada comenta o crítico sobre a obra prefaciada. De qualquer maneira, Osmar 

Pimentel abria os olhos dos críticos para a principal obra de Lima Barreto: Triste fim de 

Policarpo Quaresma. 

  

8. Olívio Montenegro em Coisas do Reino de Jambon  

Olívio Montenegro, embora não faça análise de Coisas do Reino do Jambon, resgata 

aspectos biográficos importantes, mas recai em comparações com Machado de Assis nem 

sempre com os cuidados necessários. É possível que onde o crítico veja um problema, haja 

mais virtude:  

 
Afonso Henriques de Lima Barreto, sem as desinteressadas análises 
subjetivas que eram tão do gosto do autor de Brás Cubas, foi o romancista 
brasileiro do começo deste século que mais olhou a si mesmo para escrever. 
Desigual e híbrida como possa parecer a sua obra, nela o traço pessoal e 
íntimo é o que toma mais vulto. 1834        

Se o crítico parte, em tese, de um elogio, o trecho a seguir atesta justamente o 

contrário: 

Mas justamente este é o grande pecado da obra de Lima 
Barreto, e donde vêm as suas imperfeições maiores: querer 

                                            
1831 PEREIRA, Lúcia Miguel. Prefácio. In: Histórias e Sonhos. São Paulo: Brasiliense, 1956, p. 16. 
1832 Neste aspecto, a “Nota Prévia” da edição da Brasiliense, torna-se mais interessante que o próprio prefácio, 
haja vista tratar diretamente d’ Os Bruzundangas, definindo este país como o das trapalhadas. 
1833 PIMENTEL, Osmar. Prefácio. In: Os Bruzundangas. São Paulo: Brasiliense, 1956, p. 16. 
1834 MONTENEGRO, Olívio. Prefácio. In: Coisas do Reino do Jambom. São Paulo: Brasiliense, 1956, p. 9. 
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transformar o romance, que deve ser obra de imaginação, e com todas 
as qualidades emocionais e poeticamente sensíveis de ficção, em 
instrumento de ação; mudar em significação prática os efeitos de uma 
tão diferente natureza da sua arte. 1835    

 

Esta será uma das grandes polêmicas em torno da crítica sobre Lima Barreto na 

comparação com Machados de Assis. Este sendo um escritor refinado e aristocrático, 

enquanto Lima Barreto faz uma Literatura desigual e híbrida. Mas será que não é esta a 

proposta inovadora de Lima Barreto: tornar o romance um instrumento de ação?  

 Reconhecendo as Recordações do Escrivão Isaías Caminha como sendo obra-

prima, afirma: 

Esta simpatia, aliás, de Lima Barreto não só pelos loucos, mas 
pelos fracos e pelos humildes, pelos que vivem eternamente para 
servir, ele a exerce nesse romance, com ainda mais naturalidade e 
gosto, através doutro extraordinário personagem, que é o seresteiro 
Ricardo Coração dos Outros. 1836  

 
Os pobres em Lima Barreto passam a ser protagonistas, a exemplo de Clara dos Anjos, 

em que toda uma família de negros, descendentes diretos dos africanos, passa a representar 

não mais personagens secundários de nossa vida cotidiana, mas protagonistas. Clara é a 

primeira protagonista negra da literatura brasileira e este aspecto se estende a toda a sua 

família: ao pai e à mãe. Tais personagens formam, por assim dizer, uma feliz trindade de 

personagens protagonistas nunca retratados na Literatura Brasileira, vale frisar, enquanto 

protagonistas.  

Por outro lado, Olívio Montenegro no final do prefácio, abordando o romance Vida e 

Morte de M. J. Gonzaga de Sá, saberá ver em Lima Barreto o escritor apaixonado pela cidade 

e pelo subúrbio. Sendo estes importantes e inseparáveis personagens de seus romances: 

Neste romance, como nos demais, e não menos no Clara dos 
Anjos aparece com o mesmo e sempre novo relevo, o personagem, 
companheiro inseparável de todos os outros, que é a cidade do Rio de 
Janeiro. Mas, ainda aqui, não se abrindo a sua ternura senão para os 
bairros mais pobres. 1837  

 
Lima Barreto desloca e descentraliza a literatura brasileira da Rua do Ouvidor e 

adjacências para os subúrbios e para personagens suburbanos, extremamente consciente e 

propositadamente com o intuito de fazer uma literatura de combate e ação.  

                                            
1835 MONTENEGRO, Olívio. Prefácio. In: Coisas do Reino do Jambom. São Paulo: Brasiliense, 1956, p. 15. 
1836 MONTENEGRO, Olívio. Prefácio. In: Coisas do Reino do Jambom. São Paulo: Brasiliense, 1956, p. 18. 
1837 MONTENEGRO, Olívio. Coisas do Reino do Jambom. São Paulo; Brasiliense, 1956, p. 18. 
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9. Astrogildo Pereira em Bagatelas  

Astrogildo Pereira faz análise minuciosa da obra Bagatelas, mas parte das Recordações do 

Escrivão Isaías Caminha, em que Lima Barreto propositadamente opera o deslocamento de 

leitura da grande imprensa da época, numa crítica militante e irônica: 

 
Mas o fato é que Lima Barreto não gostava da grande imprensa 

– e as Recordações do Escrivão Isaías Caminha constituem 
justamente a mais expressiva demonstração desse... digamos desamor, 
para não empregar palavra mais áspera. Os pequenos periódicos, de 
vida fácil e efêmera – pequenas revistas e jornais obscuros aos quais 
ninguém dá importância – é que mereciam as suas preferências, e a 
eles, além de dar muitas vezes a sua colaboração desinteressada, 
sempre se referia com verdadeira ternura. 1838  

 
Lima Barreto foi crítico feroz da grande imprensa, pois esta parecia mais os donos do 

poder, numa espécie de plutocracia. A salvação da lavoura estaria justamente nos jornais do 

interior do Brasil.   

 Astrogildo Pereira será o crítico que melhor enxerga a literatura combatente de 

Lima Barreto, trazendo à tona fatos históricos até então pouco revisados pela crítica, como, 

por exemplo, a Revolução Russa de 1917 e o maximalismo, só para ficarmos em alguns 

exemplos. Além da abordagem da imprensa da época, mencionada, o crítico afirma: “Sem ser 

um panfletário profissional imprimia a muitos dos seus artigos a feição de áspera crítica 

política e social, e fazia da sátira de costumes uma arma permanente de combate.” 1839  

 Lima Barreto, na visão de Astrogildo Pereira, não seria tão-somente um amante 

dos revolucionários, mas um escritor consciente de seu tempo: 

 
Por “plutocratas” queria designar, ao que parece, não só os 

grandes capitalistas, mas também os grandes fazendeiros e senhores 
de terra, pois combatia indiscriminadamente a uns e a outros.  

Combatia o latifúndio e reclamava a reforma agrária como 
condição indispensável ao livre desenvolvimento da economia 
nacional. Tratou disso mais de uma vez, sobretudo no artigo-
manifesto a que deu o título de “No ajuste de contas...” e no artigo que 
escreveu sobre o livro Problema Vital, de Monteiro Lobato. Vital, 
para este último, era o problema da saúde. Para Lima Barreto, o 
problema da saúde estava ligado e dependia mesmo do problema da 
terra, este, sim, um problema vital, fundamental. Era preciso, antes de 
mais nada, liquidar o latifúndio – “dividir a propriedade agrícola, dar a 
propriedade da terra ao que efetivamente cava a terra e planta e não ao 

                                            
1838 PEREIRA, Astrogildo. Prefácio. In: Bagatelas. São Paulo: Brasiliense, 1956, p. 9.  
1839 PEREIRA, Astrogildo. Prefácio. In: Bagatelas. São Paulo: Brasiliense, 1956, p.10.  
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doutor vagabundo e parasita, que vive na Casa Grande ou no Rio ou 
em São Paulo”. 1840 

 
Nenhum outro crítico olhará com tanto carinho os aspectos abordados por Astrogildo 

Pereira, fazendo também uma crítica militante em relação ao imperialismo ianque, tão atacado 

por Lima Barreto:  

Há nos escritos de Lima Barreto frequentes referências a livros 
que leu sobre coisas americanas, e não é descabido supor que a sua 
curiosidade em conhecer a vida americana teve como ponto de partida 
a questão do tratamento dado aos negros, nos Estados Unidos, ainda 
depois de liquidada a escravidão. Muito teria aproveitado, neste 
sentido, com a leitura do famoso panfleto de Eduardo Prado, A ilusão 
americana, onde há mesmo uma página em que o autor denuncia o 
papel representado por navios negreiros americanos no tráfico de 
escravos para o Brasil. 1841 

 

Ora, a questão dos negros será um dos ferrenhos combates que irá travar Lima Barreto, 

não só contra o forte preconceito como resquício do sistema escravagista, mas também contra 

a visão consciente do escritor, frente a frente com a dura realidade, sem medo de combater os 

poderosos. Talvez seja esta atualidade do escritor que explique parte de sua importância no 

cenário literário brasileiro: “Concluiremos afirmando que Bagatelas nos parece um livro vivo, 

um livro por assim dizer militante, por meio do qual o seu autor sobrevive e participa, ainda 

hoje, das grandes lutas do nosso povo pela paz, a democracia e a independência nacional.” 1842 

 

10. Jackson de Figueiredo em Feiras e Mafuás  

Jackson de Figueiredo não entra propriamente na análise da obra prefaciada. Faz um 

sucinto retrospecto literário, passando é claro por Machado de Assis, referência esta 

obrigatória e unânime de quase todos os prefaciadores.  

 É justamente no olhar sobre os personagens Policarpo Quaresma e Ricardo 

Coração dos Outros que Jackson Figueiredo faz análise percuciente para os nossos objetivos:  

 

Uma das mais belas passagens do livro é aquela em que 
Policarpo Quaresma aparece no hospício, e as reflexões sugeridas pelo 
espetáculo apavorante da loucura. Este caráter simbólico do que falei, 
ainda mais se acentua em Ricardo Coração dos Outros, alma bondosa, 
sofredora e ambiciosa, desta ambição desmedida de amar, a mesma 

                                            
1840 PEREIRA, Astrogildo. Prefácio. IN: Bagatelas. São Paulo: Brasiliense, 1956, p. 20. 
1841 PEREIRA, Astrogildo. Prefácio. IN: Bagatelas. São Paulo: Brasiliense, 1956, p. 25. 
1842 PEREIRA, Astrogildo. Prefácio. IN: Bagatelas. São Paulo: Brasiliense, 1956, p. 29. 
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que se faz sentir a toda hora na nossa poesia popular, “flor amorosa de 
três raças tristes”, como diz o mais belo verso de Olavo Bilac. 1843  

 
11. Antônio Houaiss em Vida Urbana 

Antônio Houaiss é, sem dúvida, um dos mais importantes críticos e conhecedores da obra 

de Lima Barreto. Juntamente com Francisco de Assis Barbosa, que escreveu uma das 

melhores biografias de nossa literatura, tornou-se um ferrenho defensor da linguagem do 

escritor, além de muitos outros aspectos abordados neste prefácio, num amplo painel de 

análise da fidedignidade das obras barretianas e, também, da linguagem do escritor.    

 É possível, apenas para ilustrar a crítica de Antônio Houaiss, afirmar que este 

marcará uma crucial mudança do olhar e dos preconceitos que se tinham em conta, até então, 

sobre Lima Barreto:  

 
Lima Barreto não poderá, porém – senão levianamente -, ser 

considerado um absenteísta ou um ignorante da problemática da 
correção e da eficácia estética da linguagem. E, correto ou incorreto, 
de bom ou mau gosto, foi incontestavelmente um escritor muito 
consciente dos móveis e fins, recursos e meios – inscrevendo-se como 
um dos maiores, senão o maior, dos escritores realistas desta fase 
crítica de nossa evolução social. E isso com tal riqueza de 
“comunicação” e de “expressão”, que qualquer orientação gramatical 
ou estilística se pode comprazer em ver quantas questões queira, 
ligadas à formulação prática, lúdica, expositiva, silogística, 
impressiva, expressiva, automática ou trabalhada do problema da ate 
literária. 1844      

 

Para quem pretende se aprofundar nos aspectos formais de linguagem, de gramática da 

língua portuguesa e de “comunicação militante” em Lima Barreto, o crítico é imprescindível. 

 

 

  

12. Agrippino Grieco em Marginália 

Agrippino Grieco, embora não analise a obra Marginália, fará ligações importantes entre 

os fatos biográficos de Lima Barreto e o mundo suburbano retratado em seus romances. 

Saberá ver, conscientemente, os pobres na literatura do escritor: 

 
                                            

1843 FIGUEIREDO, Jackson de. Prefácio. In: Feiras e Mafuás. São Paulo; Brasiliense, 1956, p. 13. 
1844 HOUAISS, Antônio. Prefácio. In: Vida Urbana. 2ª Ed. São Paulo: Brasiliense, 1961, p.11. 
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O interior do país, se o preocupava, era através das reduções de 
vida agrícola dos recantos suburbanos, de Cascadura a Jacarepaguá, a 
Mangaratiba ou São Mateus. A Estrada Real de Santa Cruz parecer-
lhe-ia, mais talvez que a Avenida Central, a verdadeira artéria do 
Distrito. Encantava-se ao ver, nas imediações de Inhaúma, as pobres 
mulheres do povo que, de passagem pelos caminhos agrestes, 
apanham, para ornar a humildade do seu casinholo rústico, algumas 
flores de melão-de-são-caetano. 1845 

 

O crítico afirma ainda que Lima Barreto, senão foi o primeiro, foi um dos maiores 

escritores a retratar a vida dos pobres na literatura brasileira: 

Sim, foi Lima Barreto, no romance, o nosso primeiro criador 
de almas. Ele sentiu, como nenhum outro escritor brasileiro, a tristeza 
e o humor que cabem na vida o pobre. Sarcasta comovido e áspero, 
observando irrivalizavelmente as existências humildes, “fotografou e 
fixou a vida da cidade que em volta dele se agitava”. Ciceroneou-nos 
através das ruas centrais e das ruas distantes, fez-nos ver todos os 
tipos e todas as figuras que o Rio contém. Todo o Rio está em sua 
obra. É a nossa primeira autoridade neste assunto: povo. Viu os 
costumes da gente carioca, seus divertimentos, suas abusões, suas 
virtudes e seus vícios. 1846  

 
13. Manuel Cavalcanti Proença em Impressões de Leitura 

A exemplo de Francisco de Assis Barbosa e Antônio Houaiss, Manuel Cavalcanti Proença 

é um dos organizadores da edição da editora Brasiliense e fará ampla análise das obras de 

Lima Barreto. Abordará o crítico a questão da infra-humanidade tratada por Lima Barreto. 

Fará uma crítica mais aprofundada, tratando de diversas obras do autor:  

 
Do mesmo modo foi um revolucionário de ideias, opondo-se à 

arte pela arte. E também aqui há os que lhe negam as características de 
revolucionário. Se acharmos que um revolucionário se faz consoante o 
molde dos romances de capa e espada, a alma refletida na carranca 
física, conspirador e fanático, é verdade que não podemos situá-lo no 
gênero. Mas, revolucionário por inconformação, por insubordinação 
contra o estado de coisas vigente no seu tempo, protestando contra as 
injustiças individuais e coletivas, usando as únicas armas que podia 
manejar, isso ele o foi, e dos maiores.  

Não lhe escaparam à crítica os valores negativos, literários ou 
sociais, o preciosismo formal da linguagem, a padronização das 
personagens na ficção convencional, nem a tirania da mediocridade 

                                            
1845 GRIECO, Agrippino. Prefácio: Lima Barreto. In: Marginália: artigos e crônicas. São Paulo: Brasiliense, 
1956, p. 9.   
1846 GRIECO, Agrippino. Prefácio: Lima Barreto. In: Marginália: artigos e crônicas. São Paulo: Brasiliense, 
1956, p. 13.  
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dos colegas de repartição, dos portadores de diplomas abre-te-sésamo, 
nem a infra-humanidade em que vive o homem do interior. 1847     

  

O “Homem do interior” da citação bem pode ser o suburbano apresentado pelo 

romancista, denunciando antecipadamente o lumpemproletariado. Não por acaso o crítico 

reforçará a tese pela literatura militante:  

Lima Barreto sempre falou em “literatura militante”. Para ele, 
Anatole France “nada tem de contemplativo, plástico ou incolor.” 
“Todas ou quase todas as suas obras, se não visam a propaganda de 
um credo social, têm por mira um escopo sociológico. Militam.” 1848   

 

Abordando a questão formal de elementos triméricos: “Manuel Capineiro, diante do 

boi estraçalhado pelo comboio, exclamou cheio de pesar, de saudade, de desespero 

(G.S.).”1849,   aspecto formal de relevância na obra de Lima Barreto, o crítico saberá ainda ver 

o olhar dos personagens: doces, lúbricos, coléricos e outros. Tanto as questões do olhar como 

a composição trimérica aparecerão, comprovadamente, em diversas obras de Lima Barreto e 

são bem delineadas pelo crítico. Vejamos trecho em que aparece o subúrbio na análise do 

crítico: 

 
Nem os verbos se excluem do movimento: No botequim do 

subúrbio “os transeuntes param, conversam, e bebem” (G.S.). Uma 
rua “começa larga, ampla, reta (...) de repente bifurca-se, estrangula-
se, subdivide-se num feixe de travessas” (G.S.). “Olhei, notei e 
concluí: estamos em pleno carnaval” (Mg.). Clara, pensando em Cassi 
“ofegava, suspirava, chorava” (C.A.). O feiticeiro que tinha horta 
“roçava, plantava e rachava a lenha”. Sobre ele “cochichavam que 
matara, que roubara, que falsificara” (H.S.). Fuas, o jornalista, 
“gastava, jogava, presenteava” (N.N.) “O macaco rogou, instou, 
chorou” (P.Q.). 1850         

Com análise de alguns personagens antológicos de Lima Barreto, especialmente o 

olhar certeiro sobre os tipos femininos, Olga e Ismênia, para citarmos dois exemplos, 

poderíamos elencar a seguinte citação da visão do crítico sobre Lima Barreto: 

É que ele tinha sede jamais saciada de ternura humana, de 
comunicação, de amor. Daí essa fixação, por certo inconsciente, na 
doçura das coisas e das pessoas, contraste à aspereza e a violência do 
mundo que o machucava, resposta sempre buscada à própria solidão. 
Entretanto, ele que era doce e manso e tímido e se conhecia como tal, 
bem sabia que a mansuetude e a suavidade são uma falha na luta pela 

                                            
1847 PROENÇA, M. Cavalcanti. Prefácio. In: Impressões de Leitura. 2 ed. São Paulo: Brasiliense, 1961, p. 11. 
1848 PROENÇA, M. Cavalcanti. Prefácio. In: Impressões de Leitura. 2 ed. São Paulo: Brasiliense, 1961, p. 20. 
1849 PROENÇA, M. Cavalcanti. Prefácio. In: Impressões de Leitura. 2 ed. São Paulo: Brasiliense, 1961, p. 22. 
1850 PROENÇA, M. Cavalcanti. Prefácio. In: Impressões de Leitura. 2 ed. São Paulo: Brasiliense, 1961, p. 23. 
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vida, e aqueles que, na sua obra, aparecem assim, suaves e doces, são 
vencidos, esmagados pela força. 1851  

 
14. Gilberto Freyre em Diário Íntimo  

Gilberto Freyre não poupará Lima Barreto de críticas na comparação deste com 

Machado de Assis. Por conta disso, incorrerá em algumas injustiças, como por exemplo 

afirmar que Lima Barreto não tinha formação acadêmica para despontar como grande escritor. 

Afirma, ainda, que Lima Barreto não conseguiu escrever a “História da Escravidão Negra no 

Brasil”: “Não realizou Lima Barreto, de modo específico, seu sonho de “obra-prima”, nem 

sob a forma de história, como a princípio pretendeu, nem sob o aspecto de romance em que 

depois desejou adoçar aquela tarefa na verdade áspera. ”1852   

 Quer nos parecer que é difícil tachar um escritor tão prolífico quanto Lima 

Barreto como sendo um desorganizado, desajustado, incompreensível ou nada inteligente. É 

justamente o contrário de tudo o que afirma Freyre. No final, reconhece as injustiças de todos 

os gêneros praticados contra o escritor Lima Barreto:  

Faltou-lhe essa certeza. Faltou-lhe o estímulo – talvez se 
devesse dizer a justiça: justiça social – de uma crítica esclarecida que 
prestigiasse nele o intelectual, autor desde a mocidade de livros que 
hoje o situam entre os romancistas mais significativos do Brasil. Sob o 
calor do prestígio intelectual, compensador de deficiências de 
prestígio social, é possível que seu desajustamento tivesse sido 
atenuado, adoçado, talvez contido; e não chegado, como chegou, a 
extremos às vezes trágicos. Ele foi uma espécie de personagem de 
romance russo desgarrado nos trópicos; e para quem só a natureza 
bruta destas terras de muito sol e muita cor crua, foi angelicamente 
azul: toda azul. 1853      

Assume o crítico a superioridade de Lima Barreto em relação a Aluísio de Azevedo e 

Graça Aranha, mas ainda com olhar um tanto preconceituoso sobre o escritor: “(...) faltou 

formação universitária ou seu justo equivalente: o conhecimento que reuniu sobre os assuntos 

de sua predileção vê-se pelo seu diário íntimo que foi um saber desordenado e como ele 

próprio boêmio.” 1854 

 

15. Eugênio Gomes em O cemitério dos vivos   

                                            
1851 PROENÇA, M. Cavalcanti. Prefácio. In: Impressões de Leitura. 2 ed. São Paulo: Brasiliense, 1961, p. 30.  
1852 FREYRE, Gilberto. Prefácio: O diário íntimo de Lima Barreto. São Paulo: Brasiliense, 1956, p. 10. 
1853 FREYRE, Gilberto. Prefácio: O diário íntimo de Lima Barreto. São Paulo: Brasiliense, 1956, p. 15-16. 
1854 FREYRE, Gilberto. Prefácio: O diário íntimo de Lima Barreto. São Paulo: Brasiliense, 1956, p. 11. 
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Cemitério dos vivos: fragmentos, juntamente com Diário do Hospício: apontamentos1855 

tornam-se duas obras-primas do escritor Lima Barreto, não só pelas passagens truncadas, a 

exemplo do Diário, mas pela fórmula inacabada, não menos truncada, do que se transformou 

em romance. Infelizmente, Eugênio Gomes não faz menção às obras prefaciadas.  

 Não obstante, parece-nos pertinente a aproximação que o crítico faz entre o 

pícaro de “Lazarillo e Tormes” e o personagem Cassi Jones, em que a vida parece-se muito 

mais com um conto do vigário: 

 
Enfim, para o romancista, a vida era um conto do vigário, ideia 

que se reflete em suas citações, adequando-se à atmosfera urbana em 
que eles se movimentam de maneira muito significativa. Conto do 
vigário a sedução de Clara dos Anjos embaida, na sua confiança 
inexperiente, pelas lábias do seresteiro ricaço, mas o ressentimento do 
romancista explora o tema com o desígnio de mostrar os efeitos 
deletérios da desigualdade racial sobre as classes desfavorecidas. 1856    

 
Embora exista de fato um conto do vigário em Clara dos Anjos, sendo este a promessa 

de casamento entre Cassi Jones e a protagonista enganada, mas não por um ricaço como nos 

faz crer o crítico. Cassi Jones tem situação econômica ligeiramente superior à de Clara dos 

Anjos: 

Há muito de amargo e punitivo nesse livro que, embora 
desfechado especialmente contra os burgueses, também envolve a 
gente humilde, como, por exemplo, quando o romancista mostra que 
“a gente pobre é difícil de se suportar mutuamente”. Mas, isso é mais 
raro na sua ficção. O que nela prevalece é o espírito de revide contra 
os poderosos, os proprietários de jornais, os políticos, os burgueses, 
enfim.  

Uma de suas melhores realizações de humour vingativo, na 
direção do picaresco, é a da cena em que o sedutor de Clara dos 
Anjos, já não podendo viver na cidade que o repulsa por causa de seus 
crimes e misérias, resolve desfazer-se de seus galos de briga e pela 
primeira vez ir trabalhar, bem longe. 1857 

Poderíamos afirmar ser pertinente uma aproximação do personagem Cassi Jones com 

a linhagem picaresca, sendo este malandro do subúrbio que embora obtenha sucesso ao 

desvirginar negras, malogra ao ser rejeitado pela sociedade e aproxima-se sobremaneira, ao 
                                            

1855 Faz-se importante notar que há um subtítulo em Cemitério dos vivos: fragmentos e Diário do Hospício: 
apontamentos. Ao contrário do que imaginam alguns críticos, especialmente em relação ao Diário do Hospício, 
não se trata de obra sem unidade, mas uma unidade partida, quase truncada, como deve ser um bom diário. 
Tratar-se-ia, antes de tudo, de mais uma obra-prima do escritor em que é muito tênue o véu diáfano entre a 
ficção e a realidade.    
1856 GOMES, Eugênio. Prefácio: Lima Barreto. In: O cemitério dos vivos: memórias. São Paulo: Brasiliense, 
1956, p. 18.  
1857 GOMES, Eugênio. Prefácio: Lima Barreto. In: O cemitério dos vivos: memórias. São Paulo: Brasiliense, 
1956, p. 19. 
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ser um protegido da polícia e da mãe, de Leonardo Pataca, o protagonista de Memórias de um 

Sargento de Milícias. 1858  

 

16. Antônio Noronha dos Santos1859 e B. Quadros (pseudônimo de Antônio Noronha 

dos Santos) em Correspondência: ativa e passiva 

Antônio Noronha dos Santos e B. Quadros, este último pseudônimo do próprio Antônio 

Noronha dos Santos, foi grande amigo e apoiador de Lima Barreto. Salvo a breve descrição 

inicial do desenvolvimento do Rio de Janeiro, não se aprofunda nas questões do subúrbio, 

nem dos personagens suburbanos. Mas vale ressaltar a resposta aos críticos, na insistência em 

considerar a obra de Lima Barreto como sendo à clef : 

Por outro lado, passada uma geração, que importa aos leitores 
da obra que perdurou, que tivesse sido ou não à clef?    

Os personagens reais desaparecem, e surgem então aqueles, a 
que o escritor, pelo poder de sua arte, deu uma vida eterna. 1860  

 

Considerações Finais 

 Muitos dos prefaciadores souberam ver em Lima Barreto o deslocamento, o 

descentramento proposital do centro da cidade para o subúrbio, lugar onde viveu Lima 

Barreto.  

Lima Barreto jamais poderá ser tachado como sendo um escritor de fachada. Não foi. 

 Muitos, ainda, comparam Lima Barreto a Machado de Assis e quase sempre a 

análise recai mais sobre a comparação entre as biografias do que sobre as obras. Poderíamos 

lançar o seguinte desafio: quais as semelhanças, os contrastes e as diferenças que poderíamos 

apontar entre Policarpo Quaresma e Brás Cubas?   

 Nobres viajantes desta nossa empreitada: estamos apenas iniciando: Amplius! 

RESUMEN 

El suburbio en prefacios a Lima Barreto 

Este artículo busca verificar, a través de algunos prefacios seleccionados, cuales los 

críticos que identifican al suburbio carioca en las novelas, crónicas y cuentos de Lima 

Barreto. En este sentido, no se trata solamente del espacio, pero también de personajes 

                                            
1858 A ideia do crítico parte do fato de Lima Barreto ter assinado, enquanto pseudônimo, como sendo “Lazarillo 
de Tormes” no conto chamado “Castrioto”. Mas o que se poderia aplicar ao conto, não se aplica aos romances do 
escritor.   
1859 SANTOS, Antônio Noronha dos. Correspondência: Tomo I. São Paulo: Brasiliense, 1956.  
1860 SANTOS, Antônio Noronha dos (pseudônimo B. Quadros). Correspondência: Tomo II. São Paulo: 
Brasiliense, 1956, p. 14. 
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representativos de este universo, casi siempre olvidados por la crítica canónica. De que forma 

el suburbio y la cultura suburbana como la “modinha”, la guitarra y sus personajes son 

analizados por críticos en sus prefacios, inseridos en la literatura empeñada y militante del 

escritor. 

Palabras claves: Lima Barreto. Prefacios. Suburbio. 
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LITERATURA E HISTÓRIA EM “H.M.S CORMORANT EM PARANAGUÁ”, DE 
RUBEM FONSECA 

Dra. Luciana Paiva Coronel 

Universidade Federal do Rio Grande – FURG 

Resumo: A História é um dos campos do conhecimento com os quais a literatura dialoga. 
Este trabalho pretende refletir sobre as relações existentes entre literatura e História no conto 
“H.M.S Cormorant em Paranaguá”, de Rubem Fonseca, no qual, por meio de expedientes 
intertextuais e metaficcionais, o autor discute a relação do escritor com seu tempo a partir da 
ficcionalização de eventos da vida do poeta Álvares de Azevedo.  

Palavras-chave: Paródia, Intertextualidade, Metaficcionalidade, Dependência cultural. 
 

“Quando se pode ir à fonte, não se bebe água no rego das ruas,  
diz o taberneiro, o menino falou que nem Shakespeare.” 

 

Vista no seu conjunto, a literatura de Rubem Fonseca apresenta, desde as primeiras 

publicações do autor, um diálogo muito intenso com a História. Será, no entanto, no livro de 

contos O cobrador, de 1979, que temas originários do campo histórico receberão um 

tratamento destacado, ainda que diferenciado em cada uma de suas manifestações. 

“A caminho de Assunção” reconstitui episódios da Guerra do Paraguai, destituindo o 

embate bélico de qualquer heroísmo. São soldados feridos e doentes os personagens do conto, 

que aborda a visita do General Osório, herói desta guerra e patrono da Cavalaria brasileira, 

passando em revista as tropas. Nada há de grandiosidade na curta narrativa, no interior da qual 

os gritos de “Viva a cavalaria!”, pronunciados por um chefe, distoam do tom anti-épico do 

enredo no seu todo. 

“Onze de maio” é narrado por um professor de História idoso, que tenta organizar os 

demais velhinhos do asilo que nomeia o conto para reivindicarem melhores condições de vida 

no estabelecimento, onde são verdadeiros prisioneiros. “Por que sonho com Malesherbes e 

não com Getúlio Vargas, ou Dom Pedro I ou Tiradentes? (...) A história do Brasil é mais 

interessante do que a história do Brasil, é isso? 

Getúlio Vargas viria a ser personagem de Agosto, uma espécie de romance histórico, 

publicado em 1990. O selvagem da ópera, de 1995, traz para um primeiro plano de evidência 

a vida e os dilemas do compositor Carlos Gomes, um selvagem brasileiro no ambiente 
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requintado da música européia, cuja obra O guarani, acentua os traços mestiços de sua 

identidade.  

É exatamente de uma narrativa similar, que aborda a temática histórica por meio de 

personagens artistas que este trabalho vai tratar. O conto “H.M.S. Cormorant em Paranaguá” 

traz a questão da identidade de um jovem autor brasileiro novecentista, Álvares de Azevedo, 

diante da influência de Byron, o gênio da poesia ultra-romântica européia.  

“Quem sou?”, com esta pergunta inicia-se o conto, sugerindo já desde a abertura a 

problemática da identidade do poeta, que se encontra no instante em que profere a indagação 

com as roupas femininas que vestira em um baile da corte. A presença do fantasma de Byron 

no espaço do quarto alarga o âmbito da questão, que parecia dizer respeito ao duplo feminino/ 

masculino que se apresenta na evidência do primeiro plano da narrativa. 

Num primeiro nível de desdobramento de sentido, a questão extrapola o âmbito 

privado, mas permanece dentro do âmbito literário, mostrando-se relativa à identidade do 

jovem poeta brasileiro diante do lorde inglês, referência maior da lírica ultra-romântica 

européia, e sua maior influência confessada. Um novo duplo emerge aqui, identificado com a 

“angústia da influência” de que trata Harold Bloom, a angústia do poeta novato em relação ao 

poeta-maior do período. É tenso o diálogo entre os dois poetas, porém a temática preferencial 

do mesmo não é a literatura, como se presumiria, mas a história. 

Num segundo nível de desdobramento de sentido da questão identitária, ampliam-se os 

âmbitos de referência, que adquirem dimensão política. Álvares de Azevedo é identificado 

como poeta de um país atrasado e escravista, e Byron, como poeta do Império do capitalismo 

nascente. A sugestão para esta inter-relação está dada no conto a partir mesmo do título, que 

alude ao episódio no qual o navio inglês Cormorant em 1850 invadira o porto de Paranaguá e 

apresara dois navios negreiros de bandeira brasileira com vistas a combater o tráfico de 

escravos ainda praticado no país. 

Neste terreno propriamente político da discussão, cada um dos poetas, usualmente 

identificado com problemáticas intimistas de cunho individual, assume o discurso da 

respectiva nação: Álvares de Azevedo lança impropérios patrióticos contra a “arrogância e 

pirataria” dos ingleses, que atentam contra a soberania nacional. Trechos inteiros de sua 
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produção poética compõem intertextos nitidamente destacáveis da prosa mais contemporânea 

e coloquial de Fonseca devido ao tom eloqüente da sua linguagem: 

“ ‘Triste coroa sobre a qual acaba de ser gravada uma inscrição de 
infâmia!’/ Envolto em seu manto prostituto,/ nosso Imperador olvida-
se/ das Glórias que sonhava./ Para ele, maldição! Seu leito/ lava em 
lodaçal corrupto./ Vede – a pátria debruça o peito exangue/ Onde essa 
turba corvejou, cevou-se!/ Na Glória, no Passado eles cuspiram!/ 
Vede – a Pátria ao Bretão ajoelhou-se,/ Beijou-lhe os pés, no lodo 
mergulhou-se!/ Eles a prostituíram! Malditos!”1861 

A heterogeneidade estilística do texto fica marcada como uma linguagem secundária 

com a qual o conto de Fonseca estabelece uma rede de correlação, sem, no entanto, evidenciar 

sua exterioridade. Inteiramente fundida com o texto de acolhida, a citação se faz implícita, 

sendo chamada “Impli-citação”: suprimidos os signos de mudança de enunciação, ela permite 

a um enunciador atribuir para si o discurso de outro “no nariz e nas barbas do leitor.”1862 

A diferenciação entre formas esconde uma convergência de sentido. Laurent Jenny 

fala de “reativação do sentido” quando verifica-se a existência de uma afinidade ideológica 

entre o texto que se enxerta e o texto no qual é enxertado. Tal parece ser o caso no conto em 

questão, no qual o autor contemporâneo recorre a uma voz distante para ativar a memória de 

uma problemática que é sua no presente. Este entrelaçamento de tempos está presente no 

fechamento ambíguo do conto: “tudo mudou, outros navios de guerra, novos escravos, outros 

poetas, minha vida se esvai, chama meu pai.”1863 

Tiphaine Samoyault prevê que a intertextualidade propicie este tipo de desdobramento 

de vozes e tempos no interior de uma escrita que se mostre apta a acolhê-los. Por meio da 

mesma pode um escritor “servir-se da tensão entre a retomada e a novidade, entre o retorno e 

a origem, para propor uma poética dos textos em movimento.”1864  

                                            
1861 FONSECA, Rubem. “H.M.S. Cormorant em Paranaguá”. In: Contos reunidos. São Paulo: Cia das Letras, 
1994, p. 580. 

1862 SAMOYAULT, Tiphaine. A intertextualidade. São Paulo: Aderaldo & Rothschild, 2008, 

p.63. 
1863 1863 FONSECA, Rubem. “H.M.S. Cormorant em Paranaguá”. In: Contos reunidos. São Paulo: Cia das 
Letras, 1994, p. 584. 

1864 SAMOYAULT, Tiphaine. A intertextualidade. São Paulo: Aderaldo & Rothschild, 2008, 

p.11. 
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O poema citado no clamor inflamado da personagem é “Pedro Ivo”, de sua autoria, 

cuja epígrafe cita “Arrábida”, de Alexandre Herculano, apresentada com ligeiras 

modificações. Herculano, referência maior do romantismo europeu é também autor 

identificado com o terreno da História, tendo inclusive escrito obras sobre a História de 

Portugal. Trechos de autoria de outros poetas românticos brasileiros são igualmente inseridos 

no corpo do conto, misturados com poemas do próprio Álvares, compondo a fala amarga e 

contundente do autor de “Amor e medo”.  

“Sofro tanto, um Deus irado manchou de negra profecia aos meus dias 
ao nascer, o país vacila, vê a mentira no que existe e a falsidade no 
que pode vir, tudo está profanado, de todas as assembléias, das vozes 
dos populares das praças públicas, das academias, de todas as 
associações deve correr grande luz, porque a chaga do povo é funda. 
Dizem que não gosto de fazer ginástica, só porque caí do cavalo, 
estava preocupado com uma rima difícil, da palavra púrpura.” 1865 

Versos de teor melancólico do poema “Desânimo”, de Álvares de Azevedo são assim 

mesclados com trechos engajados de “O homem probo – Evaristo Ferreira da Veiga”, de 

Gonçalves de Magalhães, compondo a retórica romântica da fala do poeta-personagem. Esta 

“constelação” de vozes poéticas do século XIX sinaliza que trata-se menos de remeter a um 

texto preciso do que ao estilo característico de um autor, e para isso, pouco importa as fontes 

que se está usando. 

É como se Rubem Fonseca optasse por recriar o drama de Álvares de Azevedo a partir 

da mistura de diferentes vozes autorais, que lhe representariam melhor do que sua própria voz 

original. Ao texto dos poetas do século XIX é ainda costurada uma dicção de textura bem 

mais prosaica, inserida ao final quebrando a elevação anterior.  

Na passagem do tom elevado ao tom coloquial há a marca autoral de Fonseca, a tecer 

por meio de diferentes fios a voz de suas criaturas. Também o discurso de Byron torna-se 

mais trivial e mundano, e porque não dizer contemporâneo, quando este afirma :“Essa rima 

derruba qualquer um do cavalo”.1866 A hibridez se instala, anunciando a bricolagem de várias 

falas, várias vozes, vários contextos. 

                                            
1865 FONSECA, Rubem. “H.M.S. Cormorant em Paranaguá”. In: Contos reunidos. São Paulo: Cia das Letras, 
1994, p. 584. 
1866 FONSECA, Rubem. “H.M.S. Cormorant em Paranaguá”. In: Contos reunidos. São Paulo: Cia das Letras, 
1994, p. 584. 
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João Luiz Lafetá 1867 em ensaio sobre o conto referido chamou “pastiche” à 

representação que Fonseca faz do poeta brasileiro, entendendo-a como estilização. Tal leitura 

parece acertada, uma vez que os textos que compõem as falas de Álvares de Azevedo no 

conto são montagens de textos próprios (dele) e alheios, o que evidencia que, mais do que 

uma simples absorção, trata-se da derivação de um texto a partir de outro. 

De acordo com Tiphaine Samoyault, há dois tipos de derivação: “A operação implica 

uma transformação (paródia) ou uma imitação (pastiche) do texto anterior que o hipertexto 

evoca de uma maneira ou de outra, sem citá-lo diretamente.”1868 Sem o distanciamento crítico, 

o olhar obtuso da paródia, a retomada do estilo do poeta novecentista se faz de acordo com o 

procedimento do pastiche. 

Há no conto de Rubem Fonseca uma abertura essencial à alteridade do discurso alheio. 

Mas o autor mineiro é senhor de seu texto, utilizando-se de suas fontes de uma maneira que 

aponta para uma peculiar forma de individualidade, que repousa sobre a maneira própria 

como amarra os textos pré-existentes na sua escrita. 

Um outro tipo de texto pré-existente cuja alteridade provoca estranhamento no conto 

em questão identifica-se com a voz de Byron. Esta ironiza a argumentação do brasileiro 

referindo-se à soberania nacional brasileira como “soberania de traficante de escravos” e 

baseando-se em dados estatísticos precisos acerca da entrada de africanos no país cujo 

conhecimento soa bastante inverossímil em sua boca. O discurso da História percorre o texto 

na voz do poeta inglês como um intertexto inusitado: 

“No ano de seu nascimento, Manoel, em 1831 entraram no Brasil 
apenas cento e trinta escravos, (...) mas, nos vinte anos que se 
passaram desde então, o nefando tráfico foi aumentando e 
quatrocentos e oitenta e seis mil quinhentos e vinte e seis escravos 
negros vieram a este país de Angola, Moçambique, Guiné, Congo, 
empilhados pior do que animais, nos porões desses navios que a 
Armada da Inglaterra apresa e incendeia.”1869 

                                            
1867 LAFETÁ, João Luiz. “Traduzir-se”. In: A dimensão da noite e outros ensaios. São Paulo: Duas cidades/ Ed. 
34, 2004, p. 195. 

1868 SAMOYAULT, Tiphaine. A intertextualidade. São Paulo: Aderaldo & Rothschild, 2008, 

p.55. 
1869 FONSECA, Rubem. “H.M.S. Cormorant em Paranaguá”. In: Contos reunidos. São Paulo: Cia das Letras, 
1994, p. 579. 
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Acerca das tensões entre a nova metrópole da era industrial, sua pátria, e as áreas por 

ela colonizadas, entre as quais estava o Brasil, diz Byron: “Os ingleses (...) estão acostumados 

aos insultos dos subdesenvolvidos e também às suas reverências, é tudo que eles sabem fazer, 

insultar e reverenciar, às vezes ao mesmo tempo.”1870 Insulto e reverência revelam as duas 

faces também da atitude do poeta do país periférico em relação ao mestre do país central 

dentro do diálogo tenso que o conto encerra.  

No interior do conto, como se vê, história e literatura interpenetram-se num jogo de 

simetrias e oposições. Dois poetas, duas nações, a relação entre aqueles desdobrando-se a 

partir da relação entre estas. O personagem Álvares de Azevedo inverte os termos desta 

equação, atribuindo à dependência cultural a dependência econômica e política: 

“Chego a pensar que o inglês é uma língua mais bonita do que a 
nossa. O Cormorant só invadiu Paranaguá porque Byron, Keats, 
Shelley invadiram antes a minha mente. (...) Os imperialistas levam o 
nosso ouro e corrompem a nossa alma. Byron e Schoemberg [o 
comandante do navio] eram iguais – a poesia e o canhão a serviço da 
dominação.”1871 

Sobrepõem-se, desta maneira, os diferentes níveis da dominação sofrida pelo país em 

meados do século XIX, em plena fase de afirmação de sua independência, a dominação 

política e econômica e a dominação cultural. O drama do autor brasileiro é o de produzir em 

solo histórico colonizado, de onde parece jamais poder emergir produção literária vigorosa. A 

fala elogiosa do dono da taberna dá conta desta sensação de inferioridade inescapável. 

“Quando se pode ir à fonte, não se bebe água no rego das ruas, (...) o menino falou que nem 

Shakespeare.”1872 

Jaime Guinzburg, em trabalho acadêmico sobre a Lira dos vinte anos, confirma ser 

Shakespeare uma influência identificada já nos primeiros textos críticos realizados sobre a 

obra do autor. No conto de Rubem Fonseca, o elogio à força literária dos versos de Álvares de 

Azevedo é feito em virtude da semelhança percebida entre os mesmos e a literatura do cânone 

                                            
1870 FONSECA, Rubem. “H.M.S. Cormorant em Paranaguá”. In: Contos reunidos. São Paulo: Cia das Letras, 
1994, p. 579. 
1871 FONSECA, Rubem. “H.M.S. Cormorant em Paranaguá”. In: Contos reunidos. São Paulo: Cia das Letras, 
1994, p. 581. 
1872 FONSECA, Rubem. “H.M.S. Cormorant em Paranaguá”. In: Contos reunidos. São Paulo: Cia das Letras, 
1994, p. 578. 
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maior da literatura ocidental, como se o principal mérito do poeta paulista fosse o da imitação 

cuidadosa. 

Álvares de Azevedo, personagem do conto de Rubem Fonseca se reconhece 

influenciado por Shakespeare, mas não entende ser esta influência recebida uma 

demonstração de inferioridade: “Realmente a figura do Hamleto me inspirava: um 

personagem aguilhoado pela própria consciência, estimulado por instintos destrutivos, pela 

obsessão da violência.”1873 

João Luiz Lafetá, analisando em estudo já referido a questão central da identidade que 

está posta na narrativa, comenta: “A maneira de colocar o problema é fascinante porque 

consegue conciliar o exame da personalidade íntima e da face pública do poeta, dos amores e 

da política.”1874 A identidade do “eu” se confunde com a identidade do país, de modo que um 

poeta usualmente visto como alienado surge como identificado com questões históricas e 

políticas. 

Jaime Guinzburg aprofunda essa questão. Partindo de clássico de Paulo Prado Retrato 

do Brasil Ensaio sobre a tristeza brasileira, o professor gaúcho analisa a melancolia do poeta 

como manifestação de um certo mal-estar na sociedade brasileira. Haveria, na sua visão, “uma 

homologia entre a poética da época e a situação do país, agredido por uma história de valores 

degradados.”1875  

Desta forma, a própria poética da Álvares de Azevedo apresentava-se historicamente 

condicionada. Em termos mais amplos, aliás, Theodor Adorno já concebera o afastamento da 

lírica do solo social não como alienação, mas como recusa do poeta em pactuar com um 

                                            
1873 FONSECA, Rubem. “H.M.S. Cormorant em Paranaguá”. In: Contos reunidos. São Paulo: Cia das Letras, 
1994, p. 578. 

1874 LAFETÁ, João Luiz. “Traduzir-se”. In: A dimensão da noite e outros ensaios. São Paulo: 

Duas cidades/ Ed. 34, 2004, p. 197. 

1875 GUINSBURG, Jaime. Olhos turvos, mente errante – elementos de melancolia em ‘Lira dos Vinte anos’, de 
Álvares de Azevedo. Porto Alegre: UFRGS, Instituto de Letras, Programa de Pós-Graduação em Letras, 1997. 
Tese (Doutorado), 1997, p.40.  
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mundo dominado por valores degradados.1876 Rubem Fonseca reforça esta dimensão ao 

ficcionalizar em seu conto a convergência destes impasses de natureza individual e coletiva.  

Augusto Meyer, em ensaio acerca da conjuntura cultural da sociedade oitocentista toca 

no ponto exato da questão ao associar a melancolia e o mal-estar social do poeta à situação de 

“desterro cultural” vivida pelo homem de letras daquela época diante da presença de 

elementos estrangeiros em nossa cultura.1877 

No conto em questão há ainda um terceiro plano de desdobramento de sentido da 

questão da identidade do poeta, desta vez identificado com seu papel na sociedade. Byron e 

Álvares de Azevedo se cobram acerca de seu alheamento em relação às causas populares e 

percebem ser esta uma causa do seu possível esquecimento: 

“-- Tu falas dos brancos, diz Byron, e os negros? Enfim, quem sou eu 
para falar sobre isto, se aqui estou (...) esquecendo meu povo e sendo 
esquecido por ele. 

-- O povo nos esquecerá, a nós, poetas? Depois de rolarem as cabeças, 
depois de passar o odor do sangue derramado e da carne carbonizada, 
de serem esquecidos o tropel e os gritos, voltaremos a ser 
necessários?” 

Cada um dos líricos sente ser a arte a que se dedica desimportante diante das questões 

mais prementes do povo. Sintonizados enfim no que toca a esta questão, compartilham ambos 

a solidão e o isolamento sentido em relação à turba barulhenta que se agita nas ruas dos 

respectivos países.  

Há ainda um espaço a ser preenchido. O tempo de Fonseca, autor do conto, que por 

meio das vozes dos poetas do século XIX representa uma solidão e um isolamento que 

também são seus no contexto conturbado dos anos 70 no Brasil. Igualmente são suas as 

angústias de autor de país atrasado diante da força da produção cultural do país hegemônico, 

no caso a indústria cultural norte-americana, cujos enlatados passam a conviver com a 

produção local cotidianamente no país.  

                                            
1876 ADORNO, Theodor W. “Lírica e sociedade”. In: Notas sobre literatura. Rio de Janeiro: Tempo brasileiro, 
1973. 
1877 MAYER, Augusto. “Nota preliminar”. In: ALECAR, José de. Obras completas. Rio de Janeiro: Aguilar, 
1958. 2v. p.22-24. 
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A esta presença, o autor mineiro reage por meio de contos que realizam paródias das 

formas literárias mais voltadas ao entretenimento, em momentos que poderíamos chamar pop, 

conforme definição de José Guilherme Merquior: “Eles representam o universo da cultura de 

massa na sua própria substância.”1878 

No conto, o tempo de Fonseca, e as angústias de autor contemporâneo que lhe movem, 

estão presentes por meio de uma voz anônima presente nos intertextos de linguagem mais 

atual, que cortam por vezes o tecido narrativo mais sóbrio no seu todo, como ocorre no 

momento um contraponto aos exageros patrióticos de Álvares de Azevedo é formulado: 

“Os insolentes bretões desceram até Paranaguá, na embocadura do rio, 
e Schomberg enviou uma nota intolerável ao comandante do nosso 
forte. (...) O Astro, para não ser apresado, foi posto a pique pela 
própria tripulação de bravos marinheiros patrícios, mas os outros 
navios foram abordados e rebocados para alto mar. O forte abriu fogo, 
matou muitos bretões (um só marinheiro inglês morreu, e assim 
mesmo porque caiu no mar e afogou-se, por não saber nadar como o 
poeta Shelley, bem feito para ele, todo homem deve saber nadar e 
lutar boxe)”.1879 

O leitor se pergunta ainda uma vez de quem é esta voz sobreposta, que apresenta um 

tom jocoso, em tudo distinta do tom elevado da fala do poeta, e que sobretudo lhe corrige as 

informações acerca das perdas humanas relacionadas ao episódio do navio Cormorant. 

Possivelmente uma voz contemporânea, já distante do patriotismo ferido no calor daquele 

momento. Possivelmente a fresta por meio da qual o autor de faz presente no interior do 

conto.  

Por meio desta voz anônima, presente e passado interpenetram-se magistralmente, 

como já tinham-se interpenetrado a história e a literatura, originando um mosaico de 

referências intertextuais, que segundo Tiphaine Samoyault acionam a problemática da 

memória:  

“Fazendo da intertextualidade a memória da literatura, propõe-se uma 
poética inseparável de uma hermenêutica: trata-se de ver e de 

                                            
1878 MERQUIOR, José Guilherme. “O problema da arte na crise da cultura”. In: Formalismo e tradição 
moderna. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1974, p.298. 
1879 FONSECA, Rubem. “H.M.S. Cormorant em Paranaguá”. In: Contos reunidos. São Paulo: Cia das Letras, 
1994, p. 579. 
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compreender do que ela procede, sem separar este aspecto das 
modalidades concretas de sua inscrição.”1880 

A poética do conto “H.M.S Cormorant em Paranaguá” perfaz-se por meio de 

referências intertextuais que propiciam uma hermenêutica da questão da dependência cultural 

do Brasil, país periférico, em relação aos países hegemônicos, uma vez que estão entranhadas 

no texto de Fonseca as vozes do século XIX, ali relacionadas e verdadeiramente recicladas 

com vistas a representar uma problemática ainda em evidência no presente em que o mesmo 

escreve, mas identificada com uma nova metrópole, os Estados Unidos da América. 

O jogo intertextual, longe de afastar a literatura do seu vínculo com o real, com muita 

riqueza permite comprová-lo, evidenciando a indissolubilidade das instâncias literárias e 

históricas no tecido textual do conto em questão. Rompendo com a alteridade de cada um dos 

discursos, o discurso da história e o discurso da Literatura, a voz narrativa, ao associar as 

vozes de Byron e a voz de Álvares de Azevedo convoca o leitor a acionar simultaneamente 

“sua memória, sua cultura, sua inventividade interpretativa e seu espírito lúdico, para poder 

satisfazer à leitura dispersa, recomendada pelos escritos, que superpõem vários estratos de 

textos, e portanto vários níveis de leitura.”1881 

Laurent Jenny complementa esta percepção acerca da sofisticação requerida do leitor 

de textos literários assim intercalados de ecos e de vozes dissonantes quando afirma que “o 

próprio da intertextualidade é de introduzir um novo modo de leitura, que faz explodir a 

linearidade do texto. Cada referência intertextual é o lugar de uma alternativa: ou seguir a 

leitura não vendo senão um fragmento como outro qualquer, (...) ou voltar para o texto de 

origem.” 1882  

Este leitor precisa reconhecer a presença de um novo texto de referência, identificá-lo 

e depois ainda medir a decalagem entre os dois, e as diferenças de contexto. Repleto dessas 

lacunas receptivas que desafiam o leitor, o texto de Fonseca dá conta de apresentar a 

complexidade da questão da identidade cultural que aborda. A esse respeito, Boaventura de 

Souza Santos nos ensina: 

                                            
1880 SAMOYAULT, Tiphaine. A intertextualidade. São Paulo: Aderaldo & Rothschild, 2008, 

p.47. 
1881 SAMOYAULT, Tiphaine. A intertextualidade. São Paulo: Aderaldo & Rothschild, 2008, p.91. 
1882 SAMOYAULT, Tiphaine. A intertextualidade. São Paulo: Aderaldo & Rothschild, 2008, p.91. 
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“as identidades culturais não são rígidas nem, muito menos, imutáveis. 
Mesmo as identidades aparentemente mais sólidas, como a de mulher, 
homem, país africano, país latino-americano ou país europeu, 
escondem negociações de sentido, jogos de polissemia, choques de 
temporalidade em constante processo de transformação, responsáveis 
em última instância pela sucessão de configurações hermenêuticas que 
de época em época dão corpo e vida a tais identidades. Identidades 
são, pois, identificações em curso.” 1883 

Concebendo assim a identidade como construção em aberto, podemos ver Álvares de 

Azevedo e Rubem Fonseca como dois momentos de busca do sentido da identidade de autor 

brasileiro, dois momentos inseridos dentro de um processo necessariamente inconcluso de vir 

a ser da questão identitária. Diz ainda o sociólogo português acerca dessa problemática:  

“Sabemos também que as identificações, além de plurais, são 
dominadas pela obscessão diferença e pela hierarquia de distinções. 
Quem pergunta pela sua identidade questiona as referências 
hegemônicas, mas, ao mesmo tempo, coloca-se na posição de outro e, 
simultaneamente, numa situação de carência e por isso de 
subordinação. (…) É pois crucial conhecer quem pergunta pela 
identidade, em que condições, contra quem, com que propósitos e com 
que resultados.” 1884 

Fenômeno peculiar à indagação identitária, a referência ao outro “contra quem” se 

constrói a própria identidade está presente no conto “H.M.S. Cormorant em Paranaguá”, tanto 

no duplo Álvares de Azevedo/ Byron quanto no duplo mais amplo e apenas implícito Rubem 

Fonseca/ Álvares de Azevedo, por meio do qual o conto desdobra narrativamente a questão. 

Ainda uma última consideração de Boaventura nos permite concluir a discussão deste 

trabalho:  

“a resposta, com êxito, à questão da identidade se traduz sempre numa 
reinterpretação fundadora que converte o déficit de sentido da 
pergunta no excesso de sentido da resposta. Fá-lo instaurando um 
começo radical que combina o próprio e o alheio, o individual e o 
coletivo, a tradição e a modernidade.” 1885 

                                            
1883 SANTOS, Boaventura de Souza. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. 4.ed. SP: 
Cortez, 1997, p.135. 
1884 SANTOS, Boaventura de Souza. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. 4.ed. SP: 
Cortez, 1997, p.135. 
1885 SANTOS, Boaventura de Souza. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. 4.ed. SP: 
Cortez, 1997, p.137. 
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Na perspectiva exatamente de uma “combinação do próprio com o alheio” é que se 

realiza literariamente o conto em questão, fundindo âmbitos, o da literatura e o da história, 

fundindo vozes autorais, a de Byron, a de Álvares de Azevedo e, por último, mas não menos 

importante, a de Rubem Fonseca, criando assim novas formas de perceber e significar a 

experiência humana e enfatizando a contribuição da literatura para a renovação das formas de 

compreensão da realidade e como força de resistência à padronização e à hegemonia do 

pensamento. 

 

Abstract: History is one of the fields of knowledge Literature exchanges views with. This 
study intends to look into the relations between literature and history that can be found in the 
short story H. M. S. CORMORANT EM PARANAGUÁ, by Rubem Fonseca. In this short 
story, the author uses intertextuality and metafiction to discuss the relation between the writer 
and his time. Rubem Fonseca founds his work on turning into fiction the events of the poet 
Álvares de Azevedos’ life. 

Key words: Parody, Intertextuality, Metafiction, Cultural. 
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INTERFACES DIALÓGICAS ENTRE O TRIUNFO DA MORTE 

DE AUGUSTO ABELAIRA, A PARÓDIA PÓS-MODERNA E  

HUMANIDADES. 

 

 
RESUMO:  
O presente ensaio visa estabelecer elementos da narrativa de O triunfo da 

morte de Augusto Abelaira, que dialogam com a pós-modernidade, e mais 

especificamente com a paródia pós-moderna. Mas sobre tudo, busca ressaltar as 

referências parodiadas de modo a depreender suas alusões em outras ciências 

humanas da qual servirão de pano de fundo para empréstimo na ornamentação da 

trama aludida. 
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MARCAS DE NASCENÇA, DE NANCY HUSTON NAS MALHAS DAS TRAMAS 

ENTRE HISTÓRIA E LITERATURA1886 

 

Samuel Albuquerque Maciel1887 

 

Torna-te quem tu és 

                                                                                                (Niezstche) 

 

Lançado na França em 2006 como Lignes de faille, o romance Marcas de 

Nascença é a primeira obra de Nancy Huston1888 traduzida em português no Brasil, 

em 2007, cuja originalidade e sensibilidade de transitar por variadas questões que 

marcam a ordem do dia, de maneira atipicamente histórica, logo espalhou sua leitura 

por diversos países, tornando-se, assim, um grande best seller. Na presente 

pesquisa procurar-se-á analisar o referido livro a partir dos entrecruzamentos da 

história e da literatura que balizam tal narrativa, enfocando o modo pelo qual 

determinado tempo histórico pode influenciar individualmente na vida de cada 

sujeito. 

Ab initio, Nancy arquiteta seu romance tendo como base a idéia de uma 

família caracterizada pelo desenraizamento, pelo dilaceramento da guerra e pela 

busca de identidade, a partir do olhar infantil, não simplesmente ingênuo e inocente, 

mas sim perspicaz de quatro crianças da mesma família, todas com seis anos de 

idade e de procedência judaica. Estas atravessam tempos diferentes, revelando no 

decurso da narrativa não apenas uma marca de nascença hereditária, mas também 

peculiares traços em comum. 

                                            
1886  Ensaio crítico destino à disciplina “Literatura e História”, ministrada pela Professora Doutora 
Núbia Jacques Hanciau, do programa de pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande 
(FURG). 
1887 Graduado em Letras-Português pela Universidade Federal do Rio Grande e Mestre em “História 
da Literatura” pela mesma instituição. Atualmente é Professor Substituto do Instituto Federal Sul-rio-
grandense (IF SUL), campus Pelotas. 
1888 Nancy Huston nasceu em 1953 em Calgary, Canadá. Estreou na literatura em 1979, com um livro 
de ensaios. Em 1981, publicou seu primeiro romance, Les Variations Goldberg. Seguiram-se outros 
dez, entre os quais os de maior sucesso são Cantique des plaines (1993) – que lhe trouxe renome 
internacional -, Instrument des ténèbres (1996), L’Empreinte de l’Ange (1998), Dolce Agonia (2001) e 
Marcas de Nascença (2006). Além de diversas premiações recebidas ao longo dos anos, em 2006 foi 
finalista do Prêmio Goncourt e vencedora do Prêmio Femina por Marcas de Nascença. Nancy Huston 
também é musicista e mora em Paris. Seus livros foram traduzidos em mais de vinte países. 
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Intercruzando diferentes pontos do mundo a narrativa descortina-se no 

espaço da Califórnia, localidade mais populosa dos Estados Unidos da América, no 

ano de 2004, tendo como narrador-protagonista onisciente a personagem Sol, um 

menino dotado de uma inteligência acima da média, parecendo, muitas vezes, 

através de seus pensamentos e ações, como um adulto. Mimado demasiadamente 

por sua mãe Tessa sua zelosa educação revela, desde o princípio, um problema 

bastante atual ligado a super-proteção na criação de um filho. Ainda que Sol 

merecesse uma atenção maior devido a sua frágil saúde, o garoto, com sua peculiar 

astúcia, tirava proveito da condição de filho único e dos exagerados cuidados de sua 

família, para colocar-se acima de tudo e de todos: 

 
Tenho seis anos de idade e sou um gênio. Esse é o primeiro pensamento do dia. (...) Sou 
excepcional. Não é como um celular. Minha voz é a MINHA VOZ. Sou único. (...) O meu vocabulário é 
impressionante. Jesus tinha uma multidão de irmãos e nunca ouvimos falar neles, simplesmente não 
existe comparação. (...)  SOU PODEROSO. (p. 15, 19, 20, 31). 
 

Estes repugnantes traços do protagonista são oriundos justamente dessa 

super - proteção, característica evidentemente pós-moderna, na qual os pais 

prejudicam não só os filhos e o preparo destes para com a vida em sociedade, mas 

com eles mesmos, porquanto eles também sofrerão futuramente com a educação 

exagerada modelada em seus filhos, podendo torná-los, portanto, em um problema 

social. Nessa ordem do pensamento, com a leitura dessa obra torna-se primordial 

repensar a respeito do modo pelo qual presentemente ocorre a educação burguesa. 

Onde, como e quando se deve impor limites às crianças? Será mesmo que leves 

castigos e repreensões devem ser instintos da educação moderna?  

 
Os meus pais estão de acordo em pelo menos uma coisa: ninguém pode me bater, me dar uma 
palmada no bumbum ou me infligir qualquer castigo corporal. É que eles leram muitos livros sobre 
crianças espancadas que se tornaram pais violentos, crianças que sofrem abusos sexuais e se 
tornam pedófilos e crianças estupradas que se transformaram em putas e cafetões. Então eles dizem 
que é importante sempre dialogar, dialogar, dialogar, perguntar à criança o que levou à má conduta e 
deixar ela explicar antes de lhe mostrar, com gentileza, como fazer uma escolha mais apropriada da 
próxima vez. Nunca bater. (p. 28, 29).  

 

A questão é que determinadas coisas na teoria ocorrem de uma forma e 

na prática de outra. No caso da personagem principal, embora seus pais procurem 

sempre acertar com ele, observa-se uma astúcia muito grande no menino em lidar 

com isso, pois este, sempre que oportunamente lhe convém, tirava proveito dessas 
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circunstâncias. Exemplo disso, verifica-se na passagem em que seu avó materno se 

irrita com a má conduta do menino, dando-lhe três palmadas no “bum bum”, o que 

leva Sol a exagerar no choro para sua mãe, criando, um tenso atrito entre pai e filha, 

portanto.  

É a partir desse ponto que as relações de divergência e de convergência 

entre história e literatura ganham maior destaque nessa narrativa, em virtude de este 

menino estar imerso nas profundas transformações políticas e sociais em baila no 

mundo e, especialmente, em seu país. Assim sendo, a personagem principal do 

primeiro capítulo possui certo tipo de estigma norte-americano da cultura privilegiada 

poderosa e inteligente, maior potência do século XX e XXI, cuja postura de 

superioridade é vivida intensamente. Isso pode ser evidenciado, por exemplo, na 

seguinte passagem em que Solly almeja tomar o poder do mundo, para, dentre 

outros anseios, impor seu desejo da obrigação de todos os habitantes do mundo 

falarem a língua inglesa. Em última análise, constata-se a vontade de superioridade 

norte-americana de propagar seus domínios pelo planeta Terra, ou seja, nada 

diferente do que ocorre na vida real. 

 
De agora até a minha maioridade, seria preciso que todos os habitantes da Terra 

começassem a falar inglês e, se isso não acontecer, é uma das primeiras leis que vou impor quando 
estiver no poder. (p.66). 

 

 Embora a relação entre protagonista e momento histórico seja deveras 

pertinente nessa análise, torna-se imperioso salientar que a presente correlação não 

se trata de uma reducionista visão determinista entre ambos os aspectos 

levantados. Entretanto, igualmente se faz mister aproximar as evidentes 

características reais e históricas com a fabulação da personagem, por ora, em 

destaque: 

 
Vou começar a escola nesse outono e pretendo escutar tudo, gravar tudo e obter notas brilhantes, 
mas sempre mantendo a discrição; por enquanto, os outros não precisam saber que sou o rei, o Sol 
único e o Filho único, filho de Google e de Deus, Filho imortal e onipresente da Tecla. WWW ao 
avesso fica MMM: a não ser a Minha Mãe Milagrosa, a quem dei alguns indícios, ninguém suspeita 
do brilho, do esplendor, da fabulosa radiação do meu cérebro que um dia vai transformar e salvar o 
universo. (p. 24). 
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Com isso é possível pensar conforme Peter Burke1889 ao abordar “As 

fronteiras instáveis entre história e ficção”1890, já que assinala as funções 

contraditórias dessas no tocante a fronteira fechada (dificuldades de comunicação) e 

a fronteira aberta (lugares de encontro), fusão esta que somente ocorrerá de modo 

enriquecedor caso os entraves precederem à comunicação.  Dessa forma, as 

fronteiras fechadas e abertas se misturam, sobretudo, quando as problemáticas 

históricas ganham vultos expressivos dentro da narrativa, principalmente no que 

concerne ao terrorismo abordado no primeiro capítulo, instante em que é nítido a 

percepção tensa que este resulta não só em Sol e em sua família, mas também na 

própria sociedade norte-americana, a qual depois de 11 de setembro de 2001 criou 

um xenofobismo por tudo aquilo que lembre a este episódio ou ameace sua 

integridade física e moral. 

 
É isso o que eu chamo de uma derrota! Vamos acabar com toda essa porcaria de terroristas árabes, 
até o último deles! (...) – Precisamos prestar atenção no que dizemos, afinal não queremos que o 
Solly acredite que todos os árabes são terroristas, não é mesmo? Tenho certeza que existem árabes 
extremamente gentis, inclusive aqui na Califórnia. Acontece apenas que eu não conheço nenhum 
pessoalmente. (...) Mohamed Atta e os outros terroristas do 11 de setembro utilizaram estiletes para 
desviar os aviões na direção das Torres Gêmeas quando eu tinha três anos, lembro muito bem de 
quando o papai me chamou para ver na televisão as torres desabando enquanto ele exclamava 
“Árabes fodidos” e tomava a sua cerveja. (p. 16, 17 e 20). 
 

Ainda que não marcado no discurso da história outro traço peculiar do 

momento histórico atual abordado por Nancy Huston é a educação aliada à 

                                            
1889 O historiador inglês Peter Burke nasceu em Stanmore, 1937. Fez Doutorado na 

Universidade de Oxford (1957 a 1962), foi professor de História das Idéias na School of European 

Studies da Universidade de Essex, por dezesseis anos professor na Universidade de Sussex (1962) e 

professor da Universidade de Princeton (1967); atualmente é professor emérito da Universidade de 

Cambridge (1979). Foi professor-visitante do Instituto de Estudos Avançados da USP (IEA – USP) de 

Setembro de 1994 a setembro de 1995, período em que desenvolveu o projeto de pesquisa chamado 

Duas Crises de Consciência Histórica. Vive em Cambridge juntamente com a sua esposa, a 

historiadora brasileira Maria Lúcia Garcia Pallares-Burke, da Faculdade de Educação da Universidade 

de São Paulo. Foi o historiador equatoriano Juan Maiguashca (professor de História Econômica de 

América Latina da Universidade de Toronto), discípulo de Chaunú, quem introduziu Peter Burke no 

mundo dos "Annales" (Escola dos Annales). Burke é considerado um especialista na Idade Moderna 

européia e também em assuntos da atualidade, enfatizando a relevância de aspectos socioculturais 

nas suas análises. É autor de mais de trinta livros, muitos deles publicados no Brasil.  
1890 BURKE, Peter. As fronteiras instáveis entre história e ficção. I: AGUIAR, Flávio. Gêneros de 
fronteira: cruzamentos entre o histórico e o literário. São Paulo: Xamã, 1997, p. 107-114. 
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tecnologia dos micro-computadores, mormente, no que toca ao acompanhamento 

dos pais acerca do conteúdo visualizado na internet. Conquanto Tessa, mãe de Sol, 

procurasse monitorar o tempo e os assuntos e programas pertinentes para a boa 

formação de seu filho, este acabava burlando os cuidados de sua mãe, encontrando, 

assim, determinados sites com explícitas cenas de terrorismo, as quais, com 

certeza, mexeram na saúde mental do garoto de seis anos de idade. 

Quiçá a escritora em evidência deseje, por meio de sua narrativa, 

maximizar a reflexão e discussão sobre esta problemática hodierna, já que é 

consabido os diversos benefícios que as navegações na web podem propiciar para o 

conhecimento e a cultura de uma pessoa. Em contrapartida, será mesmo necessário 

correr o risco de uma criança acessar conteúdos proibidos se esta, por outro lado, 

estimula e desenvolve seu intelecto positivamente quando se depara com sites e 

programas apropriados para a sua idade? Será mesmo impossível ou, então, pior, 

uma criança trocar o computador por livros educativos? Não seria mais aconselhável 

os pais deixarem seus filhos entrar na internet apenas quando atingirem 

determinada idade? E qual a idade certa para isso?  

Não obstante essa discussão não se encerre aqui, torna-se relevante 

amarrar um problema dessa ordem com a fictícia educação de Solly, em virtude de 

essas entradas virtuais acarretarem em graves problemas mentais no garoto, 

estimulando precocemente sua erotização através de fatos horrendos com 

seqüestros, estupros, torturas, mortes e pornografia ligadas ao terrorismo árabe. O 

resultado disso implicou em verdadeira obsessão do menino por assistir a tais 

aterrorizantes cenas, causando grande empatia do leitor pelo garoto, extremamente 

inteligente, mas ao mesmo tempo completamente afetado por esses lastimáveis 

episódios. 

 
No site websoluço, que descobri um dia por acaso procurando no Google imagens da guerra do 
Iraque, dá pra ver centenas de meninas e mulheres sendo violentada e gratuitamente estupradas e 
está escrito que tudo foi feito diante das câmeras. De qualquer forma, elas não parecem estar se 
divertindo, sobretudo quando são amordaçadas e amarradas. Às vezes, além de transar com elas 
pela boca, pela vagina ou pelo ânus, os homens ameaçam cortar os mamilos delas com um estilete, 
mas você não vê os mamilos sendo cortados, então talvez estejam blefando. (...) A mamãe quase 
não usa o computador dela e, como ela canta enquanto passa o aspirador lá embaixo, não tem a 
menor chance de me ouvir clicar o mouse com a mão direita enquanto deslizo a mão esquerda entre 
as minhas pernas e começo a me esfregar. (p. 20 e 21). 
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Tamanho os impulsos motivadores de agir e pensar das personagens 

deste romance, que o tema histórico em destaque denominado terrorismo é 

utilizado, inclusive, como uma metáfora no sentido negativo por Randall para 

justamente conseguir explicar o procedimento médico a ser realizado para com o 

seu filho quando este ficara enfermo. Devido à razão de estes sujeitos viverem 

intensamente uma determinada característica história, isto é, a ameaça terrorista 

nos Estados Unidos da América, a história real funde-se com a fictícia, causando em 

efeito instigante na narrativa. 

 
- Você foi atacado por uma porcaria de células terroristas – diz o papai. – Vamos ter que fazer uma 
biópsia para ver quem está fazendo essa bagunça aí. Não sabemos se são os xiitas ou os sunitas, 
talvez até um figurão do Al-Qaeda. Mas não se preocupe, vamos acabar com eles. 
- Vamos extermina-los – digo. 
- Claro que vamos. Vamos enviar-lhes tanques de antibióticos. (p. 50). 
 
 

No período de estada da avó Sadie ocorreram alguns estranhamentos, 

especialmente entre ela e Tessa, sendo estas geralmente desencadeadas devido às 

discrepâncias de conduta entre ambas e também no tangente à educação de Solly. 

Ao brotar a idéia da visita à bisavó Kristina em Monique, na Alemanha, surge uma 

série de inconvenientes, todos logo resolvidos, além de questionamentos de Sol a 

respeito da bisavó, momento em que o passado é descortinado, já que se trata de 

pistas para a transição do presente com o pretérito. Assim, a partir de 

questionamentos de Sol sobre as causas de Kristina ser ateu e de ter perdido 

dentes, as respostas de seus pais suscitam, de certo modo, a ponte entre diferentes 

tempos históricos na narrativa. 

 
- Porque ela não acredita em Deus – responde o papai com um ar neutro, como se dissesse que 
prefere Pepsi ou Coca. A simples idéia de que se possa não acreditar em Deus é inimaginável para 
mim, mas a julgar pela cara da mamãe, há poucas chances da gente retomar essa conversa no 
caminho de volta. (...)  - Oh... é uma longa história... Acho que ela passou muito tempo em um campo 
de refugiados ou algo do gênero... Ela não gosta muito de falar sobre isso. (p. 37, 42). 
 
 
 
 Como visão requer distanciamento, na medida em que o tempo regressa 

ao passado este romance torna-se mais compreensível de ser analisado a partir do 

princípio histórico e literário, pois o distanciamento permite melhor interpretação dos 
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fatos. Conforme aduz Beatriz Sarlo1891 “O retorno do passado nem sempre é um 

momento libertador da lembrança, mas um advento, uma captura do presente.” 

(p.9). Em outras palavras, a relação que emerge entre memória e história é sempre 

nebulosa e conflituosa, vez que o entendimento fácil do passado é uma utopia e 

sobre este não é possível ter certeza de absolutamente nada. 

 Neste sentido, a narrativa a partir do segundo capítulo mergulha no tempo, 

mais precisamente no ano de 1982, em Nova York, quando Randall tinha também 

seis anos de idade. Filho de Aron, um dramaturgo sem sucesso, e de Sadie, uma 

habilidosa pesquisadora e detentora do capital da família, o menino é praticamente 

criado pelo seu zeloso pai, uma vez que sua mãe viajava constantemente para 

desenvolver estudos sobre a “origem do Mal” e sobre “fontes de vida”. 

 Trata-se, a priori, de uma história cotidiana de uma família qualquer sem 

registros oficiais na história. Não obstante, quando Sadie parte para a Alemanha a 

fim de encontrar dados mais concretos sobre sua origem e, de fato, obtém tais 

informações, descobrindo a procedência ucraniana de sua mãe Kristina, a temática 

principal começa a fazer sentido em virtude de centrar a fabulação em um 

acontecimento histórico pouco conhecido até então: os Lebensborn (“fontes da 

vida”), centros nos quais crianças raptadas pelos nazistas de países como Ucrânia e 

Polônia eram “arianizadas” para, posteriormente, viverem como alemães em novas 

famílias. 

 
- Achei – ela diz. Achei, não estou acreditando! Tem uma entrada sobre uma menininha “de mais ou 
menos um ano” que passou dois meses e meio no centro Steinhoring durante o inverno de 1939-
1940. Ela tinha uma marca de nascença no braço esquerdo, Aron! (...) 
 – Ela era originária da cidade de Uzhhorod, na Rutênia, a região localizada no extremo oeste da 
Ucrânia que a Alemanha havia invadido alguns meses. O próprio Himmler mediu o sinal dela, com um 
diâmetro de dezoito milímetros na época, e registrou isso no dossiê dela. E por que decidiu poupá-la 
apesar desse defeito? (...) 
- Por causa dos cabelos louros e dos olhos azuis dela. Afinal ela era tão linda, tão perfeitamente 
ariana. Você está me ouvindo, Aron? (...) 
- Então ele deu ela para um dos seus amigos influentes da SS, cuja filha estava querendo uma 
irmãzinha. A mulher dele não podia mais ter filhos. (...) 
- Não é incrível, Aron? As Rutênia para a Alemanha, e depois da guerra, pluft, foi mandada para o 
Canadá. Não é incrível? (p. 129, 130). 
 
 

 

                                            
1891 SARLO, Beatriz. Tempo passado: cultura da memória guinada subjetiva. São Paulo: Companhia 
das Letras/ Belo Horizonte: UFMG, 2007. 
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Em meio a tanto envolvimento da ficção com a história, esses construtos 

lingüísticos, os quais, segundo Linda Hutcheon1892 em Poética do pós-modernismo: 

história, teoria, ficção1893 (1998), “obtêm suas forças a partir da verossimilhança” (p. 

141), estimulam o pensamento a refletir acerca da condição do romance pós-

moderno e as características que estes assumem quando encarados enquanto 

históricos. A respeito disso, encontra-se importante conteúdo teórico na mencionada 

obra acima da referida escritora canadense: 

 
Portanto, a história da discussão sobre a relação entre a arte e a historiografia é relevante para 
qualquer poética do pós-modernismo, pois a separação é tradicional. (...) Considerava-se que a 
escrita da história não tinha nenhuma dessas limitações convencionais de probabilidade ou 
possibilidade. No entanto, desde então muitos historiadores utilizaram as técnicas da representação 
ficcional para criar versões imaginárias de seus mundos históricos e reais. O romance pós-moderno 
fez o mesmo, e também o inverso. Ele faz parte da postura pós-modernista de confrontar paradoxos 
da representação fictícia/histórica, do particular/geral e do presente/passado. E, por si só, essa 
confrontação é contraditória, pois se recusa a recuperar ou desintegrar qualquer um dos lados da 
dicotomia, e mesmo assim está mais do que disposta a explorar os dois. (HUTCHEON, 1998, p. 142). 
 
 
 
 Encarando de forma ultrapassada a visão da história como narração do 

ocorrido e da literatura como do imaginário surge um outro questionamento no que 

toca a função de uma determinada narrativa fictícia quando matizada com 

conotações históricas. Segundo Zilá Bernd1894, no texto “Sob o olhar da história”1895 

(1997) “a literatura oferece à Nova História a possibilidade do resgate das 

sensibilidades e mais adiante a literatura realiza uma leitura sensível do social.” (p. 

                                            
1892 Pesquisadora canadense e Professora Doutora da Universidade de Toronto no Canadá. 

1893 HUTCHEON, Linda. Poética do pós-modernismo: história, teoria, ficção. Tradução Ricardo 
Cruz. Rio de Janeiro: Imago, 1991. 

1894 Possui Licenciatura em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS(1967), 
mestrado em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1977) e doutorado em Letras 
(Língua e Literatura Francesa) pela Universidade de São Paulo (1987). Fez pós-doutorado na 
Université de Montreal (Canadá) em 1990. Aposentada como prof. titular da UFRGS é professora e 
orientadora do PPG Letras/UFRGS na condição de professora convidada e é contratada em regime 
de 40 horas pelo Centro Universitário La Salle (UNI LASALLE-RS) para atuar no Mestrado em 
memória Social e Bens Culturais. Tem experiência na área de Letras, com ênfase em Literatura 
Brasileira, nas Literaturas francófonas das Américas e Literatura Comparada. Vem publicando 
principalmente nos seguintes temas: estudos canadenses, americanidade, identidade e memória, 
mito, imaginários coletivos, mobilidades culturais, estudos culturais e relações interamericanas. É 
membro do GT Anpoll - Rel Literárias interamericanas e do comité de redação da revista Interfaces 
Brasil/Canada, da ABECAN. É Chevalier de l'Ordre National du Québec et Chevalier e Officier des 
Palmes Académiques (gov. francês). Recebeu o prêmio Fato Literário (RBS, Banrisul e gov. RS) em 
2008 por voto popular. http://www.zila.bernd.com e www.ufrgs.br/cdrom Receberá, em maio de 2009, 
o Prix International du Gouverneur Général, promovido pelo conseil Interntional d´Etudes 
Canadiennes, em Quebec (Canadá). 
1895 BERND, Zilá. Sob o olhar da história. In: AGUIAR, Flávio. Gêneros de fronteira: cruzamentos 
entre o histórico e o literário. São Paulo: xamã, 1997. 
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288). Semelhante idéia é compartilhada pela pesquisadora Núbia Jacques Hanciau, 

no texto “Confluências entre os discursos histórico e ficcional”1896 (2001), pelo motivo 

de acreditar que o efeito dessa fusão seja importante no entendimento dos 

acontecimentos: 

 
“o cruzamento dessas significações apresenta-se, nos moldes da arte, em possibilidade de criar um 
espaço capaz de simular a verdade da vida social de modo bem mais convincente e esclarecedor do 
que pode ser alcançado nos relatos factuais.” (p. 73).  
 
 

Na narrativa do segundo capítulo fatores históricos continuam 

acompanhando a vivência dessa família, mormente, quando Sadie decide levar Aron 

e Randall para morar em Israel com o objetivo de facilitar sua pesquisa sobre o 

Lebensborn. Ao residirem depois de certo tempo na urbe de Haifa e de Randall ter 

se rendido ao idioma hebraico e de estarem, a princípio, bem instalados, uma onda 

de crimes e torturas aterrorizam a cidade, especialmente, a Aron, o qual rompe com 

sua submissidade ao gritar com Sadie devido à situação local colocar em risco a 

integridade  e a segurança de sua família.  

 
- Sadie – o meu pai diz -, nós vamos deixar esta porra de país. (...) 
- Oh, meu Deus oh meu Deus oh meu... – e depois ela acrescenta – Mas é horrível. 
Pouco a pouco começo a entender que os meus desenhos se tornaram realidade: retalharam os 
corpos das pessoas lá em cima no Líbano, há braços e pernas e cabeças que voam pelos ares, 
centenas de corpos mortos milhares de corpos mortos crianças mortas cavalos mortos velhos mortos 
famílias empilhadas apodrecendo. 
- E isso continua – diz o meu pai. – Isso não está acontecendo neste momento! Eles estão 
massacrando todos os refugiados de Sabra e Chatila! Veja o que esta porra de país está fazendo! (p. 
134). 
 

A questão terrorista ainda é ensejada como um distúrbio psicológico no 

narrador-protagonista do capítulo dois, pois de maneira semelhante ao seu filho Sol, 

também de seis anos de idade no capítulo inicial, mas muito menos obsessiva e 

agravante Randall penetra, talvez, inconscientemente, nessa atmosfera horrenda do 

terrorismo por meio de seus desenhos. Quiçá este seja um traço hereditário negativo 

legado a geração de Solly? Ou seria uma mera coincidência? Basta lembrar o 

episódio, no primeiro capítulo, em que o “monstrinho californiano” deseja assistir na 

internet os terroristas cortarem os seios das mulheres castigadas. 
                                            

1896 HANCIAU, Núbia. Confluências entre o discurso histórico e ficcional. In: ____. A feiticeira, 
personage histórica e ficcional em três escritoras da América francesa. Tese (Doutorado em 
Literatura Comparada). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2001, p. 107, 116. 
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Estou furioso com a minha mãe. Poderia matá-la. 
Começo a desenhar pessoas sem tronco de propósito. 
Desenho mulheres com os seios cortados. 
Desenho grandes punhos afundados em costas femininas, mas sempre tendo o cuidado para que as 
mulheres não se pareçam com a minha mãe, para o caso de ela topar com um desenho. (p. 112, 
113). 
 
 

Além disso, ocupando um grau de importância menor dentro da obra 

notam-se alguns comentários conectados com fatores históricos, como, por 

exemplo, na página 109, quando Randall, dentro de sua perspectiva de criança 

lembra que o aeroporto no qual ele e seu pai vão buscar Sadie se chama JFK em 

homenagem ao ex-presidente norte-americano assassinado – John Fitzgerald 

Kennedy -, ficando “aliviado” pelo assassino fazendeiro de Vermont não atirar em 

sua família, já que o microônibus em que estavam não era blindado. Nessa linha de 

raciocínio, o romance acaba ganhando um colorido diferente pela razão de a todo o 

momento conectar fatos da narrativa ficcional com aspectos históricos. Exemplo 

evidente disso encontra-se na interlocução entre Aron e Randall dentro de um avião, 

quando a palavra lamentar é ligada ao Muro das Lamentações, construção existente 

no país para o qual estavam se destinando, fazendo com que o pai do protagonista 

tivesse uma idéia com tom sarcástico para inverter toda uma tradição cultural não 

bem compartilhada por ele: 

 
- Chega de lágrimas e lamentações – diz o papai. – Dois mil anos está bom! Vou escrever uma peça 
chamada O muro das gargalhadas, é isso mesmo. Um lugar santo em que as pessoas possam se 
consolar contando piadas e curtindo. Uma hora por dia de risadas obrigatórias – ele diz. – Uma 
história engraçada antes de cada refeição. A igreja da hilaridade e da leveza. (p. 116). 
 
 
 

O fecho da narrativa do segundo capítulo, de modo parecido com o 

anterior parece, intencionalmente, ficar em aberto, uma vez que após o grave 

acidente de Sadie, o qual a deixa em uma cadeira de rodas, não se sabe ao certo o 

que acontece com esta família, isto é, se realmente regressam ao seu país de 

origem ou se acabam ficando em Israel. Dessa maneira, constata-se, até então, que 

tanto a cirurgia de Solly, quanto o acidente com a mãe de Randall causam um 

choque muito grande na vida desses garotos, o que implicará, de certa forma, na 

maneira de ser na fase adulta. 
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A história continua em Toronto, no Canadá, no ano de 1962, momento 

igualmente tenso por se tratar de um período de pós-guerra mundial, com a 

narradora-protagonista onisciente Sadie aos seis anos idade, cujo enfoque se dá, 

prioritariamente, em boa parte dessa fabulação, para a questão da educação dessa 

menina. Em virtude de sua mãe Kristina não ter uma vida estabilizada pela razão de 

constantemente viajar para realizar seus shows como cantora, a garotinha era criada 

por seus avós, de maneira muito rígida e disciplinada, pelo fato de estes terem sido 

muito liberais com Klarysa e de acharem não ter alcançado um bom êxito na 

formação desta. Marcada com uma rotina semanal intensa de atividades dentre as 

quais não gostava, como aulas de balé e de piano, Kristina sofria por não poder 

fazer aquilo que realmente desejava, como, por exemplo, ler deliberadamente e, 

principalmente, de viver junto com sua mãe, já que esta lhe dava o carinho que tanta 

estimava e a liberdade tão sonhada. 

A marca de nascença, cujo legado atravessou as gerações de Randall e 

de Solly, adquire um vulto mais expressivo na personagem principal do terceiro 

capítulo, porque nesta menina o sinal parece tornar-se um outro personagem que 

advém do interior dela para perturbá-la com questões infernais. A cada capítulo que 

se encerra torna-se mais compreensível as cenas dos capítulos anteriores, vez que 

a partir de cada nova revelação das personagens em suas fases infantis se acaba 

entendendo melhor a essência destas na fase adulta. A preocupação obsessiva de 

Sadie enquanto adulta de pesquisar sobre a origem do mal é oriunda justamente 

dessa questão psicológica e traumática das falas de seu sinal de nascença, as quais 

geralmente rompiam em momentos de tristeza: “... a maldade está escondida bem 

no fundo de mim, mas há um signo exterior dela que é um sinal marrom horroroso 

do tamanho de uma moeda na minha nádega esquerda.” (p. 148). 

Após firmar-se em sua carreira de cantora Kristina decide casar com seu 

empresário Peter, decidindo residir em Nova York, nos Estados Unidos da América, 

além de levar para viver consigo sua filhinha Sadie, para a alegria desta e tristeza de 

seus avós que ainda ficaram em Toronto, no Canadá. Tal episódio baliza a vida 

dessa garota, já que rompe o tédio e a melancolia de uma vida, até então, triste, 

desconstruindo, assim, a sensação de ex-cêntrica, uma pessoa magoada por viver 

entre as margens do carinho e do afeto existente na presença da mãe, mas 

distanciada por conviver com a rígida disciplina de seus avós maternos. Tal 
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sentimento desencadeava em Sadie uma raiva profunda, revelando, assim, seu lado 

violento, traço igualmente evidente em Sol e Randalll. Entretanto, por ser uma 

menina mais obediente acaba contendo estes impulsos nervosos: 

 
“Cada fração de segundos me dá nos nervos, desde a vovó que me pergunta se eu fiz a 

minha cama até o Hilário que bate com o rabo no parque; queria dar pontapés nos dois, mas 
infelizmente não é possível.” (p. 179). 

 

Com isso, nesta narrativa é possível pensar o presente romance como 

uma espécie de micro-história1897, já que os termos de sua espacialidade e 

temporalidade são também delimitados de forma histórica extremamente específica 

e delimitada. Entre outras palavras, neste livro não é contada a história de forma 

tradicional e cronológica, pelo contrário, através de uma narrativa fictícia e ímpar, 

toma-se conhecimento de determinados acontecimentos históricos reais de modo 

inversamente temporal. Embora recortando certa temática, o andamento da leitura 

torna o assunto mais amplo, pois acaba envolvendo outros aspectos históricos 

correlacionados ao Lebensborn. Segundo Carlo Ginsburg, no texto “Micro-história: 

duas ou três coisas que sei a respeito”1898 (2007), aborda Giovanni Levi defendendo 

que a micro-história deveria servir como um "zoom" em uma fotografia. O 

pesquisador observaria um pequeno espaço bastante ampliado, mas, ao mesmo 

tempo, tendo em conta o restante da paisagem, apesar de não estar ampliada. Entre 

outros termos é o que acontece em Marcas de Nascença, pois é dado um “zoom”, 

uma ênfase na temática dos Lebensborn, sem perder de vista e de englobar 

assuntos circundantes, tais como terrorismo, Guerra Fria e Segunda Guerra 

Mundial. 

Mergulhada nas pautas políticas e sociais de um período conturbado de 

pós-guerra mundial, com a discutida criação do muro de Berlim, na Alemanha, bem 

como o reflexo da vida norte-americana acerca de seu envolvimento com isso e com 

                                            
1897 A micro-história é um género historiográfico surgido com a publicação, na Itália, da 

colecção "Microstorie", sob a direcção de Carlo Ginzburg e Giovanni Levi, pela editora Einaudi, entre 

1981 e 1988. Vem sendo praticada por historiadores italianos, franceses, ingleses e estadunidenses, 

com ênfase no papel desempenhado pelos primeiros, na importância da revista "Quaderni Storici" e 

no sucesso da referida coleção "Microstorie". 

 
1898 Ver o texto “Micro-história: duas ou três coisas que sei a respeito”. In: GINSBURG, Carlo. O fio e 
os rastros: verdadeiro, falso, fictício. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. p. 249-279. 
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os outros fatores também, há passagens em que o aspecto histórico novamente 

incorpora a referida ficção. Isso pode ser verificado, sobretudo, nas inquietações da 

protagonista deste capítulo, a qual lança um olhar deveras humano sobre a guerra e 

sobre a diferença social: 

 
Ficamos sabendo que Diefenbaker e Pearson encontraram um novo assunto de discórdia e que o 
muro de Berlim está completamente terminado e que oo presidente Kennedy quer punir Cuba por ter 
capturado todos os porcos que ele mandou para lá no ano passado. Conflitos estão sempre 
estourando sem parar, praticamente em todo o mundo, não consigo compreendendê-los, mas a cada 
vez que a mamãe está aqui eles são motivo para uma briga, ela fica por exemplo indignada que os 
Estados Unidos gastam uma fortuna para mandar foguetes ao espaço ao passo que milhões de seus 
próprios cidadãos são pobres e desempregados e negros, a minha tendência seria concordar com 
ela, mas a dos pais dela não, eles lhe perguntam se ela não estaria se tornando uma escória 
comunista. (p. 160). 

 

A tensão histórica vivida pelos norte-americanos nesta época novamente 

cruza com a ficional, visto que após a Segunda Guerra Mundial as duas maiores 

potências bélicas da época, isto é, os Estados Unidos da América e a União 

Soviética, divididos por sistemas e ideologias políticas diametralmente opostas, 

disputam a hegemonia e o poder através daquilo que ficou conhecido como Guerra 

Fria. Apesar de não ter ocorrido de fato conflito armado, o clima de medo por uma 

possível nova guerra mundial tomou conta de ambas sociedades, fazendo com que 

elas, por exemplo, se preparassem através de treinamentos para a resistência de 

prováveis batalhas. No caso deste romance, quem narra tal momento crítico do lado 

americano é a protagonista Sadie: 

 
Enquanto isso, como conta o Sunday Times e todos os outros jornais neste outono, o mundo está 
repleto de perigos, pois há mísses soviéticos instalados em Cuba. A guerra fria  corre o risco de 
esquentar, mas o presidente Kennedy decide ser firme e não tolerar os maus procedimentos dos 
russos. Na escola, obrigam a gente a fazer quase todos os dias um simulado de alerta de ataque 
aéreo e um monnte de gente se prepara para a Terceira Guerra Mundial construindo abrigos 
nucleares. (p. 199). 

 

 

O desfecho da narrativa do terceiro capítulo é primordial no entendimento da 

referente obra, já que em meio a visita de um homem chamado Lude, Sadie, com 

apenas seis anos de idade, assiste uma cena de sexo selvagem entre este homem e 

a sua mãe, causando um choque muito grande nesta menina pelo fato daquela estar 

traindo seu estimado padrasto Peter. Mais tarde, quando Sadie pergunta a kristina a 

língua falada com aquele estranho descobre que se tratava do idioma alemão, 
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devido a sua mãe ter sido um dia alemã, informação que a repugna muito, vez que 

neste caso a origem de seu sangue seria, redundantemente para a menina, nazista, 

maligno e etc. Este dado magoou profundamente Sadie, pois sua marca de 

nascença novamente ganhava força e vida para infernizá-la que a origem do sinal 

Inimigo, isto é, do mal provinha das maldades nazistas e que estas estavam 

impregnadas nela também. 

 
Quando me deito para dormir, o meu cérebro ferve durante horas, berrando e se lamentando como a 
cidade lá fora, com as sirenes de ambulância e de bombeiros e de polícia: mas se a mamãe é alemã, 
isso quer dizer que os Kriswaty não são os seus pais, o que quer dizer que também não são meus 
avós, mas a única coisa que sobra é que ela é minha mãe, e se a minha mãe é alemã, isso quer dizer 
que sou metade alemã também. – Agora você sabe de onde vem o mal – diz o Inimigo -, você vive na 
mentira desde o dia do seu nascimento – a não ser que ela também não seja mais a minha mãe... (p. 
206). 

 

Diante dessas informações nascem algumas reflexões pertinentes acerca 

dessa obra: Trata-se de um romance histórico? Que características fazem um livro 

dessa natureza ser considerado histórico? Que categoria de romance histórico se 

enquadraria em Marcas de Nascença, de Nacny Huston?  Segundo Carlos 

Alexandre Baumgarten1899, no texto “Literatura e História: o entrecruzamento de 

discursos”1900 (1993), “Em outras palavras, a leitura ficcionaliza a História na mesma 

proporção que historiza a Ficção, uma vez que a voz narrativa, tanto num caso como 

noutro, situa no passado o mundo da obra”. (p. 94). 

Assim sendo, para muitos pesquisadores somente pode ser considerado 

romance histórico a categoria tradicional, ou seja, o texto narrativo em que o autor 

objetiva resgatar cada detalhe de cada episódio histórico e heróico, exonerando-se 

do perfil de seu tempo. Já para outros estudiosos torna-se impossível definir este 

tipo de gênero, uma vez que todo e qualquer romance pode ser considerado 

histórico em virtude de sua narrativa ficcional situar-se em determinado tempo e 

espaço no curso da história. 

Marcas de Nascença, de Nancy Huston não se enquadra dentro do estilo 

de um romance histórico tradicional, entretanto, independente de centrar-se em 

certo tempo e espaço, este romance pode vislumbrar-se como novo romance 

                                            
1899 Professor Doutor Titular da Universidade Federal do Rio Grande e coordenador do curso de pós-
graduação em “História da Literatura” na mesma instituição. 
1900 BAUMGARTEN, Carlos Alexandre. Literatura e história: o entrecruzamento de discursos. In: 
ALVES, Francisco das Neves; TORRES, Luiz Henrique (org.). Pensar a Revolução Federalista. Rio 
Grande: Ed. Da FURG, 1993, p. 91-94. 
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histórico ou, como define Assis Brasil, no texto “História e Literatura” (2000), como 

“romance histórico de hoje”1901, justamente por não ter a finalidade de interpretar o 

passado, mas sim de reinterpretá-lo. A respeito dessa tipificação do romance 

histórico de hoje Assis Brasil argumenta sobre o seu compromisso e as suas 

características: 

 
Como autor de hoje, seu compromisso é com o estético, e, por isso, não renuncia a seu próprio 
tempo. É que alguém que rememora o episódio histórico, mas sem arredar pé de sua condição de 
intelectual de hoje, com critérios de hoje, com valores de hoje, com a estética de hoje, e com 
profunda intencionalidade. Por essa razão, autoriza-se não a interpretar, mas a reinterpretar o fato no 
propósito narrativo; habilita-se a comentar, a fazer projeções, deformar, tomando hipóteses como se 
fossem realidade; enfim, comporta-se como um verdadeiro artista. Não tendo compromisso com o 
fato material, pode inclusive criá-lo ou suprimí-lo. (p. 259). 

 

Destarte, o processo histórico-literário segue retrocedendo no tempo, 

atingindo aos finais da Segunda Guerra Mundial, nos meados de 1944 e 1955, na 

Alemanha, quando a menina chamada Kristina, de seis anos de idade, assume a 

condição de narradora-protagonista onisciente e oportuniza o conhecimento da 

situação de sua vida e deste país nesta referida época. A princípio leva uma vida 

normal, recebendo uma ótima educação de sua família, sendo apenas ameaçada 

pela força e pelo ciúme de sua irmã mais velha chamada Greta.  Já o estado da 

Alemanha perante a guerra não era nada confortável, pois cada vez mais cedo os 

homens destinavam-se às batalhas, ficando muitas famílias desamparadas, o que 

obrigava as mulheres desta época a assumir a condição de chefes de família. 

Assim, logo surge a dor e o luto destes pelo desaparecimento do pai de Kristina e a 

morte de seu irmão Lothar. 

Em certo momento, a rigidez militarista dos partidários nazistas era tão 

grande que as pessoas, apesar de alemãs, que se negavam ou esqueciam de fazer 

a saudação “Heil Hitler” eram presas e castigadas. Além disso, após a partida de 

Lothar, Kristina, embora ainda muito nova, realiza uma reflexão de ordem política e 

religiosa bastante inteligente e oportuna para a ocasião, porque pensa na 

transgressão dos mandamentos bíblicos que proíbem alguém de matar outrem, bem 

como nos vários pedidos de proteção para Deus e da impossibilidade Deste agradar 

a todos: 

 
                                            

1901 ASSIS BRASIL, Luiz Antonio de. História e literatura. In: MAZINA, Lea e APPEL, Mirna (org.). A 
geração de 30 no Rio Grande do Sul. Porto Alegre:  Editora da Universidade, 2000, p. 257-261. 
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Ele vai embora outra vez. Como todos os homens alemães, ele precisa tentar matar o máximo de 
russos que conseguir, mesmo que estejamos perdendo a guerra, e mesmo que Jesus tenha dito Não 
matarás (ou talvez tenha sido Moisés). O Vô diz que às vezes não temos escolha, é preciso matar ou 
morrer. Durante a oração, ele pede a Deus que proteja o pai e o Lothar do inimigo e isso me 
incomoda pois certamente existem famílias russas que pedem a Deus para proteger os seus homens 
do inimigo, só que, quando eles dizem o inimigo, estão falando da gente e, na igreja, quando o padre 
diz que é preciso rezar por Hitler, penso nas pessoas que estão nas igrejas russas rezando pelo Guia 
delas, e eu consigo imaginar muito bem o pobre Deus que, lá em cima nas nuvens, está com a 
cabeça apoiada nas mãos e tenta agradar todo mundo e se dá conta de que simplesmente não é 
possível. (p. 216). 
 
 

No entanto, sua paz apenas é abalada quando em uma de suas brigas 

com a irmã mais velha Greta, esta, com intuito de magoar profundamente a irmã 

caçula, expõe o segredo de que Kristina não era irmã dela de fato, uma vez que 

havia sido adotada. Então, a garotinha de seis anos procura a empregada da casa 

para tirar de vez sua dúvida, mas esta deixa escapar a verdade, desmoronando a 

vida da pequena Kristina. 

Com a chegada de mais um irmão adotado – Johann -, a protagonista 

muda de perfil completamente, passando larapiar alguns objetos da família e a 

mentir também. Isso ocorre devido ao menino mais velho fazer uma grande amizade 

com ela, pelo motivo do ponto em comum que os unia, ou seja, a adoção, contando 

a verdade sobre os alemães e os barbáries nazistas de raptarem bebês das famílias 

polonesas para que estes passassem por um processo de arianização para viverem 

com famílias alemãs. Tamanha era a raiva do garoto de doze anos que este, ao 

introduzir o fato Lebensborn para Kristina, realizava verdadeira lavagem cerebral na 

menina, levando-a a acreditar que também era polonesa, o que a incentivou a 

aprender um pouco da língua materna desse garoto. Assim, a busca pela verdade e 

por suas identidades começam a se intensificar a cada dia à medida que a amizade 

e a confiança advinda desta se  consolidam: 

 
- Não Johann: Janek. Não alemão: polonês. Não adotado: roubado. Os meus pais estão vivos, 
moram em Szczecin. Sou roubado, minha cara Falsa – Kristina. E você também é. (...) Quase todos 
os dias, encontramos alguns minutos para continuar as nossas explorações de quem somos 
realmente. – Tudo o que está em nossos papéis é falso – o Johann diz. (...) 
- Os alemães, todos os alemães. Merecem morrer. (...) 
- Digo sim. Os alemães são uns monstros, Krystka. No ano do meu nascimento, eles escolheram um 
monstro para governá-los durante toda a minha vida, mataram poloneses, destruíram o nosso povo, 
as nossas terras, as nossas cidades, você sabia disso? Varsóvia, a nossa capital, foi transformada 
em cinzas no passado, você sabia? (p. 241, 242, 253). 
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 Durante este período tão conturbado, da mesma maneira que a 

Alemanha, a família também se desintegra, visto que o avô quase enlouquece ao 

receber a notícia da perda da guerra, o que instala uma crise sem precedentes 

neste país. Com isso, recrudescera a instabilidade financeira e emocional dos 

alemães, porque além de perder os bens materiais em trocas de míseros 

suplementos alimentares, as pessoas perderam, igualmente, a esperança da vitória, 

da arianização, da prosperidade, da felicidade e da perfeição. 

 
É o mês de junho e agora, diz o Johann, a Alemanha foi dividida em quatro como um bolo e cada um 
dos vencedores recebeu uma parte e a nossa parte ficou com os americanos. (...) a cidade não é 
mais do que  uma abundante massa de sofrimento, as pessoas arrancam-se o pão da boca uma das 
outras mas dividem generosamente as suas doenças, não temos mais nada para comer, então o 
Johann faz uma lista de todos os objetos de valor da casa, as jóias da vó, as poucas xícaras e pires 
de Dresden que ficaram intactas, o piano, e vai até a multidão, se encontra com as pessoas e fecha 
negócios, encontra alguém para comprar o piano, um caminhão vem levá-lo e em troca recebemos 
um grande saco de batatas como a água em vinho e o Johann é o nosso herói. Na rua, ele ouve as 
vozes baixas e cansadas, fica sabendo do que as pessoas estão fugindo, o que elas viram e 
perderam e sofreram, o que deixaram para trás, e ele me conta tudo. (p. 256).  
 

A situação tornara-se insustentável, atingindo um ponto completamente 

irremediável tanto para a família alemã, quanto para este país. Assim, a senhorita 

Mulyk, representante da UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation 

Administration), visita a casa desta família com o objetivo de restituir estas crianças 

a suas antigas famílias, o que levou a mãe adotiva de Kristina quase a loucura. Para 

a surpresa dessa menina, sua procedência não era polonesa, mas sim ucraniana, 

sendo reconhecida por Mulyk através de seu sinal de nascença. 

Neste momento a confusão mental na cabeça dessa menina de seis anos 

de idade era enorme, porquanto se era difícil encontrar uma identidade, tornara-se 

mais difícil tentar desconstruí-la, para novamente adquirir outra. A personagem 

principal a esta altura não sabia se ficava triste ou alegre, se devia cantar ou não as 

cantigas alemãs tanto interpretadas em outrora por sua bela voz. 

Este reconhecimento do seu país de origem por meio de seu peculiar sinal 

chama a atenção para o valor constitutivo que esta marca hereditária lhe causara. 

Diferentemente da protagonista do terceiro capítulo Kristina guardava uma estima 

por seu sinal, não o vendo como Inimigo, mas sim como um companheiro, um 

amuleto de sorte para o seu ulterior sucesso como cantora sob o pseudo-nome de 

Erra, em Nova York: 
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Fico ali pensando e acariciando a marca de nascença na dobra do meu braço, que é do tamanho de 
uma moeda, perfeitamente redonda e marrom-dourada, e um pouco em relevo, a minha pele nesse 
lugar é aveludada como a casca de um pêssego e adoro acariciá-la. Quando ninguém está me 
vendo, dobro e estico o braço bem devagar para ver a mancha desaparecer e reaparecer. (p. 212). 

 

Após serem transferidos para um centro, uma espécie de convento, no 

qual muitas crianças fugiam, ambos conseguem ser destinados para rumos 

completamente opostos. Janek se encaminha a Poznan, na Polônia, para ficar com 

um tio, já que o restante de sua família tinha sido exterminada pelos nazistas. Já 

Kristina é endereçada para Toronto, no Canadá, para ser adotada pelo casal 

Kriswaty, vez que estes não podiam ter filhos, além de que a família de kristina não 

poderia ficar com ela, pela razão da Ucrânia estar, na ocasião, dominada pelos 

comunistas soviéticos.  

Antes da separação as duas crianças adotam nomes novos para se 

encontrarem no futuro, Janek seria Lude e Kristina seria Erra. Com o passar dos 

anos Lude encontraria Erra pelo talento de sua belíssima voz e ficariam juntos 

definitivamente. Essa promessa de amor profunda torna-se frutífera no capítulo 

anterior quando estes se encontram em Nova York e fazem amor aos olhos 

escondidos e entristecidos de Sadie. 

Apesar de não tratar-se de um livro histórico é possível tomar bastante 

conhecimento sobre este ramo do saber através dessa fabulação. Ainda que não 

ocorra o mesmo efeito, a história pode ser entendida de forma normalmente 

cronológica, uma vez disposta de maneira habitual. Um bebê do oeste da Ucrânia é 

roubado pelos alemães para passar pelo processo de “germanização” e dentre 

alguns anos retorna para outro centro, destinando-se para Toronto, no Canadá. 

Nesta localidade Kristina gera Sadie que, por seu turno, se casa com Aron, em 

Nova York, tendo um filho chamado Randall. Este se une pelo matrimônio com 

Tessa e dá a luz a Sol, na Califórnia. Da Segunda Guerra Mundial, o texto parte 

para a Guerra Fria, depois para o terrorismo em Israel e, por fim, para o terrorismo 

árabe experienciado nos Estados Unidos da América. 

 Se por meio dessa trama acompanhamos costumes, tradições culturais, 

problemas de ordem política, econômica, religiosa e também amorosa, não é 

possível considerá-lo como um novo tipo de romance histórico? Ser enquadrado 

enquanto tal não presenteia o texto com um status de qualidade. Entretanto, com 

certeza o efeito causado, quando bem construído e articulado, se torna 
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curiosamente instigante. Em relação aos matizes da História e da Literatura 

encontra-se preponderante discurso teórico de Paul Ricoeur1902, no texto “O 

entrecruzamento da história e da ficção”1903 (1955), para encerrar por ora esta 

discussão: 
 
Para concluir, o entrecruzamento entre a história e a ficção na refiguração do tempo se baseia, em 
última análise, nessa sobreposição recíproca, quando o momento quase histórico da ficção troca de 
lugar com o momento quase fictício da história. Desse entrecruzamento, dessa sobreposição 
recíproca, dessa troca de lugares, procede o que se convencionou chamar de tempo humano, em 
que se conjugam a representância do passado pela história e as variações imaginativas da ficção, 
sobre o pano de fundo das aporias da fenomenologia do tempo. (p. 323). 

 

Ressalta-se, por fim, que esta obra correlaciona-se com a teoria 

backtiniana da polifonia em virtude da narrativa ser efetivamente dividida entre 

quatro narradores, todos postos em pé de igualdade, com um onisciente olhar 

perspicaz de seis anos de idade, mas em distintos tempos históricos. Por detrás 

isso a autora deste romance chama atenção para o fato de que as crianças não 

possuem uma visão tão infantil conforme o senso comum. Além disso, salienta que 

as características dos adultos são geradas de acordo com a infância de cada 

indivíduo, formatando, assim, a idéia principal de Marcas de Nascença de que todo 

adulto com problemas é uma criança que sofreu na infância.  

Cada narrador-protagonista carrega consigo uma marca de nascença que 

varia de acordo com a região do corpo e de tamanho também. Este sinal atravessa 

diferentes tempos históricos e à medida que a narrativa avança oferece pistas para 

desvendar o mistério que envolve este impasse. Se a personagem Kristina não era 

de procedência alemã, mas sim ucraniana, haveria de fato algum mal nesta marca? 

                                            
1902 Paul Ricoeur (Valence, 27 de Fevereiro 1913 - Chatenay Malabry, perto de Paris, 20 de 

Maio de 2005) foi um dos grandes filósofos e pensadores franceses do período que se seguiu à 

Segunda Guerra Mundial. Foi no pós-guerra académico na Universidade da Sorbonne. Passou 

também pelas universidades de Louvaina (Bélgica) e Yale (EUA), onde fez uma importante obra de 

filosofia política. Ricoeur participou em debates sobre a linguística, a psicanálise, o estruturalismo e a 

hermenêutica, com um interesse particular pelos textos sagrados do cristianismo. Cristão e 

antitotalitarista, notabilizou-se pela oposição à guerra da Argélia (1954-1962) e à da Bósnia, em 1992. 

Entre as suas obras contam-se Histoire et Verité (1955), Soi-même comme un autre (1990), La 

Memoire, l'histoire, l'oubli (2000) e L'Hermenéutique biblique (2001). 

 
1903 RICOEUR, Paul. O entrecruzamento da história e da ficção. In: _____. Tempo e narrativa. Tomo 
III. São Paulo: Papirus, 1995, p. 315-333. 
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Muito mais do que isso, revela-se no texto uma constante busca pelo verdadeiro eu, 

isto é, pela identidade de cada protagonista. Por se tratar de sujeitos diaspóricos, 

Huston põe em relevo que a identidade não é homogênea, mas sim heterogênea, 

composta, neste caso, pelos diferentes aspectos que constituem determinada 

característica local. Sendo assim, os quatro protagonistas não carregam apenas 

marcas em seus corpos, mas também marcas de cada localidade em que 

passaram, fazendo, portanto, suas identidades se encontrarem sempre em 

processo de formação. 

Portanto, muito mais que uma ficção inteligentemente articulada, este 

romance trata de uma verdadeira crônica de viagem acerca de uma família judaica, 

possibilitando inúmeras leituras devido a razão dos amplos assuntos abordados, 

tais como a educação infantil, o fascínio pela violência, o exílio, a força e os limites 

da memória, os legados familiares, a incomunicabilidade das experiências 

traumáticas, as conseqüências do silêncio e da vergonha. Destarte, Nancy Huston 

transita entre o passado e o presente, entre o Velho e o Novo Mundo e, neste 

entrecruzamento da História com as histórias individuais, a autora procura 

compreender não só o mundo em cada tempo histórico destacado, mas também a 

própria humanidade. 
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REPRESENTAÇÕES DO PAMPA GAÚCHO NO CANCIONEIRO 
CONTEMPORÂNEO 

    MEDEIROS, Vera L. C1904. 

    PINHO, Louise Silva do1905. 

Resumo: Este artigo apresenta resultados parciais do projeto de pesquisa “Representações 
imaginárias do pampa gaúcho em manifestações contemporâneas de poéticas orais produzidas 
na região da campanha”. Parte-se do levantamento de como o pampa está representado em 
Cancioneiro Gaúcho, de Augusto Meyer, para analisar as composições do grupo musical 
bageense Sonido del alma gaúcha e caracterizar as poéticas orais da atualidade. 
 
Palavras-chave: Pampa; Poéticas Orais;Representação. 

 

O pampa é um espaço real e imaginário profundamente ligado à identidade do estado 

do Rio Grande do Sul e de seus habitantes. 

Do ponto de vista real, ele ocupa 2,07% do território brasileiro e está situado ao sul do 

Rio Grande do Sul e abrangendo cerca de 176 km² ou  64%  de sua área total, sendo o único 

bioma do país localizado em um único.  

Do ponto de vista imaginário, o pampa é o espaço de um tipo mítico – o gaúcho -, 

homem de vida errante, sem pouso fixo, que, na época colonial, transitava entre os impérios 

de Portugal e Espanha; mais tarde, já com a demarcação das fronteiras, circulava entre Brasil, 

Uruguai e Argentina. O pampa é ainda o palco das lutas pelas fronteiras e de um episódio 

marcante na constituição do Rio Grande do Sul e de sua relação com o país, a Revolução 

Farroupilha. 

Com sua recente definição como bioma – a partir do ano 2000 – e com a necessidade 

de revitalizar economicamente a região em que ele está localizado, o pampa real está sendo 

debatido, analisado e monitorado. 

E o pampa imaginário? Que representações dão conta de suas configurações atuais do 

significado simbólico desse espaço na contemporaneidade? Com base nesta indagação, o 

projeto de pesquisa “Representações imaginárias do pampa gaúcho em manifestações de 

poéticas orais em circulação na região da campanha” pretende realizar um inventário de  

imagens que representam o pampa neste século XXI. Seu corpus de análise é formado por 
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manifestações de poéticas orais, aqui entendidas como produções que têm na voz seu primeiro 

e principal traço - mesmo quando escritas, essas produções valem-se de recursos próprios da 

linguagem e do pensamento oral -  e ele será lido em contraponto à obra Cancioneiro gaúcho, 

de Augusto Meyer, uma das principais recolhas do cancioneiro popular gaúcho, publicada em 

1952.  

A leitura do “Cancioneiro Gaúcho coloca-nos diante de produção que apresenta as 

características normalmente encontradas nos cancioneiros populares tradicionais.  A primeira 

constatação é de que os poemas, em sua maioria, são formados de quadras com esquemas 

rítmicos regulares - apenas os versos pares rimam, como em“O anu”: 

 

O anu é pássaro preto, 

Passarinho do verão; 

Quando canta à meia-noite, 

Ó que dor no coração! 

 

 Outro recurso próprio do gênero é o uso de refrão. Na canção “O tatu”, há cinco 

ocorrências desse recurso: a primeira está no início da narração da história do Tatu; na 

segunda, terceira e quarta ocorrências, ele encerra fases da vida do Tatu; na quinta, fecha o 

canto: 

Anda a roda, 

O tatu é teu; 

Voltinha no meio, 

O tatu é meu. 

 Na canção “Desafio ao descante na viola”, há alternância de cantador, e o último verso 

de cada estrofe é repetido pelo próximo cantor e deve dar início à estrofe seguinte, em forma 

encontrada nas famosas pajadas ou payadas. 

Chico: E é homem de opinião, 

Gaúcho e franco no mais; 

Viva o capitão do mastro, 

Senhor Reg’lo de Morais! 
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Juca: Senhor Reg’lo de Morais 

De quem nunca tive queixas, 

E o alferes da bandeira, 

Nosso bom amigo Seixas.  

  

 Em relação ao vocabulário, predomina, no registro de Meyer, a modalidade culta da 

língua, com apenas algumas expressões regionais como “mui”, “pealo de cucharra” ou 

“pongó” que não interferem na compreensão geral do texto. 

 A temática do material recolhido trata de disputas territoriais, a Revolução Farroupilha 

e elementos da paisagem própria do pampa, como o cavalo, o vento minuano e a geada. 

 A disputa pelo domínio do pampa, que marcou a formação do estado do Rio Grande 

do Sul, e a coragem do gaúcho para defender sua terra estão entre os temas recorrentes do 

conjunto, como revelam os versos a seguir: 

Ser monarca da coxilha 

Foi sempre o meu galardão, 

E quando alguém me duvida, 

Descasco logo o facão. 

 

 Outro fator histórico recorrente é a Guerra dos Farrapos (1835 – 1845). A  presença de 

um conjunto de canções dedicados revela a importância desse episódio na História e no 

imaginário dos habitantes da região.  No trecho a seguir, da canção “Farroupilha”, as serras e 

os campos do pampa são invocados em um pedido de ajuda na guerra: 

Não deis guarida aos tiranos, 

Ó altas serras do norte! 

Ó brandos campos do sul, 

A tirania traz morte.  

 Em relação aos elementos naturais, encontramos a figura do cavalo, frequentemente 

citado no Cancioneiro como companheiro do gaúcho, do homem do pampa: 

Quando me ausento dos pagos, 



Anales del I Encuentro internacional del conocimiento : diálogos en nuestra América / I Encuentro de 
las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración en el Conosur, 5, 6, e 7 de mayo 2011, 
Pelotas, Brasil – Pelotas (RS) : Instituto Federal Sul-rio-grandense/IFSul, 2011 - ISSN 2238-0078 
_________________________________________________________________________________ 

 

 1587 

Isto por curto intervalo, 

Reconhecem minha volta 

Pelo tranco do cavalo. 

 Por vezes, o homem se confunde com seu cavalo, agindo da mesma maneira que o 

animal que é natural do seu meio: 

Campeio a tua presença 

Em todo este rincão, 

Relinchando de saudades, 

Dando patadas no chão. 

  

 O vento minuano, outro elemento pertencente ao cenário do pampa, está presente em 

muitas canções. Abaixo transcrevemos alguns versos  de “Monarquia”: 

Sou livre como a seriema, 

Não reconheço tirano; 

Criei-me nas escramuças, 

Ao sopro do minuano. 

 Além do vento, o sereno e a geada também fazem parte do clima do pampa. Eles estão 

assim representados na canção “Impressões da paisagem”: 

Campos verdes, serenados, 

Alcatifados de flor; 

(...) 

Quando a geada branqueia 

Sobre os pastos acamados, 

Parece a tua cabeça 

De cabelos prateados. 

 

 

Esses são alguns dos traços recorrentes em Cancioneiro Gaúcho e, portanto, na 

produção poética oral do século XIX, o que permite ponderar que tais traços serão retomados 
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na produção poética futura – tanto na oral quanto na escrita – seja traçando uma linha de 

continuidade com o passado, seja subvertendo-os em direção a novas formas artísticas e 

expressivas. 

As composições criadas e interpretadas pelo grupo musical Sonido del alma gaucha, 

de Bagé, fronteira oeste do Rio Grande do Sul, e  

No trabalho desenvolvido pelo grupo musical bageense Sonido del alma gaúcha, 

encontramos composições que permitem estabelecer interessante diálogo com o Cancioneiro 

de Meyer. Formado por jovens músicos, letristas e intérpretes, o grupo dedica-se ao trabalho 

de pesquisa dos ritmos platinos com claro objetivo de cultivar valores literários e musicais do 

gaúcho. Os dois CD’s já lançados, Confraria de fronteira (2008) e Hermanos pampeanos 

(2009), encontram-se canções próprias ou de outros compositores, as quais preservam alguns 

recursos já apresentados no Cancioneiro Gaúcho, como antes visto, embora também apontem 

importantes modificações, especialmente em relação aos temas. 

 A permanência nas formas é identificada na escolha da quadra como estrofe 

recorrente. As canções "Estradas e tardes", "Mate do estribo", "Zambita de llorar por vos", 

"Da sombra do capão", "Canción a unos ojos verdes", "A Don Ata", "Viejo chamigo", 

"Hermanos pampeanos" e "Chacarera do tempo" são exemplos desse recurso típico da 

literatura popular.  

Em muitos casos, apenas os versos pares rimam entre si, em esquema próprio das 

formas populares. Um exemplo desse tipo de disposição das rimas pode ser observado na 

canção "Estradas e tardes", em que apenas o 2º e o 4º verso rimam entre si. 

Cada um inventa um rumo 

Pra se sentir mais feliz; 

E apagamos nossas mágoas 

Que foram feitas com giz. 

  

O recurso ainda pode ser observado na canção "Hermanos pampeanos", título de um 

dos CD’s: 

Viven en ranchos humildes 

Y casas grandes de estancia, 

Las mismas almas de ayer 
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Mismo rumbo y misma ansia. 

 Além das quadras, é frequente o uso de décimas, forma relativamente nova e rara nas 

poéticas populares. Segundo Câmara Cascudo, “Para o sul do Brasil ainda, no populário, são 

mais raras”.  

"Confraria de fronteira" é um dos exemplos de composição em décima: 

Nos fundimos numa só pátria 

De gauchismo e querência 

Mesclado da mesma essência 

No idioma das milongas 

No alambrado que se alonga 

Pelos fundões das estâncias 

Onde se guardam fragrâncias 

Do sincretismo charrua 

Partindo hóstia de lua  

Pra alimentar nossas ânsias. 

 Registramos que a estrutura acima é semelhante à décima espinela. Segundo Paulo de 

Freitas Mendonça, estudioso da pajada, essa é a estrofe de dez versos em ABBAACCDDC, 

diferenciando-se apenas pela rima do primeiro verso. A décima espinela, também utilizada no 

Brasil sertanejo, segundo Câmara Cascudo (2005), está na canção "Solo por ti": 

Eso es que me hace vibrar 

Y vigora mi intelecto 

Arrancándome del gueto 

Para que vuelva a luchar 

Solo por ti puedo dar 

La nueva contribuición 

Y en llamas de la emoción 

De sés calor que devora 

Forjar na nueva aurora 

Adentro del corazón. 
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 Sextilhas, que podem ser consideradas variações da décima espinela, são outro tipo de 

estrofe encontrada nas composições do Sonido. A canção “Trincheira de guapos” tem esse 

tipo de estrofe: 

Se hoje tudo isso é parte 

Da história viva da gente 

Pra não negar as raízes 

Mas contribuir com o presente 

Sem poupar sangue ou suor 

Lutaríamos novamente! 

 A estrutura da estrofe acima é semelhante à das quadras, apresentando rimas apenas 

em versos pares. Dá-se, então, a junção de uma forma clássica na organização das estrofes 

com uma estrutura popular na distribuição das rimas. Isso pode ser observado também em 

“Manancial das cruzes” e em “A arte pela história de um povo”: 

Nosso Tarcísio Taborda 

Historiador de Bagé 

Quem andar na sua trilha 

Segue os rumos de Sepé 

Pioneiro da tradição 

Fecundo em sua fé. 

 A maioria das canções reunidas nos dois trabalhos do grupo apresentam refrão, 

recurso que  reconhecidamente facilita a memorização, além de desempenhar “papel rítmico 

importante em todas as épocas” (GOLDSTEIN, 2006, p. 53).  

Para Paul Zumthor, célebre estudioso das poéticas orais, o refrão interfere na produção 

de sentido. Ele deve ter ritmo, métrica ou rima integrados, constituindo-se em unidade 

autônoma, ligada à unidade precedente por um sinal melódico ou verbal. Quanto ao efeito 

semântico, ou ele contribui para reforçar significados, ou introduz um elemento novo no 

cenário. Observemos o refrão da canção “Quando os clarins relincharam”: 

Marcas de um tempo que não volta mais 

Quando fui tigre na pampa e cargas de lança 
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marcaram meu fim 

Quando os clarins relincharam tocando ‘A 

deguello!’ chamando por mim. 

 Temos aqui rimas internas e externas em fim/clarins/mim, quando/tocando/chamando, 

marcaram/relincharam, e a reiteração do  advérbio “quando” no início de todas as estrofes e 

nos últimos versos do refrão contribui para regularidade no ritmo da composição. 

Com relação ao conteúdo, trata-se da degola de aproximadamente 300 pica-paus às 

margens do Rio Negro durante a Revolução Federalista, em 1893, e cada estrofe, composta de 

dois versos, refere-se ao tema. Aqui o refrão funciona como uma invocação ao passado.  

 Essa canção apresenta estrofe declamada, característica encontrada em outras canções. 

Geralmente essas declamações oferecem alguma explicação ou são manifestação de 

sentimentos e impressões do eu lírico, como em “Apuráte José”: 

La virgencita que me perdone 

Pero hace mucho que Diós se olvida 

De los isleños jhei chupe 

¡ay, como sufre la gente pobre! 

Calamidades mante le suelen pasar 

Al pueblo, ¡haye, José! 

 Quanto à linguagem utilizada, há predominância da modalidade culta, o que assegura 

certo caráter universal à obra, apesar das inúmeras referências à especificidade da cultura 

gaúcha. 

 Percebem-se expressões regionais como “froxá o garrão” ou “firmá o puchero”, bem 

como a convivência das línguas portuguesa e espanhola, marca forte na região fronteiriça da 

qual o grupo musical é originário e que é tematizada nas canções.  

É chacarera truncada 

Que o tempo canta pra nós 

Sempre na mesma batida 

Fazendo a vida mudar de voz 

Quem baila essa chacarerra 

Não pode ‘froxá o garrão’ 
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Hay que ‘firmá o puchero’ 

Batendo o leguero do coração. 

 As canções em que predomina a linguagem coloquial e regionalizada são raras, e, em 

geral, diferenciam-se muito das outras tanto pela linguagem quanto pelo ritmo, como em “Se 

hay folga”: 

Na folga da lida 

Hay baile gaucho 

No rancho dos fundo 

Deus queira ou não queira 

A peonada se achega 

Prum retoco bueno 

E um embalo campeiro 

À moda fronteira... 

 Na temática das canções, a relação entre os povos fronteiriços é uma constante. As 

canções-título das duas coletâneas do Sonido del alma gaúcha  abordam o sentimento de 

fraternidade existente entre pessoas de ambos os lados da fronteira. A partir de “hermanos 

pampeanos”, pode-se apreender que o ambiente é o fator que mais contribui para esse 

comportamento, uma vez que os habitantes da região de fronteira unem-se sob a mesma 

denominação de “pampeanos”. 

Son los gaúchos y gauchos 

Portugués y español 

La pampa es nuestra estampa  

Abajo del mismo sol. 

(…)  

Sea una calle o un río 

En todo haverá un puente 

Que aproxime los pampeanos 

En su interno horizonte. 

Guerras e conflitos ocorridos na região do pampa gaúcho são tema das canções 

“Quando os clarins relincharam”, “Trincheira de guapos” e “Ritual de morte e manada”. A 
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primeira trata da Revolução Federalista, que ocorreu entre 1893 e 1895, em que os campos do 

pampa eram o cenário da guerra: “Quando os clarins relincharam e os cascos tocaram nos 

bombos do chão/ Muitas taquaras deixaram de ser paz nos campos para ser guerra em mãos”. 

O som do clarim, nessa canção, é caracterizado como um relincho, e o chão se transforma em 

bombo sob os cascos dos cavalos. É como se o som da guerra fosse música para o homem do 

pampa. 

 O cavalo é mencionado na maioria das composições, sempre junto aos gaúchos, que 

“hicieron pátria a caballo,/ y forjaran en la pampa/ la raiz de nuestra estampa” (“Hermanos 

pampeanos”).  Na canção “Chacarera do tempo”, o cavalo é caracterizado como “um potro 

que bate asas sobre os tambores da terra”, com seus sons novamente musicalizados. A 

“polvoadeira” é uma imagem comum nas canções que falam de cavalos e touros, como 

“Ritual de morte e manada” e “Pra quem refuga rodeio”: 

Levantou-se a polvadeira 

E um tropel reinou no campo 

Um varzedo abriu seu manto 

Pra um galope em debandada. 

 A vastidão de campos e coxilhas e o horizonte do pampa são cenários predominantes 

nas composições e integram-se à subjetividade de quem os habita, como percebe-se no 

seguinte verso de “A Don Ata”: “El aire Del cerro, las flores del Valle,/ se le enriedan en el 

alma”.  

A integração entre o gaúcho e o espaço natural está representada na disputa com 

outros animais pelo domínio dos campos, como em “Pra quem refuga rodeio”: 

Um touro osco Zebu 

Senhor de campo e coxilha 

Quis enfrentar meu mandado 

De campeador destas trilhas. 

“Estradas e tardes” é mais um exemplo de canção em que metáforas são criadas a 

partir da paisagem que define o homem gaúcho: 

Caminhamos em nós mesmos, 

Enxugando o sal da fonte; 

Somos estradas e olhares... 
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Cada olhar, um horizonte. 

 As estradas, as encruzilhadas, os caminhos, as coxilhas, as serras, os ranchos, os cerros 

e os pagos ilustram muito bem a paisagem do pampa, um lugar em que “Quem vive vai rumo 

ao nada, mas pode passar por tudo/ Se sabe apenas que o mundo não tem começo nem fim”.   

O vento é outro fenômeno natural identificado ao pampa que está representado no 

cancioneiro contemporâneo. Em “Ritual de morte e manada”, é relacionado à morte (“Foi 

vendaval, portal da morte sem consolo/ Ritual crioulo a consumir pelo e carnal”). Na canção 

“Confraria de fronteira”, o vento minuano assume a condição do próprio ambiente: “Tem 

gente cá do minuano/ Hay gente Allá de Noblia”. 

 Observa-se que o povo gaúcho tem orgulho do lugar em que vive, de exaltar suas 

origens e suas raízes em canções como “Hermanos pampeanos”, “Trincheira de guapos”, 

“Ritual de morte e manada”, “A Don Ata”, “Confraria de fronteira” e, principalmente, em “A 

arte pela história de um povo”. 

A arte do povo gaúcho 

Faz parte da nossa história 

Pesquisamos o passado 

Para termos na memória 

As tradições de um povo 

Altivo e cheio de glória 

 

Mostremos para os mais novos 

O que fizeram por nós 

Apesar das incertezas... 

Nossos pais... nossos avós 

Exaltemos nossas raízes 

Cantando a uma só voz! 

 Os versos acima referem-se a célebre personalidade local, o historiador Tarcísio 

Taborda, mas podem aplicar-se ao trabalho artístico realizado pelo grupo, que transita entre 

passado e presente, tradição e contemporaneidade, especialmente em seus arranjos  musicais, 

que mesclam sonoridades de lugares, tempos e etnias diversos. 



Anales del I Encuentro internacional del conocimiento : diálogos en nuestra América / I Encuentro de 
las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración en el Conosur, 5, 6, e 7 de mayo 2011, 
Pelotas, Brasil – Pelotas (RS) : Instituto Federal Sul-rio-grandense/IFSul, 2011 - ISSN 2238-0078 
_________________________________________________________________________________ 

 

 1595 

 Finalmente, entre o cancioneiro de agora e o do passado, compilado por Augusto 

Meyer, há evidentes permanências formais - como a construção da canção em quadras ou 

décimas e a utilização de recursos como refrão e rima simples -, que asseguram a preservação 

das poéticas orais tradicionais. Entretanto, não é possível reter o tempo e suas mudanças e, 

apesar de algumas permanências o cancioneiro renova–se. Sabe-se que o pampa, paisagem, já 

não é o mesmo de outrora; seu habitante, contudo, sofreu mudanças  mais profundas, que 

aguardam novos intérpretes. 
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Simposio 14 Pluralismo en las Ciencias sociales De la Diferencia a la 
Multiplicidad 

 
Não entregraram os trabalhos. 
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Simposio 15 Infância, Adolescência e Juventude, visões 
interdisciplinares 
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RESUMO 

Propõem-se a compreensão da percepção do olhar infantil a partir do ponto de vista de uma 
criança de uma instituição de amparo à criança e adolescente em situação de abandono ou de 
direitos violados em Juiz de Fora, Minas Gerais. Buscou-se perceber o que dizia e sentia a 
criança interna quando exposta aos ambientes diversos a sua realidade. Ressalta-se que Maria 
tem onze anos e vive desde o ano de 2008 em um abrigo em Juiz de Fora, ela é uma das 
crianças abrigadas em “situação de risco”.  
 
Palavras-chave 

Institucionalização, criança, abrigo. 
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I. APRESENTAÇÃO 

 

 Este estudo propõe-se a compreensão da percepção do olhar infantil a partir do ponto 

de vista de uma criança interna de uma instituição de amparo à criança e adolescente em 

situação de abandono ou de direitos violados em Juiz de Fora, Minas Gerais. Buscou-se 

perceber o que dizia e sentia a criança interna quando exposta aos ambientes diversos a sua 

realidade. A etnometodologia se fez presente como recurso metodológico de investigação, na 

verdade, como uma perspectiva de pesquisa, que possibilita apreender de maneira adequada 

aquilo que fazemos para organizar a nossa existência social.  

 A etnometodologia é a pesquisa empírica dos métodos que os indivíduos utilizam para 

dar sentido e ao mesmo tempo realizar as suas ações de todos os dias: comunicar-se, tomar 

decisões, raciocinar, isto é, como o estudo das atividades cotidianas sejam elas triviais ou 

eruditas. Suas bases foram estabelecidas pelo sociólogo Harold Garfinkel, como uma corrente 

de pesquisa que se opôs aos parâmetros da sociologia tradicionalmente desenvolvida nos 

Estados Unidos, na década de 1960. O autor tem como objetivo entender como as estruturas 

se formam para constituírem a subjetividade dos agentes. Para Garfinkel o termo 

etnometodologia refere-se à investigação das propriedades racionais de expressões indiciais e 

outras ações práticas como realizações contínuas e contingentes de práticas engenhosas da 

vida cotidiana, ou seja, profundamente contextuais. Os relatos, por sua vez, são construídos 

passo a passo, sobre seus usos reais e referenciados a eles próprios. O discurso é essencial, 

pois as atividades cotidianas só têm sentido se contadas e contextualizadas. Para tanto, neste 

estudo, busca-se compreender o “relato do membro” constituído por uma criança interna de 

um abrigo.  

 Tratamos, neste estudo, de circunstâncias onde o raciocínio sociológico prático 

dedicou atenção às atividades mais comuns do cotidiano. Refletiu-se sobre as atividades em 

que uma criança interna de abrigo produz e gerencia situações de afazeres cotidianos por ela 

vivenciado e o caráter observado do relato da criança deu sentido a esta pesquisa. Desta 

forma, considerou-se relatável aquilo disponível nas práticas situadas de olhar e dizer. O que 

diz e sente a criança em situações de exposição nas quais ela não está habituada a vivenciar.  

 Ressaltam-se duas propriedades essenciais a este estudo, por um lado as expressões 

verbais e faciais emitidas pela criança, por outro lado, o tempo e o lugar em que foram 

explicitadas. Cada expressão constitui uma palavra e se refere a uma determinada pessoa, 
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tempo ou lugar, nomeia algo e o seu uso depende da relação do usuário com o objeto do qual 

a palavra trata. O tempo e o lugar, por sua vez, são relevantes para aquilo que nomeia e atua 

na concepção de localização da elocução. Para Bourdieu há uma relação encantada com um 

jogo que é o produto de uma relação de cumplicidade ontológica entre as estruturas mentais e 

as estruturas objetivas do espaço social, referindo a ligação entre sujeitos e campo de ação. 

Assim, Bourdieu propõe que o espaço social se reconstrói em nós, gerando instrumentos para 

a ‘naturalização’ e, também, para a reflexão do convívio, de forma que nos configuramos 

como estruturas estruturadas e estruturantes das relações sociais: seríamos, em parte, resultado 

das relações objetivas que vivemos, compartilhando socialmente práticas e interesses. O 

reconhecimento das trajetórias exige a contextualização histórica destas trajetórias, assumindo 

a provisoriedade das propostas de determinada sociedade. Uma perspectiva que salienta a 

interdependência de nossa formação às condições objetivas que nos envolvem, de modo que 

possamos conceber a narrativa para além do depoimento pessoal, como fonte de 

caracterizações coletivas e sociais, incluindo aí as condições de poder. A aproximação ao 

referencial de Boudieu visa trazer à investigação as condições relacionais de poder que 

constituem o contexto de atuação, usualmente expressas na noção de “tomada de posição”. 

 

II. O ABRIGAMENTO 

 O Estatuto da Criança e do Adolescente representa uma nova política de atendimento 

dos direitos da criança e adolescente e foi instituído tendo como referencial teórico o 

paradigma filosófico político da Doutrina da Proteção Integral, que parte da concepção de que 

todas as crianças e adolescentes devem ser considerados sujeitos de direitos, bem como deve 

ser respeitada a sua peculiar condição de pessoa em desenvolvimento, competindo à família, à 

sociedade e ao Estado garantir, com prioridade absoluta, a efetividade de suas necessidades. 

Esta nova política de atendimento não limita a intervenção apenas a uma determinada parcela 

da população infanto-juvenil, mas propõe que sejam asseguradas todas as oportunidades e 

facilidades para o pleno desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social da 

totalidade das crianças e adolescentes, através da articulação de políticas sociais universais, 

assistenciais – para os que dela necessitarem – e de proteção especial – quando os seus 

direitos forem ameaçados ou violados. 

 A Doutrina da Proteção Integral parte do pressuposto, portanto, de que todos os 

direitos das crianças e adolescente devem ser reconhecidos e se constituem em direitos 

especiais e específicos, pela condição que ostentam de pessoas em desenvolvimento, devendo 
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garantir a satisfação de todas as necessidades das pessoas até dezoito anos, não incluindo 

apenas o aspecto penal do ato praticado pela ou contra a criança, mas o seu direito à vida, à 

saúde, à educação, à convivência familiar e comunitária, ao lazer, à profissionalização, à 

liberdade, entre outros. A compreensão do significado do termo proteção insere-se no sentido 

de resguardo às condições para a felicidade atual e futura, enquanto o termo integral 

relaciona-se à idéia de ser devida à totalidade dos seres humanos, nos seus mais variados 

aspectos, notadamente físico, mental, moral, espiritual e social (Saraiva, 2002).  

 A Doutrina da Proteção Integral, uma vez devidamente dimensionado o seu alcance, 

importa profunda ruptura na forma de intervenção da família, do Estado e da sociedade em 

relação à população infanto-juvenil, agora compreendida como titular dos mesmos direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da necessária proteção especial, 

fazendo com que a política de atendimento, outrora focalizada em práticas assistencialistas 

baseadas na concepção da compaixão-repressão, se desloque para a efetivação das políticas 

públicas, tendo como centro as Políticas Sociais Básicas e, as Políticas de Assistência Social 

ou de Proteção Especial, como instrumentos de caráter supletivo, complementar e temporário 

e, ainda, apenas para quem delas necessitar. 

 Pela nova normativa, a política de atendimento dos direitos das crianças e dos 

adolescentes está fixada sobre quatro linhas de ação, que devem ser implantadas, segundo o 

artigo 86 do ECA, através de um conjunto articulado de ações governamentais e não-

governamentais, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos Municípios (Costa, 2003), 

assim definidas: 1) a) Políticas Sociais Básicas – trata-se de direito de todas as crianças e 

adolescentes e dever do Estado, como educação, saúde, cultura, recreação, esporte, lazer, 

profissionalização, etc; 2) Políticas de Assistência Social - tendo como destinatárias às 

crianças e adolescentes que se encontram em estado de necessidade permanente ou 

temporária, em razão da situação de vulnerabilidade a que estão expostos; 3) c) Política de 

Proteção Especial - destinada àquelas crianças e adolescentes que se encontrem em situação 

de risco pessoal e social, pois violados ou ameaçados em seus direitos, como as vítimas de 

abandono, abusos, negligências, maus-tratos (ex. programas de abrigo, socioeducativos em 

meio aberto, etc.), assim como adolescentes em conflito com a lei, em decorrência da prática 

de ato infracional; 4) Política de Garantia de Direitos - para quem precisa pôr para funcionar, 

em seu favor, as conquistas do estado democrático de direito, conforme disciplina o art. 87, I 

a V, do ECA. A nova estrutura confere “organicidade ao conjunto de ações, governamentais 

ou não, em favor da infância e da juventude, através de uma reconfiguração das diversas 
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modalidades de intervenção presentes na sociedade e, principalmente, no ramo social do 

Estado brasileiro”.  

 O estabelecimento e a utilização de programas em regime de abrigo estão previstos no 

Estatuto da Criança e do Adolescente em seu artigo 90, inciso IV, no artigo 101, inciso VII e 

no parágrafo único deste artigo que, para além de conceituar o programa, delimita sua 

operacionalização, isto é, o abrigo é medida provisória e excepcional, utilizável como forma 

de transição para a colocação em família substituta, não implicando privação de liberdade.  

 Lancetti (2003) afirma que o abrigamento é uma forma anti-antropológica de 

convivência do ser humano, ainda mais para crianças de tenra idade e, mesmo para 

adolescentes, que estão em plena formação de suas personalidades e, por isso, são mais 

vulneráveis aos efeitos e traumas decorrentes de crescerem sem ter um vínculo afetivo estreito 

e verdadeiro com um adulto, o que é impossível de se dar em uma instituição, por mais 

dedicados que sejam seus cuidadores. Contudo, a sua pertinência, nos moldes do artigo 98 do 

ECA, somente se justifica se os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: 

I – por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; II – por falta, omissão ou abuso dos pais 

ou responsável; III – em razão de sua conduta. Nesta mesma linha, a medida de proteção 

somente é utilizável depois de esgotadas todas as possibilidades de manutenção da criança e 

adolescente em sua família natural, com a articulação das medidas que visem ao 

fortalecimento dos vínculos familiares (art. 100, ECA) e se mostre inviável a sua colocação 

em uma das formas de família substituta (biológica ampliada; não-consangüínea e 

estrangeira), o que reforça o seu caráter de extrema excepcionalidade. 

 O caráter temporário revela, por outro lado, que a medida de abrigo deverá ser 

utilizável como forma de transição para a colocação em família substituta, sem esquecer que 

esta também está em posição de excepcionalidade à família natural, nada impedindo que se 

restabeleçam os vínculos familiares com a família biológica, ressalvadas as hipóteses em que 

as dificuldades que deram origem sejam de tal gravidade que não justifique, mesmo com 

suporte de outras medidas, o seu retorno ao seio familiar. 

 Neste sentido, a institucionalização deve servir apenas como uma passagem rápida e 

transitória da criança que se encontra numa situação de abandono ou que foi vítima de 

violência arrematando que perpetuar a criança na instituição é enterrar-lhe o futuro, é sufocar-

lhe o desejo de descortinar horizontes. Para não perder a natureza de medida de transição para 

o retorno à família natural ou sua colocação em família substituta - isso como corolário do 

direito fundamental à convivência familiar -, também se mostra necessária a reavaliação 
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periódica de cada caso, diante da obrigação legal imposta às entidades de atendimento que 

executam programa de abrigo de, obrigatoriamente, proceder a estudo social e pessoal de cada 

caso, com periodicidade máxima a cada seis meses.  

 Deverá o Conselho Tutelar adotar as providências necessárias para o acompanhamento 

da medida junto a entidade de abrigo em que foi abrigada a criança e adolescente, garantindo 

esforços para que a medida seja efetivamente temporária e transitória, viabilizando a 

aplicação de outras medidas de apoio à família natural – se for o caso – ou comunicando o 

Ministério Publico quanto tal situação não se torna possível (art. 136, XI, do ECA), 

permitindo a regularização jurídica da situação tendente a colocação em família substituta. 

Outro aspecto relevante refere-se ao preciso regramento legal quanto a execução da Medida 

Protetiva de Abrigo, tendo em vista a preocupação do legislador em romper, de forma 

definitiva, com o modelo inspirado na Doutrina da Situação Irregular, que se baseava em 

amplas instituições, sem propostas pedagógicas e programas específicos para o atendimento 

de crianças e adolescentes abrigadas, geradora de abusos e práticas contrárias aos mais 

elementares direitos da pessoa humana. 

 A legislação fixou o rol de princípios, os quais deverão ser cumpridos pelas entidades 

de atendimento que desenvolvem programa de abrigo, previstos no artigo 92, incisos I a 

IX145, do ECA,  merecendo destaque a ênfase à preservação dos vínculos familiares, se 

existentes, e integração em família substituta, se esgotados os recursos para o retorno à 

família de origem. Há ainda a necessidade da observância das obrigações previstas no art. 94, 

XIII, XIV, XIX e XX do ECA, já que compatíveis com a Medida Protetiva de Abrigo, nos 

termos do parágrafo primeiro do mesmo artigo, bem como a ampliação dos legitimados em 

fiscalizar as entidades que, além do Juizado da Infância e Juventude, também conta com a 

participação do Conselho Tutelar e Ministério Público (art. 95 ECA). Afinal, por não implicar 

em privação de liberdade, a medida de abrigo impõe que o regime de atendimento a ser 

implementado pela entidade de abrigo se baseie no princípio da incompletude institucional, 

que significa a não reprodução em seu interior das formas de atendimento encontráveis na 

comunidade, preservando-se, assim, o direito à convivência comunitária, previsto tanto no art. 

227 da Carta Magna, quanto no art. 4° e 92, VII do ECA. Do conjunto dessas disposições, 

extrai-se a nítida percepção de que o abrigamento deve ser visto como uma forma de proteção 

à criança e ao adolescente, somente aplicável diante de uma ameaça ou violação de seus 

direitos fundamentais, reforçando o seu caráter excepcional e temporário. Portanto, a Medida 

Protetiva de Abrigo, além das características da excepcionalidade, provisoriedade e 
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transitoriedade, não pode ter um fim em si mesma, mas deve ser vista como um recurso a ser 

utilizado somente em situação de extrema necessidade, depois de esgotadas todas as 

alternativas para a manutenção da criança e adolescente em sua família natural ou sua 

colocação em família substituta. Somente neste contexto é que se estará dando acolhida aos 

princípios estabelecidos pela Convenção das Nações Unidas pelos Direitos da Criança e pelo 

Estatuto da Criança Adolescente. 

 De acordo com Rizzini e Rizzini (2004) existem diferentes tipos de instituições que 

abrigam crianças e adolescentes no Brasil. Estas instituições em geral atendem crianças e 

adolescentes cujas famílias não têm condições de mantê-las, inclusive de recursos financeiros. 

Vale destacar que a institucionalização de crianças e adolescentes no Brasil, ao longo dos 

anos, teve inúmeras variações, reflexo dos diferentes papéis dados às instituições dentro do 

aparato estatal: desde uma visão correcional e repressiva, visando proteger a sociedade de 

crianças e adolescentes em situação irregular, até uma perspectiva de garantia de direitos, com 

objetivo de oferecer proteção integral a todas as crianças e adolescentes, como previsto na 

Constituição Federal (arts. 227 e 228; 1988) e o ECA (1990). Sobre essa segunda perspectiva, 

destaca-se também a LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social) que consolidou as inovações 

introduzidas pela Constituição Federal de 1988, situando a assistência como parte integrante 

do Sistema de Seguridade Social, responsabilidade do Estado e como direito universal 

gratuito e não contributivo. O objetivo e a forma como se deve dar esse atendimento são 

estabelecidos pelos princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 Quanto às crianças e adolescentes atendidos nas instituições, as autoras as dividem em 

três grupos principais: 1. Crianças e adolescentes órfãos ou em situação de abandono familiar: 

são aqueles que não têm mais nenhum vínculo com suas famílias de origem, tendo sido 

abandonadas pelos pais. Inclui-se neste grupo também crianças órfãs, que não possuem outros 

parentes que possam se responsabilizar por seus cuidados; 2. Crianças e adolescentes em 

“situação de risco”: são aqueles que, devido a casos de violência, crises familiares ou 

catástrofes, encontram-se impedidos de retornar aos seus locais de moradia, necessitando 

permanecer provisoriamente abrigados em outros locais; 3. Crianças e adolescentes em 

situação de pobreza: a documentação sobre os internatos dos séculos XIX e XX mostra que 

crianças eram internadas pelo simples fato de serem pobres. Os orfanatos acolhiam, com 

freqüência, crianças que tinham ambos os pais, por intervenção do Juiz de Menores, quando 

entendia que suas famílias não tinham condições morais de educá-las. 
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 Atualmente, como situação de risco social e pessoal entende-se maus tratos, 

negligência, violência, abuso, exploração, crueldade e opressão, é importante ressaltar que 

essa situação se refere principalmente a condição em que a criança se encontra, a qual lhe é 

proporcionada por seu ambiente e pelos adultos que lhe cercam. Crianças e adolescentes não 

são mais entendidos apenas como sujeitos passivos de oferecerem risco à sociedade, quando 

do cometimento de atos infracionais. O foco passou a ser preventivo e tornou as crianças e os 

adolescentes objetos de medida de proteção. A família, neste sentido, é fundamental para a 

construção desse novo modelo de sociedade, que pretende ser responsável pela formação de 

seus cidadãos. Uma vez que o paradigma da proteção integral entende crianças e adolescentes 

como seres humanos em formação, uma série de práticas e políticas públicas vem sendo 

implementada com o intuito de estimular e defender a convivência familiar. Se é preconizado 

que a experiência familiar é um direito da criança, o dever da família é proporcionar 

condições adequadas ao desenvolvimento do seus membros em formação. As famílias se 

tornaram passíveis de novas formas de intervenção governamental através de novos aparatos e 

instâncias, sendo agora sujeitos de novas relações sociais. 

 As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que seus 

direitos legais forem ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, 

por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis, em razão sua conduta. As medidas 

especificas de proteção previstas por lei serão aplicadas cumulativamente, bem como 

substituídas a qualquer tempo, sendo que as mesmas devem levar em conta as necessidades 

pedagógicas da criança. Serão sempre preferidas as medidas que visem o fortalecimento dos 

vínculos familiares e comunitários, ou seja, o abrigamento é a medida a ser evitada, utilizável 

quando esgotadas as alternativas. Sobre as medidas a serem aplicadas, de acordo com o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, constatada a situação de risco, a autoridade competente 

poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas: 1. Encaminhamento aos pais ou 

responsável, mediante termo de responsabilidade; 2. Orientação, apoio e acompanhamento 

temporários; 3. Matrícula e freqüência obrigatórias em estabelecimentos oficiais de ensino 

fundamental; 4. Inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e 

ao adolescente; 5. Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime 

hospitalar ou ambulatorial; 6. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxilio, 

orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos, 7. Abrigo em entidade; 8. Colocação em 

família substituta. 
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 Quando abrigadas, as crianças ficam sob a guarda do Estado e suas famílias 

respondem a processos judiciais nos quais serão decididos se o pátrio poder será restituído ou 

destituído da família de origem, pois essas medidas envolvem a família como um todo e não 

entendem a criança como um indivíduo isolado. Baseado no direito romano, o pátrio poder é o 

complexo de direitos que a lei confere ao pai sobre a pessoa e bens do filho. O antigo Pátrio 

Poder mudou no Novo Código Civil para Poder Familiar. Os filhos enquanto menores de 

dezoito anos estão sob o poder dos pais e não podem praticar atos da vida civil sem a 

autorização deles. Para fins legais, estar sob o poder significa que os filhos devem obediência 

e respeito em relação aos pais e estes têm o dever de sustentá-los e dar assistência moral, 

emocional e educacional. 

 Enquanto suas crianças estão abrigadas, as famílias sofrem intervenção do Estado, e 

esta intervenção é denominada de “promoção familiar”, onde são exigidas adequações dos 

membros e da dinâmica familiar conforme modelo estabelecido pelo Estado. A execução e 

verificação da promoção familiar são realizadas pela Vara da Infância e Juventude, instância 

pública responsável por estas questões. Se a família corresponder às exigências, a criança é 

recolocada na família, fato sempre realizado conforme avaliação de técnicos da Vara da 

Infância e da Juventude, seguidos de decisão judicial. Vale ressaltar que no ato do registro 

civil de uma criança o pátrio poder está imediatamente designado a seus pais declarados, 

porém, um processo de verificação da condição da família ao exercício do poder familiar será 

sempre intermediado pelo Estado, através da Vara da Infância e da Juventude. Assim, se 

entendidas como em situação de risco extremo, algumas crianças são retiradas do convívio 

familiar, passando à condição de abrigadas. O abandono e a orfandade fazem parte de uma 

franja que compreende a situação de risco, assim, contatos com familiares serão iniciados 

depois do abrigamento com o intuito de sua restituição à família de origem.  

 

III. OS ABRIGOS NO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA 

 O Município de Juiz de Fora se localiza em Minas Gerais na Região da Mantiqueira 

Setentrional com presença de relevo montanhoso, apresentando altitudes médias de 1000 m e 

670 m nos fundos de vales. Juiz de Fora é o quarto maior município do estado, em população, 

superado apenas por Belo Horizonte, Uberlândia e Contagem, com uma população estimada 

pelo IBGE para 2009 de 526.706 habitantes. É o município mais populoso da Zona da Mata. 

Possui alto grau de urbanização, residindo cerca de 99% da sua população na área urbana. As 

mulheres representam 52,4% da população, e os homens 47,6%. Juiz de Fora tem como 
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principais setores econômicos a indústria e os serviços. O setor de serviços é responsável por 

57,8% do PIB do município, enquanto a indústria gera 41,7% do PIB. As principais atividades 

industriais do município são a fabricação de alimentos e bebidas, produtos têxteis, artigos de 

vestuário, produtos de metal, metalurgia, mobiliário, montagem de veículos e outros. A 

agropecuária tem uma participação reduzida no PIB do município, apenas 0,5%. Os principais 

produtos agrícolas são o milho e a cana-de-açúcar, e as principais criações são os galináceos, 

bovinos e suínos. Juiz de Fora possui um PIB per capita de 10.489 reais e uma das mais altas 

expectativas de vida do Brasil, destacando-se no ranking de desenvolvimento humano da 

Organização das Nações Unidas (ONU). 

 A Associação Municipal de Apoio Comunitário – AMAC – foi constituída em oito de 

janeiro de 1985 com a proposta de prestar serviços na área de Assistência Social dentro do 

município de Juiz de Fora, Minas Gerais. Atua principalmente nas  diversas proteções 

preconizadas pelo SUAS – Sistema Único de Assistência Social. E de acordo com a própria 

instituição a Associação presta atendimento diário a mais de 15 mil usuários e suas famílias. 

Mantém convênios com a iniciativa privada e com a Prefeitura de Juiz de Fora, por 

intermédio das secretarias de Assistência Social, Educação e Saúde. A instituição oferece 

diversos serviços, incluindo capacitações, elaborações de projetos, captação de recursos para 

municípios interessados que buscam essas ferramentas de gestão em todo território nacional. 

Trata-se de uma associação civil de fins beneficentes e não lucrativos, com personalidade 

jurídica distinta e Estatuto próprio aprovado em Assembléia Geral. 

 O município Juiz de Fora possui três abrigos municipais que atendem a crianças em 

situação de risco, especificamente encaminhados pela Vara da Infância e Adolescência ou 

pelo Conselho Tutelar. As instituições presentes no município denominam-se: “Casa do 

Aconchego”, “Casa Aberta” e a “Casa de Acolhida Lumiar”. Na Casa do Aconchego estão 

crianças de até doze anos, elas tem a rotina de uma casa comum com lazer e alimentação. Na 

Casa Aberta estão os adolescentes de doze a dezessete anos e onze meses vítimas de 

abandono ou violência doméstica, seus abrigados tem atividades educativas, áreas de lazer e 

acomodações. A Casa de Acolhida Lumiar, inaugurada em 18 de maio de 2010, e é dedicada 

ao atendimento de adolescentes vítimas de violência sexual, física e psicológica, doméstica ou 

negligência. 

 A Casa do Aconchego apesar de ter capacidade para atendimento de vinte crianças, 

atualmente atende vinte e uma crianças cujos direitos foram violados. A instituição conta com 

uma equipe de uma coordenadora, uma psicóloga, uma pedagoga, um funcionário 



Anales del I Encuentro internacional del conocimiento : diálogos en nuestra América / I Encuentro de 
las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración en el Conosur, 5, 6, e 7 de mayo 2011, 
Pelotas, Brasil – Pelotas (RS) : Instituto Federal Sul-rio-grandense/IFSul, 2011 - ISSN 2238-0078 
_________________________________________________________________________________ 

 

 1608 

administrativo e uma assistente social e oito educadores. Os educadores são os cuidadores e 

são as referências das crianças. Ressalta-se que a rotina da casa é acompanhada pelos 

educadores através de um caderno onde são anotados os relatórios diários. Segundo a 

assistente social “os educadores são pai e mãe das crianças”. Todas as crianças freqüentam 

regularmente escolas públicas municipais ou estaduais. De acordo a assistente social “a casa é 

uma casa de passagem, procuramos criar a rotina de uma casa mesmo. Eles (crianças e 

adolescentes abrigados) vão para a escola e no contra-turno eles tem várias atividades. Todos 

os atendimentos são externos na rede pública ou por organizações não-governamentais. O 

papel do abrigo tem caráter de casa; para ser menos instituição possível”. Para a assistente 

social da Casa do Aconchego “infelizmente, as crianças enquanto são crianças de colo elas 

são alvo de pedir, depois dos dez anos as mães não agüentam. Mas aqui elas só podem ficar 

até os doze anos depois elas vão para a Casa Aberta ou para a Lumiar, depois é o ‘furo da 

rede’. Acabou, depois dos dezoito anos não tem mais o que fazer”. Em visita a Casa do 

Aconchego o que se percebe é a tentativa de se realizar de uma rotina de vida familiar. 

Observa-se, a partir do diálogo com a assistente que os principais problemas enfrentados 

dizem respeito a carência de recursos, afinal, todo material utilizado na casa é proveniente da 

AMAC, através da realização de licitações, contudo, muitas vezes ocorrem atrasos e escassez 

de recursos. Destaca-se ainda a permanência quase definitiva na casa. Apesar das tentativas de 

reinserção familiar por parte da assistência social da própria instituição há crianças que estão 

no abrigo desde muito pequenas. Um dos exemplos relatados é a de uma criança com nove 

anos de idade cuja mãe tem problemas psiquiátricos e, por conta das denúncias de maus-tratos 

a criança está na instituição desde os dois anos de idade. 

 Os abrigos não são locais de alta rotatividade, apesar da nova lei da adoção promulgar 

que a criança ou o adolescente só possa permanecer abrigado por dois anos, na realidade não é 

o que acontece. O que se observa é que antes da criança chegar ao abrigo todas as opções 

deveriam ser tentadas, mas não é o que acontece. Para a Coordenadora Executiva de Alta 

Complexidade da AMAC na maioria das vezes o retorno familiar é uma contradição muito 

grande “uma criança tem no abrigo o que elas não tem em casa: elas tem comida na hora 

certa, educadores e acesso a muitas coisas que em casa elas não teriam”. A Coordenadora 

ressalta-se ainda que os educadores possuem magistério completo e passam por uma 

capacitação profissional freqüente.  

 Apesar da situação dos abrigos analisados em Juiz de Fora ser considerada satisfatória. 

Em um passado recente uma das instituições asilares do município – O Educandário Carlos 
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Chagas – foi interditada por denúncias de irregularidades. Tal interdição reconfigurou o 

panorama municipal com relação aos abrigos. Primeiramente, a Casa Aberta antiga “casa de 

passagem” foi transformada em abrigo e a Casa Lumiar foi inaugurada.  

 A Casa de Acolhida Lumiar com capacidade para vinte atendimentos realiza o 

abrigamento de vinte e seis crianças atualmente. Os adolescentes de doze aos dezessete anos e 

onze meses são formam o público alvo da casa. Semelhante condição estabelece-se na Casa 

Aberta, apesar de ter capacidade para vinte atendimentos possui vinte e dois abrigados. A 

Casa atua como abrigo há um ano, por conta da intervenção do Educandário Carlos Chagas. 

Para a Coordenadora do Abrigo “a situação de abrigamento no município está difícil, pois 

alguns abrigos foram fechados. Denuncias de diversos tipos foram comprovadas e a Casa 

Aberta começou a receber os adolescentes e aí passamos a receber os adolescentes”.  

 Na Casa Aberta os adolescentes seguem uma rotina diária que começa às oito horas da 

manhã com o café da manhã, de onze ao meio dia é servido o almoço, às quatorze horas o 

lanche da tarde, às dezessete o jantar e às vinte horas a ceia. A Casa conta com uma equipe de 

uma coordenadora, uma equipe interdisciplinar (psicóloga, assistente social e pedagoga), 

assistente administrativo, educadores sociais, auxiliar de serviços gerais e cozinheiras. A casa 

é um programa de acolhimento institucional da AMAC que integra o serviço de proteção 

social especial de alta complexidade previsto no Sistema Único da Assistência Social e 

fundamentado na política Nacional de Convivência Familiar e Comunitária. Dentre os 

objetivos da Casa Aberta estão: a) Oferecer acolhimento provisório de adolescentes afastados 

do convívio familiar por meio de medida protetiva (ECA art. 101), em função do abandono ou 

em impossibilidade provisória da família em cumprir a responsabilidade com o cuidado e 

proteção, até que seja viabilizado o retorno ao convívio com a família de origem ou, na sua 

impossibilidade, encaminhamento para família substituta.  E ainda, b) assegurar ao 

adolescente acolhido um ambiente e cuidados facilitadores do desenvolvimento, de modo a 

favorecer seu desenvolvimento integral; a superação de vivências de separação e violência; 

apropriação e ressignificação de sua história de vida e o fortalecimento da cidadania, 

autonomia e reinserção social.  

 A situação de abrigamento no município, bem como no país é uma medida de proteção 

judicial para crianças e adolescentes que se encontram em situação de vulnerabilidade social. 

O que se observou é que há por parte dos abrigados uma visão do abrigo como lugar 

acolhedor para com as necessidades básicas dos mesmos (sem alusões aos cuidados afetivo-

emocionais). Os internos gostam do abrigo por este proporcionar-lhes condições físicas de 
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moradia e qualidade de vida que antes do abrigamento, muitos não tinham. Desse modo, 

citaram: estudo, roupas limpas, refeições e moradia. Apesar das crianças e adolescentes 

observados parecerem muito afetuosos (com demonstrações de carinho através de abraços), 

não se detectou na fala deles uma percepção do abrigo como ambiente oferecedor de vínculos 

emocionais e afetivos de qualidade. Demonstram poucas referências a um cuidado emocional 

na situação do abrigamento, isto é, a subjetividade e a individualidade não pareceram tão bem 

cuidadas. Há que se ressaltar a falta de fechaduras em um dos banheiros femininos em um dos 

abrigos, bem como o acesso irrestrito dos educadores nos dormitórios, às vezes, sem a 

permissão dos adolescentes. Assim, dentro dos internatos, muitas questões ainda ficam em 

aberto, principalmente as que dizem respeito à construção da subjetividade e as perspectivas 

de futuro, ou seja, um dos principais problemas apontados diz respeito à maioridade dos 

abrigados. 

 

IV. VIDA MARIA1906 E SEUS DIAS FORA DO ABRIGO 

 Maria tem onze anos e vive desde o ano de 2008 em um abrigo no município de Juiz 

de Fora. Ela é uma das crianças abrigadas em “situação de risco”. Estar em risco significa 

devido a casos de violência, crises familiares ou catástrofes, que as crianças e adolescentes 

encontram-se impedidos de retornar aos seus locais de moradia, necessitando permanecer 

provisoriamente abrigados em outros locais. Maria é a quinta de uma família de cinco filhos e 

encontra-se abrigada com sua irmã um ano mais velha. Sua mãe é usuária de crack1907 e seu 

pai abandonou o seio familiar. A mãe catadora de lixo envolveu-se com um morador de rua 

usuário de crack que a iniciou na droga e a partir deste momento a família desestruturou-se. 

Ao que se diz no abrigo essa mãe era muito atenciosa e cuidadosa com a família fato que se 

altera profundamente a partir de seu atual relacionamento afetivo. A mãe passa a abandonar 

os seus filhos por dias em casa sem alimentação ou qualquer tipo de cuidado. A vizinhança ao 

observar a situação denuncia ao conselho tutelar e a partir de um processo é retirada a guarda 

das meninas. Ressalta-se que os outros filhos por serem maiores de dezoito anos de idade se 

reestruturam em trabalhos precários, sem, contudo, se responsabilizarem pela guarda das duas 

meninas menores de dezoito anos de idade.  

                                            
1906 Maria é o nome fictício escolhido para ser adotado nesta pesquisa, protegendo assim a identidade da criança abrigada.  

1907 Crack é uma droga, geralmente fumada, feita a partir da mistura de pasta de cocaína com bicarbonato de sódio.[1] É uma forma 

impura de cocaína e não um sub-produto. O nome deriva do verbo "to crack", que, em inglês, significa quebrar, devido aos pequenos 

estalidos produzidos pelos cristais (as pedras) ao serem queimados, como se quebrassem. 

 



Anales del I Encuentro internacional del conocimiento : diálogos en nuestra América / I Encuentro de 
las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración en el Conosur, 5, 6, e 7 de mayo 2011, 
Pelotas, Brasil – Pelotas (RS) : Instituto Federal Sul-rio-grandense/IFSul, 2011 - ISSN 2238-0078 
_________________________________________________________________________________ 

 

 1611 

 Maria foi selecionada a participar desta pesquisa a partir de um pedido oficial feito 

pela pesquisadora à direção do abrigo. Foi enviada uma carta à instituição onde foram 

expostas as motivações e os interesses desta pesquisa. A própria direção do abrigo foi quem 

selecionou Maria para a pesquisa proposta. Na carta foi exposto que o interesse principal da 

pesquisa situava-se na observação da criança em lugares externos ao abrigo e diversos a 

realidade dos abrigos durante três encontros em dias alternados. Denominou-se diverso por 

considerarmos locais cujas classes média ou alta da cidade freqüentam, isto é, um shopping 

center, o McDonalds da cidade, um restaurante self-service e uma pizzaria. A criança também 

teve acesso a compras de pequenos brinquedos, cadernos e dvd’s oferecidos pela 

pesquisadora. Nossa intenção foi a de observar o comportamento, a linguagem e as sensações 

que Maria demonstrava. Compreende-se que os abrigos apesar de serem uma medida 

protetiva e cuidadora da criança não fornecem meios para uma socialização que as prepare 

para as relações futuras externas ao abrigo, portanto, a intenção aqui foi a de verificar tal 

condição. 

 Nosso primeiro encontro se estabeleceu no início por intermédio da direção do abrigo, 

que permitiu a pesquisa e apresentou Maria a pesquisadora. Com Maria toda “arrumada” – 

vestida para passear – fomos almoçar. Ao chegar ao restaurante a primeira observação 

ressaltada não é a de Maria, mas a dos clientes e funcionários do restaurante que passam a 

observar nossos gestos atentamente. Em um primeiro momento soou visivelmente à 

pesquisadora que as pessoas sorriam pra ela como quem admira um gesto tão caridoso de 

trazer uma criança negra pra almoçar e ainda com um aspecto bastante simples expresso nas 

roupas populares de Maria. Maria a todo tempo pareceu bastante desconfortável com os 

olhares, mas como ainda é criança deliciou-se com o alimento. O prato foi todo servido pela 

própria pesquisadora, pois Maria apesar de ter altura para alcançar o alimento sentiu-se pouco 

à vontade para fazê-lo.  

 Após alguns minutos no recinto observamos a entrada de uma jovem família negra: 

um casal e seu bebê. Maria não conseguia mais alimentar-se, ao ver aquela família ela cessou 

a alimentação e passou apenas a observar o casal com um olhar de encantamento. Durante 

longos minutos ela olhava, pensava, refletia e retornou a alimentar-se, contudo, muito 

pausadamente como quem deseja que o tempo não passe. Era visível em seu olhar a 

admiração à mãe da criança e o desejo de estar no lugar daquele bebê. Ficamos ali 

conversando durante um tempo até que o casal retirou-se do recinto, só neste momento foi 

possível convencê-la a passear em outros lugares. Encaminhamo-nos ao táxi e ela adorava o 
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fato de passear de carro: “tia você tem carro?” perguntava ela, “tia sua família tem carro? É 

tão bom andar de carro!” afirmava ela. Fomos ao maior e mais moderno Shopping Center da 

cidade, Maria, deslumbrou-se com tudo, mas os brinquedos da área de lazer a “perturbaram”. 

Vale ressaltar, que nos brinquedos só havia crianças muito menores que ela no momento em 

que passamos por ali, mesmo assim ela quis brincar e brincou sozinha, divertindo-se sempre 

com um olhar muito atento a minha distância em relação a ela. Conversamos sobre o 

shopping, sobre os gostos dela, sobre as suas preferências e ela disse que adorava filmes. 

Fomos a uma loja de departamentos e disse a ela que podia escolher o filme que quisesse de 

presente. Curiosamente ela escolheu filmes muito infantis, mas sempre os mais caros. É 

interessante observar a preferência dela sempre por objetos “caros”. Maria disse que gostava 

de estudar e que ainda não tinha o material escolar, foi lhe permitido então a escolha de um 

caderno e ela escolheu o maior e o mais caro da loja. Passeamos mais um pouco pelo local e a 

escada rolante a assustou, expliquei que deveria por os pés em um degrau e que rapidamente a 

escada subiria, ela deliciou-se com aquela escada rolante, mesmo estando ainda assustada. 

Retornamos ao abrigo de carro e no trajeto ela reclamou muito do abrigo e disse durante todo 

o tempo que não gostaria de voltar para lá: “tia eu não gosto de morar lá, os meninos batem 

muito” eles são muito brigões, parece que se batem a todo tempo, mas não nela, pois ela não 

permitia já que estava sempre disposta a chamar a diretora da instituição ou um educador 

responsável. Disse que a televisão de lá era ruim, mas que adorava o programa “Zorra Total” 

apresentado aos sábados na Rede Globo de Televisão. Ressalta-se que há em Maria uma 

dificuldade enorme em articular as frases ou mesmo pronunciar corretamente as palavras. 

Constantemente ela não se faz entender. Disse que retornaria para reencontrá-la por volta do 

dia vinte daquele mesmo mês, estávamos então no início do mês.  

 Durante os dias em que não a encontrei pensei em ir ao seu encontro no dia vinte e 

um. Uma ligação, contudo, bem cedo, no dia vinte do mês alterou os projetos. A pedagoga do 

abrigo ligou-me e disse que Maria estava muito ansiosa e que se não fosse encontrá-la, ao 

menos, conversasse com a menina para que lhe acalmasse. Naquele mesmo dia encontramos-

nos para “passear”, encaminhamo-nos ao McDonalds para lanchar e a mesma sensação da 

caridade fez-se clara e constantemente. Maria lanchou um MC lanche feliz e recebeu o brinde 

que o lanche proporciona. Mas ela gostaria mesmo era de brincar em um dos túneis do lugar 

oferecido como diversão para as crianças, todavia, Maria era mais alta que a indicação do 

brinquedo. Neste dia ela estava muito agitada e disse que contou cada dia desde o primeiro 

contato. Que se lembrou do meu nome todos os dias e quando não o lembrava a sua irmã lhe 
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auxiliava. Disse também que assistiu muitas vezes ao filme e que não pode usar o caderno que 

foi dado, pois a tia do abrigo não deixou. Maria reclamou muito do abrigo e contou-me dos 

pequenos castigos que lá existiam. Tem a “cama do castigo” específica para uma criança com 

deficiência mental grave: “tia, a Mariana não sabe subir na cama (beliche) aí eles colocam ela 

lá em cima quando faz muita bagunça que aí ela não sabe descer e fica lá”. Há o castigo da 

“mão”: “hum, quando some alguma coisa de alguém chama a gente e fala: se não aparecer até 

de manhã a mão do que pegou vai cair. Deus vai cortar. Rapidinho aparece as coisas”. Falou 

também do menino que fica tão nervoso e chega a sujar as paredes do abrigo de fezes: “tia, 

não sei, ele é meio estranho... fica nervoso e sai sujando a casa toda de coco (sic)... aí ele tem 

que limpar, mas tem uns dias que ele não faz isso”. Sobre as roupas ela disse que tem meninas 

que não respeitam o fato da roupa ser dela e roubam. As roupas vão para a lavanderia e não 

necessariamente retornam para os donos de origem. Maria mostrou-se muito insatisfeita com 

a sua vida e pediu-me que me tornasse madrinha dela. Na instituição é permitido que pessoas 

da comunidade externa tornem-se madrinhas das crianças internas. Instaura-se um processo 

em que  juizado autoriza este contato. Disse a ela que iria pensar, mas que nos encontraríamos 

ainda mais uma vez. Tristemente ela se despediu quase implorando pelo meu retorno. 

 Ciente da nova condição que se instaurara a psicóloga da instituição ligou-me para 

conversarmos. Foi feita uma reunião com a presença da pedagoga e psicóloga da instituição, 

já que a diretora estava de férias. Conversamos e expôs-se a possibilidade do 

“amadrinhamento”, disse que gostaria e que poderia ser muito interessante para a pesquisa. 

Elas se assustaram ao saber que trata-se de uma tese de doutorado e que a pesquisa poderia 

seguir pelos próximos três anos. Impediram de pensar na remota possibilidade de ser 

madrinha de Maria. Aquilo parecia impossível, já que eu era uma pesquisadora. Foi dito: 

“não, uma pesquisadora jamais pode se envolver desta maneira”. Eu afirmei que gostaria e 

que a pesquisa tinha as crianças como foco, fato que me possibilitava, portanto tal 

aproximação com Maria e outras crianças também. Elas então contaram do comportamento 

agressivo de Maria com as outras crianças e o episódio do caderno: “aquele caderno que você 

deu a ela não pode ser usado. Na faixa etária dela só pode ser usado caderno brochurão, 

recolhemos e guardamos o caderno, mas Maria deu um show aqui e queria matar todo mundo 

e quebrar a casa. Ela não aceitava aquela situação e dizia que queria o caderno. Não adiantou 

guardamos o caderno e dissemos a ela que quando ela tiver idade terá o caderno de volta”. O 

apelido de Maria também foi revelado: “a absoluta!” Ela é a absoluta do abrigo, pois possui 

uma postura muito afirmativa e mentirosa também. Disseram que ela estaria usando das 
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minhas visitas e dos pequenos mimos oferecidos como objetos de exaltação perante as outras 

crianças e que isto estava prejudicando o funcionamento da instituição. Neste mesmo dia 

saímos para almoçar. Ela apresentava-se menos tímida e assustada, mas eu precisava servir a 

comida e acompanhá-la em cada movimento, que ela seguia imitando. Ao final do almoço já 

era hora de Maria ir para a escola e seu pedido foi: “tia, me leva na escola?” 

 No caminho da escola começamos a ouvir uma pessoa chamá-la. Qual não foi a 

surpresa: era a mãe de Maria. Ela puxou a menina e começou a conversar quase sussurrando 

com Maria. Afastei-me, mas observando toda a situação e verificando o bem-estar da criança. 

Depois de alguns minutos interrompi a conversa e disse que precisávamos ir para não atrasá-

la na escola. Sua mãe partiu e Maria contou-me que ela dizia que seu barraco havia queimado 

e que ela estava sem um lugar para ficar. Conversamos e seguimos para a escola. Retornei na 

semana seguinte e levei Maria para lanchar em uma pizzaria. Neste momento, ela pediu que 

cortasse os pedaços para ela e eu respondi: quer que eu corte ou quer aprender a partir. Ela 

preferiu aprender e ficou se esforçando pelo uso da faca durante todo tempo em que estivemos 

ali. Seguimos para uma pracinha na redondeza e ela foi brincar em um pula-pula. Divertiu-se 

muito, repetidas vezes foi ao brinquedo e se cansou, retornamos então ao abrigo. 

 No dia seguinte a diretora do abrigo que havia retornado das férias ligou-me e disse: 

“você está proibida de se aproximar de Maria, seus três encontros foram concluídos não volte 

mais aqui”. Tentei argumentar, mas não houve alternativa e marcamos um encontro nosso. No 

dia do encontro foi marcado em uma sala paroquial de uma igreja próxima do abrigo e lá todo 

o autoritarismo da diretora se fez presente. Disse-me que jamais imaginou ser um projeto de 

doutorado e que Maria não seria objeto de estudo de ninguém. Ressaltou que minha presença 

na instituição não era bem vinda e que terminávamos assim nossa conversa. Questionei sobre 

o impacto emocional na criança e a diretora do abrigo foi enfática: “a vida ensina!”. 

 

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Para Foucault (2008) os mecanismos de poder são parte intrínseca de todas as 

relações, são circularmente o efeito e a causa delas, mesmo que, é claro, entre os diferentes 

mecanismos de poder que podemos encontrar nas relações de produção, nas relações 

familiares, nas relações sexuais, seja possível encontrar coordenações laterais, subordinações 

hierárquicas, isomorfismos, identidades ou analogias técnicas, efeitos encadeados. As 

Instituições obtiveram para si uma espécie de poder, caracterizado pela manipulação que 

aliena um grupo de indivíduos às regras de uma Instituição. Para controlar e para manter o 
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saber-poder, existe todo um aparato tecnológico industrial e burocrático que viabiliza apenas 

os saberes antecipadamente analisados. O saber tornou-se fonte de uma disciplina altamente 

organizada e difundida (Foucault, 1979). 

 A “subjetividade” humana (Furtado, 2002), compreende um processo de construção 

social, intimamente relacionado com as mudanças nos modos de organizar o território e atuar 

politicamente. Essa experiência é construída pela objetivação, pela ação humana na natureza 

(no “espaço”), no processo socio-histórico – logo, dada pelo “trabalho” (em cada contexto 

específico de produção); a subjetividade é o processo de invenção de si, a força da invenção 

da vida, de experimentação e apreensão particular e única do mundo, através do modo como 

cada sujeito se produz como um indivíduo único, em transformação constante, na 

experimentação cotidiana. São os processos de subjetivação produzidos ao longo da vida de 

cada um de nós, no encontro com o outro, nas formas de apropriação simbólica das 

experiências vividas (no par material/imaterial, indissociável) e de invenção do mundo.  

 A constante produção e apropriação que o ser humano faz do espaço revela a 

importância deste elemento na constituição do humano: no espaço, homens e mulheres 

imprimem sua marca, desenvolvem relações de poder e de subsistência, afinal, o espaço toca 

as diversas esferas da vida cotidiana. 

 Quem sofre um processo como a estigmatização vê sua condição de sujeito 

“esvaziada”, enquanto é colado a um lugar desvalorizado, sofrendo, por mecanismos 

ideológicos vários, pela responsabilização exclusiva de sua condição, de forma que todo o 

processo social que engenha aquela determinada condição é desconhecido e/ou ignorado. 

Nossa leitura não desconsidera, naturalmente, as operações de resistência dos grupos 

desqualificados, mas não poderemos, neste momento, nos ater a essa esfera. Ao localizarmos 

esse sujeito no jogo social ampliado, percebemos que, insistentemente, essa condição de 

desqualificação serve àqueles que, em posições favoráveis, aproveitam-na exatamente para o 

reforçamento de seus lugares sociais, valorizando sua identidade de pertencimento em 

contraponto àquela desqualificada. Deste modo, a relação de alteridade reforça unicamente 

uma identidade valorizada: nós, a norma, os dominantes; eles, diferentes, anormais. Nesse 

movimento, se mantém o jogo econômico e de poder. Tal manutenção é construída a partir da 

relação de desigualdade própria do mecanismo do modo de produção capitalista, agindo pela 

necessidade da exploração que gerará o lucro, bem como pela via simbólica, a partir do 

mecanismo de oposição e negação do outro, não apenas diferente como desigual. Nota-se a 

cristalização e valorização de determinados lugares de pertencimento. Vemos assim que a 
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precarização de determinados vínculos sociais vai servir à definição de outros. Obriga-se o 

sujeito a ocupar um lugar social que o desqualifica, porque esse lugar ocupado por esse 

sujeito tem a função de permitir que outro sujeito ocupe um outro lugar (valorizado). 

 Esse jogo de poder e de subjetivação ficou evidenciado durante todo o processo com 

Maria, tanto em relação aos seus espaços de convivência quanto os externos. No abrigo ela é 

mais uma criança sob a égide e direção da coordenação do abrigo que a marcam com o signo 

da desqualificação e dos impedimentos institucionais. Fora do abrigo ela também é a criança 

desqualificada que não sabe se portar e que não tem o direito de acesso aos bens materiais e 

simbólicos que sua classe não lhe permite. O mais difícil é perceber que em um mundo que se 

pretende globalizado e quiçá pós-moderno e incluído as marcas das institucionais aparentam 

ser semelhantes as do início da modernidade. 
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RESUMO 

Propõem-se a compreensão da percepção do olhar infantil a partir do ponto de vista de uma 
criança de uma instituição de amparo à criança e adolescente em situação de abandono ou de 
direitos violados em Juiz de Fora, Minas Gerais. Buscou-se perceber o que dizia e sentia a 
criança interna quando exposta aos ambientes diversos a sua realidade. Ressalta-se que Maria 
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tem onze anos e vive desde o ano de 2008 em um abrigo em Juiz de Fora, ela é uma das 
crianças abrigadas em “situação de risco”.  
 

Palavras-chave 

Institucionalização, criança, abrigo. 

 

 

ABSTRACT 

Propose to understand the perception of the child look from the viewpoint of a child in an 
institution for protection of children and adolescents in situations of abandonment or rights 
violated in Juiz de Fora, Minas Gerais. We tried to understand what he said and felt the inner 
child when exposed to the diverse environments of their reality. It is noteworthy that Mary is 
eleven years old and lives since the year 2008 at a shelter in Juiz de Fora, she is one of the 
chil-dren housed in "at risk". 
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O TRÁFICO DE CRIANÇAS E A CONSTRUÇÃO DISCURSIVA DA INFÂNCIA: 

NAS REDES DA ILEGALIDADE (Diário Catarinense, 1985-1990)1908 

Anelise Rodrigues Machado de Araujo (UDESC) 

 

 

RESUMO 

As reportagens veiculadas pelo jornal Diário Catarinense, na segunda metade da década de 

1980, apontam o comércio ilegal de crianças como um problema social da época. O discurso 

jornalístico produz, então, representações sociais em torno desses sujeitos. Através dos 

discursos por ele produzidos e veiculados pelo jornal, busca-se refletir sobre a relação entre a 

noção de infância e o comércio ilegal de crianças para adoção. 

Palavras-chave: História, Infância, Tráfico, Imprensa, Legislação. 

 

 

Um casal de médicos ingleses passava férias na Praia da Luz, em Portugal, com seus 

três filhos. Na noite de 3 de maio de 2007, saíram para jantar e deixaram as crianças no quarto 

do hotel. Na versão defendida pelo casal, alegam que ao retornar descobriram que a filha de 4 

anos havia sumido, enquanto a polícia portuguesa chegou a cogitar que o casal tivesse 

assassinado a garota. Mesmo tantos anos após o acontecimento o caso segue sem ter sido 

solucionado. O desaparecimento da inglesa Madeleine McCann foi noticiado pela mídia de 

diversos países do mundo e acompanhado por milhões de desconhecidos da família, 

intrigados com o sumiço da menina. 

 O caso Madeleine, como ficou conhecido, traz à tona a imensidão do termo 

“desaparecimento”, pois se considera desaparecida a pessoa que fugiu, ou foi raptada, ou foi 

comercializada, etc. Ou seja, “desaparecimento” é um termo empregado para tratar de alguém 

cujo paradeiro se desconhece por motivo igualmente desconhecido. Assim, pesquisar sobre 

crianças desaparecidas implica em construir uma narrativa sobre o silêncio.  

                                            
1908 Este artigo se trata de uma revisão de trechos da “Introdução” e das “Considerações Finais” de meu Trabalho 
de Conclusão de Curso, sob orientação da Profª. Drª. Silvia Maria Fávero Arend. Para conhecer o trabalho 
completo, é possível acessá-lo virtualmente através do website da Biblioteca da UDESC. Ver: ARAUJO, Anelise 
Rodrigues Machado de; UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA. “Vítimas do descaso, 
objetos da ilegalidade”: o tráfico de crianças para adoção através das páginas do jornal Diário Catarinense 
(1985-1990). 2010. 60 f. Trabalho de Conclusão de Curso (graduação). Centro de Ciências Humanas e da 
Educação. Curso de História. Florianópolis. 
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Ao mesmo tempo em que a história de Madeleine repercutia na mídia, eu estava 

realizando uma pesquisa sobre História da Infância no jornal Diário Catarinense1909. 

Imediatamente, chamou-me a atenção a enorme quantidade de matérias sobre a venda de 

pessoas com pouca idade. Tratar de crianças traficadas não equivale a tratar de crianças 

desaparecidas, pois naquele caso se tem ao menos alguns indícios do que ocorreu com a 

pessoa. Além disso, nem toda criança traficada “desapareceu” do convívio familiar, já que o 

próprio Diário Catarinense nos evidencia que algumas são doadas ou já vendidas pela 

família. Entretanto, quanto mais eu me dedicava à pesquisa sobre o comércio ilegal de 

crianças, mais passaria a perceber a importância de construir uma narrativa histórica para 

esses casos, considerados um problema social da época. 

Deste modo, este estudo pretende analisar a emergência de casos de tráfico de crianças 

e adolescentes na imprensa e nas leis, entre 1985 e 1990. A pesquisa foi realizada em jornais e 

na legislação. O periódico escolhido foi o Diário Catarinense por ter sido criado no início do 

período pesquisado e, rapidamente, ter se tornado o periódico de maior circulação no Estado 

de Santa Catarina, sobretudo ao longo da década de 1990. Os nomes de pessoas envolvidas 

com os casos estudados não serão ocultados neste trabalho. Afinal, são nomes que já foram 

publicados pela mídia da época e cujos impressos, no tempo presente, estão disponíveis em 

acervos públicos. Em relação às leis, foram analisadas as três legislações para a infância 

produzidas no século XX (Código de Menores de 1927, Código de Menores de 1979 e 

Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990), além da Constituição de 1988 e do Código 

Penal após a reforma de 1984.  

Os casos de crianças e jovens comercializados ilegalmente em geral provocam 

comoção e mobilização popular, algo possível de se observar pela reverberação das diversas 

notícias veiculadas pelo Diário Catarinense. A carga, por vezes dramática, dessas notícias 

merece ser foco de análise historiográfica, assim como as representações sociais de infância. 

É neste sentido que este trabalho pretende investigar as crianças traficadas e não os traficantes 

de crianças. Pretende assim, narrar uma História da Infância através do discurso jornalístico. 

Certamente, tratar-se-á de uma História da Infância a partir dos adultos, já que são estes que 

elaboram os jornais e as leis. 

Cabe frisar duas reflexões básicas para essas questões: a perspectiva comercial da 

notícia e as entraves de se utilizar fontes documentais como reflexos perfeitos do passado. 

                                            
1909 A pesquisa na qual fui bolsista PIVIC/CNPq, intitulada “Relações de trabalho infanto-juvenis: experiências 
masculinas e femininas no mundo urbano (1980-2005)”, foi orientada pela Profª. Drª. Silvia Maria Fávero Arend 
entre 2007 e 2009. 
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Não se pode perder de vista que, simplesmente por ser uma notícia, tal acontecimento já 

passou por um processo de seleção e que essa seleção precisava estar em conformidade com a 

comercialização do jornal enquanto produto impresso. Conforme sugere a metodologia 

foucaultiana, o jornal será analisado neste trabalho como fonte documental, mas também 

como discurso.  

Discurso aqui entendido como uma prática e não como simplesmente aquilo que se 

diz1910. Assim, o discurso do Diário Catarinense é compreendido como uma estratégia no 

âmbito das relações de poder, na medida em que a formulação do jornal é exercida por 

jornalistas e colaboradores, sujeitos históricos ativos. Uma estratégia que se baseia não 

somente em traduzir as relações, mas que enquanto discurso também produz sentidos. Deste 

modo, o discurso jornalístico merece ser objeto de estudos, tanto quanto a temática do tráfico 

de crianças e suas convergências com a construção do ideal de infância burguesa. E se 

discursos produzem significados, pode-se afirmar de antemão que a criança traficada era 

representada sob diversas óticas e, conforme demonstrou esta pesquisa, concebida como uma 

vítima não só da transação comercial como também dos descuidos de suas mães e do Estado. 

O aparecimento do universo infanto-juvenil como questão social emerge nos meios de 

comunicação, no decorrer do século XX, geralmente colocando as crianças e jovens sob 

custódia de discursos diversos, tais como dos pais, de juízes, de psicólogos, de assistentes 

sociais, etc. Conforme afirma Cristina Ponte, “mais para serem vistas do que para serem 

ouvidas”1911. Deste modo, deixam de serem percebidas como sujeitos ativos na sociedade para 

serem postas no lugar de vítimas constantes de adultos e, em alguns casos, de representantes 

do Estado. A vitimização, aliada à imagem da criança frágil, torna o sujeito comercializado 

como uma mera mercadoria, passiva e silenciada. Ao mesmo tempo, foi uma premissa para a 

institucionalização da criminalização da prática da venda de crianças e, de modo mais amplo, 

para a concessão de direitos aos brasileiros de pouca idade. 

É possível relacionar essa imagem da fragilidade infantil com a construção do ideário 

de infância no Brasil no decorrer do século XX. Segundo Jurandir Freire Costa, vários 

mecanismos foram acionados no final do século anterior para, através da medicina higiênica, 

fornecer as bases para a construção da noção burguesa de família no Brasil1912. Em relação ao 

ideário da infância, o autor afirma que houve uma recodificação da imagem das crianças, 

                                            
1910 FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. São Paulo: Edições Loyola, 2008. 
1911 PONTE, Cristina. Crianças em notícia: a construção da infância pelo discurso jornalístico 1970-2000. 
Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais (ICS), 2005. 
1912 COSTA, Jurandir Freire. Ordem médica e norma familiar. Rio de Janeiro: Edições Graal, 2004. 
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passando estas a serem representadas socialmente como frágeis e merecedoras dos cuidados 

dos pais.  

Logo, a criança passaria a ser o centro das atenções da norma familiar burguesa, 

praticamente substituindo o discurso de figura central até então atribuída ao pai. Para esse 

discurso, as mães teriam uma função fundamental para o desenvolvimento das crianças. 

Afinal, enquanto os pais deveriam ser os provedores, elas estariam imbuídas da 

responsabilidade de garantir a educação dos filhos e sua (tida como conseqüente) preparação 

para o trabalho. Quanto à preocupação para com a obtenção de corpos sadios e mão-de-obra 

qualificada, são bastante válidas as análises de Michel Foucault1913, Philippe Ariès1914 e 

Jacques Donzelot1915 sobre a forma como os Estados modernos passaram a interferir nas 

famílias e, de certo modo, utilizá-las como um canal para atingir os indivíduos.  

Sobre o conceito de infância, imprescindível para este trabalho, pode-se percebê-lo 

como um conjunto de discursos que idealizam a trajetória de vida das crianças. Para isso, 

entende que para uma criança ter infância é necessário interditar as práticas sexuais e laborais. 

Nesta representação social, trabalho seria “coisa de adulto” enquanto os estudos seriam “coisa 

de criança”. Desta definição de funções, fica evidente a existência de uma relação de 

dependência das crianças com os adultos e que ultrapassa a questão econômica quando são 

consideradas seres em construção. 

Na obra História Social da Família e da Infância, Philippe Ariès1916 narra que o elo 

entre infância e educação passou a ser disseminado no continente europeu a partir do século 

XV. Neste contexto, a disciplina se tornou indispensável para que a educação fosse 

concretizada de modo a incutir nas crianças algumas noções, como de hierarquia e obediência. 

No Brasil essa perspectiva também encontraria terreno em um cenário político e social que 

requisitava a “manutenção da ordem” e, com isso, se firmaria alguns séculos depois. A partir 

do século XIX, Jurandir Freire Costa ressalta que as escolas já seguiam a premissa de utilizar 

a disciplina escolar para preparar as pessoas de tenra idade para a vida adulta e o convívio 

social. De acordo com o autor, “este objetivo seria conseguido pela implantação de uma 

disciplina e de um regulamento fundamentado na ordem”1917.   

Campo de normatização e restrição das condutas humanas, o corpo se tornou objeto e 

alvo de poder. Alfredo Veiga-Neto apresenta o que seria uma dimensão econômica de tal 
                                            

1913 FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 1986. 
1914 ARIÈS, Philippe. História social da criança e da família. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 
1915 DONZELOT, Jacques. A polícia das famílias. Rio de Janeiro: Graal, 1980 
1916 ARIÈS, op. cit., 2006. 
1917 COSTA, op. cit., 2004, p. 181 
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descoberta: “a disciplina funciona minimizando a força política e maximizando a força útil ou 

de trabalho”1918. Ou seja, ao ser disciplinado o indivíduo estaria tornando-se apto a ser uma 

mão-de-obra, além de adquirir mais consciência da importância de obedecer sem muito 

questionar. Por isso Veiga-Neto retorna à Kant, para tratar do corpo como inserido numa 

dimensão não somente individual, mas também política. A ação do poder disciplinar teria 

feito sua missão de não somente adequar à norma, mas também de naturalizar percepções que 

facilitam sua própria ação. 

Para melhor entender as transformações e políticas aplicadas sobre o corpo, a saúde, as 

moradias e outros tantos aspectos da vida cotidiana, utilizar-se-á discussão de bio-política de 

Michel Foucault, que pode ser dividida em três fases entre os séculos XVIII e XX1919. Em um 

primeiro momento, discursos de intelectuais, cronistas de jornais, médicos e religiosos 

incidem sobre os modos de vida da população, condenando-os. Em seguida, saberes 

específicos foram enunciados no intuito de solucionar o que se concebia como problemas 

sociais. E, por fim, instituições públicas e privadas foram criadas para intervir diretamente na 

dinâmica social a partir dos indivíduos. Segundo Jacques Donzelot, são instituições 

semelhantes à polícia, “não no sentido restritivamente repressivo que lhe atribuímos 

atualmente, mas segundo uma acepção mais ampla englobando todos os métodos de 

desenvolvimento da qualidade da população e da potência da nação”1920. Sob essas 

perspectivas, asseguraram-se meios de inserir na sociedade brasileira a norma familiar 

burguesa. 

Nos dois primeiros capítulos do estudo1921, analisaram-se os discursos que vitimizam 

as crianças, observando-os em dois grupos: a norma familiar burguesa, que as coloca como 

centro das famílias e merecedoras de cuidados absolutos, principalmente por parte da mãe; e 

do Estado, que possuía leis desatualizadas para coibir o tráfico. Possivelmente, outros 

discursos poderiam ser facilmente encontrados ao se pesquisar a representação da criança 

como vítima, porém o objetivo deste trabalho era se ater às vítimas dos casos de comércio 

ilegal em uma fonte documental específica. 

                                            
1918 VEIGA-NETO, Alfredo. Espaços, tempos e disciplinas: as crianças ainda devem ir à escola In: Linguagens, 
espaços e tempos no ensinar e aprender. Rio de Janeiro: DP&A, 2000. 
1919 FOUCAULT, Michel. Sobre a história da sexualidade In: _. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 
1986, p. 275 
1920 DONZELOT, op. cit., 2007, p. 12. 
1921 ARAUJO, Anelise Rodrigues Machado de; UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA. 
“Vítimas do descaso, objetos da ilegalidade”: o tráfico de crianças para adoção através das páginas do jornal 
Diário Catarinense (1985-1990). 2010. 60 f. Trabalho de Conclusão de Curso (graduação). Centro de Ciências 
Humanas e da Educação. Curso de História. Florianópolis. 
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Com a introdução da norma familiar burguesa no Brasil, legislações foram produzidas 

especialmente para tratar de questões relacionadas à infância, constituindo-se como uma das 

formas de intervir e respaldá-la. O Código de Menores de 1927 foi a primeira delas, sendo 

sucedido pelo Código de Menores de 1979 e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente de 

1990. Especialmente através de notícias nos jornais, é possível verificar os debates acerca da 

substituição da legislação menorista por uma legislação que seria aplicada, pelo menos em 

tese, para crianças e adolescentes das diferentes classes sociais. Esta mudança no âmbito da 

lei foi significativa.  Tivemos a substituição de uma postura de “assistência, proteção e 

vigilância a menores” até 18 anos que estivessem em situação irregular por uma doutrina de 

“proteção integral à criança e ao adolescente”. Ou seja, todas as crianças e adolescentes 

passaram a estar sob a tutela de leis específicas que visam sua proteção integral, situação 

considerada benéfica para o discurso da assistência social. 

Já no terceiro e último capítulo1922, foram narrados os modos como as crianças eram 

traficadas para adoção. Exaltou-se o discurso de condenação das mães que vendiam seus 

filhos, uma representação que põe em xeque as relações de classe e de gênero, além das 

funções delegadas aos homens e às mulheres no ideário da família nuclear burguesa. Além 

disso, foi analisado o comércio de crianças como um modelo de processo de adoção que se 

considerava inaceitável, apesar da adoção em si ser vista com bons olhos. Por fim, foram 

estudados alguns casos de tráfico e a forma como eles lidavam com os diversos discursos que 

permeavam essa prática. 

A venda de seres humanos é uma temática muito abordada por organizações não-

governamentais, tais como a Terre des Hommes e o Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF). Entidades vinculadas ao Estado também atuam na área, como é o caso da Agência 

de Notícias dos Direitos da Infância (ANDI) e do Centro de Referência, Estudos e Ações 

sobre Crianças e Adolescentes (CECRIA). Através desses meios, algumas modalidades do 

tráfico de crianças e adolescentes podem ser mapeados. A adoção, a venda de órgãos e o 

trabalho, seja como mão-de-obra barata ou escrava, são os destinos mais comuns dessas 

pessoas O termo “modalidades do tráfico” foi retirado do trabalho de Anamaria Marcon 

                                            
1922 ARAUJO, Anelise Rodrigues Machado de; UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA. 
“Vítimas do descaso, objetos da ilegalidade”: o tráfico de crianças para adoção através das páginas do jornal 
Diário Catarinense (1985-1990). 2010. 60 f. Trabalho de Conclusão de Curso (graduação). Centro de Ciências 
Humanas e da Educação. Curso de História. Florianópolis. 
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Venson1923. Como o tráfico de crianças para fins de adoção foi retratado na década de 1980 

como um grande problema social, conforme apontam autores como Domingos de Abreu1924, 

tornou-se a modalidade principal a ser estudada neste trabalho, afinal as outras modalidades, 

como a exploração sexual e o mercado de órgãos humanos, foram citadas em poucas 

reportagens e não eram consideradas “tráfico de crianças” pela época. 
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RESUMEN 

Las historias publicadas por el periódico Diário Catarinense, en la segunda mitad de la 

década de 1980, identificó el comercio ilegal de niños como un problema social de la época. 

El discurso del periódico produce, entonces, las representaciones sociales en torno a estos 

temas. A través de los discursos producidos y difundidos por el diario, tratamos de reflexionar 

sobre la relación entre la noción de la infancia y la trata ilegal de niños para su adopción. 
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Resumo – O Presente artigo parte da problematização do papel da escola na educação sexual, e discute quais 
posturas esta instituição vem apresentando segundo a fala de alguns autores, bem como quais posturas deveria 
assumir. Ao longo do trabalho percebeu-se que a escola produz corpos marcados, dóceis e incapazes de 
compreender como se tornam o que são. Mas, no entanto, constatou-se que educar a sexualidade é mais do que 
ensinar anatomia e fisiologia, é direcionar o ensino para que o aluno entenda como se dá a sua própria 
construção. 
 
Palavras-chave: Sexualidade, escola e identidades. 
 
 
 
Introdução: 

 

No ano de 2005 ingressei na faculdade de Licenciatura em Ciências Biológicas sem 

grandes interesses na educação, no entanto, durante o curso tive a oportunidade de questionar 

e discutir inúmeros dos problemas da educação brasileira e propor soluções para alguns, claro 

que tudo de maneira teórica. Durante os estágios curriculares pude desfrutar um pouco da 

dinâmica escolar, mas sem desenvolver real conhecimento sobre tal dinâmica. No último ano 

de faculdade senti-me desafiada ao ser convidada a palestrar sobre educação sexual para 

alunos desde a quinta série até alunos do terceiro ano do ensino médio em duas escolas no 

município de Pelotas. Estas palestras me despertaram para assuntos transversais e suas 

diferentes maneiras de se desenvolver, além de questionar como seria a formação de 

professores para ministrar os diferentes temas transversais. Questionar a dinâmica escolar, e 

querer entender como se dá a formação de professores para desenvolver estes temas foi o que 

me fez optar pela formação continuada. No ano de 2010 iniciei a Pós-graduação Lato Sensu 
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em Educação no IFSul, onde em meu artigo monográfico tenho a oportunidade de responder 

alguns dos meus questionamentos, e, adquiro muitos outros. O meu trabalho de conclusão na 

especialização versa sobre a sexualidade e a formação dos professores para tal tema. Durante 

esta escrita, contudo passei a questionar o que outros educadores entendem por ser o papel da 

escola na educação sexual, o que me instigou a fazer um recorte em meu trabalho inicial e 

escrever este artigo. 

A educação sexual passou a ser amplamente discutida após ser proposta pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), que objetivam cidadãos conscientes de seu papel, 

ou seja, suas diversas identidades; sejam estas identidades sociais de sexo e de gênero, ou até 

mesmo enquanto profissionais, pais, amigos e etc. Neste contexto a escola, que é 

imprescindível a sociedade, tenta se fazer assexuada propondo a docilidade aos corpos, 

tendendo a normalizar as posturas de seus alunos. Mas para que os PCNs alcancem seu 

objetivo a escola deveria promover a educação para a sexualidade saudável, ou seja, promover 

a compreensão da anatomia e fisiologia, além de contemplar questões ligadas a psicologia, 

evidenciando a construção social das identidades e exercendo a quebra de preconceitos. Para 

tanto, parto de uma revisão da literatura evidenciando como a escola trata esta questão 

atualmente e discuto qual deve ser a postura que esta instituição deveria ter.   

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) tem o objetivo de estabelecer uma 

educação de qualidade, para que os brasileiros percebam a realidade que os cerca e interfiram 

nela. A educação de qualidade referida tem papel de possibilitar aprendizagens necessárias a 

formação de cidadãos autônomos, com responsabilidades no meio em que vivem, sendo 

capazes de se relacionar com a sociedade e o meio ambiente. 

Dentre as aprendizagens necessárias ao objetivo dos PCNs encontra-se a orientação 

sexual, nomeada como temática importante a ser trabalhada com os estudantes, tendo sido, 

portanto, incluída como Tema Transversal no texto dos PCNs. Sendo assim, objetivo 

averiguar a relação entre escola e sexualidade, bem como confrontar a postura atual exercida 

pela escola a respeito do tema e a postura necessária para que o objetivo dos PCNs seja 

atingido.  

No entanto, como os conceitos de sexo, gênero e identidade (sexual e de gênero) 

pertinentes a discussão, são significativos, me ocuparei em esclarecê-los. 

Para Portella (1999), sexo refere-se a anatomia e fisiologia dos seres humanos, e 

gênero diz respeito a construção social do sexo, viabilizando distinções entre as dimensões 

biológica e social. Scott (1990) fala de gênero como sendo um elemento constitutivo das 
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relações sociais, baseado nas diferenças percebidas entre os sexos. Para a autora gênero é uma 

forma primeira de significar as relações de poder. 

Identidade seria toda a construção social e política que o individuo incorpora 

construindo-se como sujeito. 

 

 

O Papel Da Escola Na Educação Sexual: 

 

Desde que os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), em 1997, propuseram a 

transversalidade da orientação sexual, os olhares se direcionaram para a temática e se 

intensificaram os estudos da sexualidade, a partir deste momento, muito se disse a este 

respeito e surgiram muitos questionamentos, tais como: - é possível conciliar escola e 

sexualidade? – qual o papel da escola na educação sexual? 

A escola é uma instituição da sociedade para promover a formação do que ela precisa 

para se manter, seja mão de obra, seja um modo de pensar ou mesmo fazer cultura conforme 

seus moldes. Louro (1998) diz que a escola, independente da vontade das pessoas, é espaço 

sexualizado e generificado. Pois, nela estão presentes as concepções de sexo e gênero 

construídos social e historicamente. O que faz com que esta instituição constitui nos alunos 

identidades, pois ela é atravessada pela visão que a sociedade tem a cerca da feminilidade e 

masculinidade. Uma vez que a sexualidade é mais que sexo, sendo importante o 

comportamento e as características que são atribuídas a um ou outro sexo e a um ou outro 

gênero, afinal percebo que este “é, sempre, uma construção social feita a partir de 

características biológicas” (LOURO, 1998, p.88). Sendo assim, a sexualidade vai além da 

biologia (anatomia e fisiologia dos corpos), ela perpassa outros âmbitos do ser humano, o seu 

modo de vida, desejos e prazeres, cultura e sociedade. Como separar a escola desta vivência 

sexuada do ser? 

Louro (1998) diz que “se a escola é uma instituição social ela está, obviamente, 

envolvida com as formas culturais e sociais de vivermos e constituirmos nossas identidades 

de gênero e nossas identidades sexuais”.  Dessa forma a escola deve abandonar a idéia de o 

sujeito ser unificado, o qual se desenvolve de maneira progressiva e linear. Sempre ouvi dizer 

que cada sujeito é único, mas na verdade cada uma de nós é muitos. Sou mulher, sou homem, 

sou artista, sou professor, sou pai, sou mãe; afinal assumimos vários papéis. Nossa identidade 

não é única, um indivíduo possui várias identidades simultâneas ou não, as quais são mutáveis 
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e divergentes, podendo ser assumidas ou abandonadas ao longo da vida, Louro (2000) diz 

ainda que “os corpos são significados pela cultura e, continuamente, por ela alterados”. Às 

vezes, quase sempre estes são dados, são ditados a cada gênero pelas diversas culturas. Morin 

(2005) fala que “as culturas estabelecem, fixam, mantém e amplificam uma diferenciação 

entre homens e mulheres em papéis sociais”.  Homens provêm o sustento, mulheres criam os 

filhos, meninos brincam de carrinho e falam palavrões, meninas brincam com bonecas e 

devem cruzar as pernas ao sentar-se. 

O papel atribuído a cada gênero já sabemos, o que não percebemos e a escola não 

concebe, é o quão misturados de gêneros somos. Assim como assumimos vários papéis, 

somos o resultado de características masculinas e femininas juntas, mas não na mesma 

medida. “Nessa perspectiva, a sexualidade se constitui em um aspecto importante da 

formação dos sujeitos e dos grupos, exigindo atenção no contexto das políticas a dos 

programas educacionais” (LOURO, 1998, p.87).  

A educação deve propiciar aos alunos um desenvolvimento pleno de suas capacidades, 

para que o exercício da sexualidade transcorra sem desenvolvimentos de traumas e 

preconceitos acarretando em estruturação e construção de um sujeito consciente de sua 

identidade. Os PCNs propõem uma educação sexual que contemple além de questões 

biológicas e fisiológicas, questões de gênero e sexo, além de conceitos pertinentes a execução 

de uma educação para a sexualidade saudável, conceitos estes de identidades sexuais e de 

gênero. 

Para Louro (2010) “a distinção biológica, ou melhor, a distinção sexual serve para 

compreender e justificar a desigualdade social”. Entender isto significa compreender o papel 

do homem e da mulher na sociedade. Os PCNs objetivam cidadãos capazes de entender o 

meio em que vivem e as relações de homens e mulheres são algo construído socialmente 

sobre os sexos. Estas relações fazem parte do cotidiano de todos os indivíduos. Entendo que a 

escola deve, então, promover esta compreensão aos alunos. 

As identidades de gênero e de sexo são construídas ao longo da vida, não são dadas e 

não acabam em um momento pré-determinado. Os indivíduos vão se identificando enquanto 

masculinos ou femininos social e historicamente, construindo sua identidade de gênero. 

Segundo Louro (2010, p. 4) “identidades sexuais – se constituem através da forma como os 

sujeitos vivem sua sexualidade, com parceiros, do mesmo sexo, de sexo oposto, de ambos os 

sexos ou sem parceiros (as)”. Visto isto, como se tornar alguém sexualmente saudável, sendo 

um cidadão crítico que entende seus deveres e direitos perante a sociedade sem entender que 
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as identidades se constituem continuamente, sendo instáveis e passíveis de sofrerem 

transformação?  

Vejo a escola como um meio incapaz de perceber as relações que são exercidas dentro 

de suas paredes, a construção das identidades dos alunos são banalizadas e vistas como 

dispensáveis, alheias ao processo de aprendizagem escolar, mas como Louro (1999, p.14) 

disse, o produto da escola é um corpo dócil, afinal “um corpo escolarizado é capaz de ficar 

sentado por muitas horas e tem, provavelmente, a habilidade para expressar gestos ou 

comportamentos indicativos de interesse e de atenção, mesmo que falsos”.  

A escola como sendo instrumento indispensável da sociedade segue o propósito de 

produzir homens e mulheres civilizados, no entanto para isso deixa marcas da construção das 

identidades sociais. Afinal, como Louro (2000, p. 6) evidencia, “as identidades de gênero e 

sexuais são, portanto, compostas e definidas por relações sociais, elas são moldadas pelas 

redes de poder de uma sociedade”. Isto ocorre devido ao fato de a escola se restringir ao 

modelo do “normal”, para o qual meninos e meninas devam assumir características 

heterossexuais. Neste contexto a produção das identidades é formada por violência, sendo ela 

simbólica ou cultural. Essa educação tem por objetivo evidenciar a passividade sexual da 

mulher, enquanto exalta o homem ativo. 

Como o mostrado pelos estudos de Fabiane França e Geiva Calsa (2008), num 

contexto onde o que ocorre é a produção do “normal”, o que se percebe é a despreparação dos 

professores diante as diversas manifestações sexuais, sendo mesmo heterossexuais ou 

homossexuais. Diante de manifestações heterossexuais o professor tende a justificar as 

investidas masculinas condenando a atividade feminina, e no caso de manifestações 

homossexuais o que se evidencia é a tentativa de correção desta postura vista como 

inadequada. Por outro lado, há negação daquilo que está fora da “norma”. Louro fala em 

Gênero, Sexualidade e Educação (1997, p. 67) da negação da escola em torno dos/as 

homossexuais e da homossexualidade ao não nomeá-los, “aqui o silenciamento – a ausência 

de fala - aparece como uma espécie de garantia da ‘norma’”. Para a autora a linguagem 

também é utilizada de forma a demarcar as posições do gênero. 

Os PCNs falam também a cerca de formar pessoas que respeitam a diversidade de 

gêneros, mas como atingir tal objetivo sem que estes sujeitos percebam que “vão se 

constituindo masculinos e femininos, arranjando e desarranjando seus lugares sociais, suas 

disposições, suas formas de ser e estar no mundo. Arranjos transitórios, transformando-se na 
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articulação com as histórias pessoais, as identidades sexuais, etnias etc...” (LOURO, 2010, 

p.4). 

 

 

Conclusão: 

 

Este artigo partiu da problematização a cerca do papel da escola na educação sexual. 

E, ao longo das discussões feitas sobre o assunto a partir de falas de autores, percebo que a 

escola quer se fazer assexuada, o que não é possível afinal, ela como parte da sociedade, é 

continuamente atravessada por suas concepções de certo e errado, de o que é ser homem e o 

que é ser mulher, pois sofre impactos da história e da cultura. A escola, enquanto negar a 

diversidade de identidades tende a produzir corpos marcados, dóceis e incapazes de 

compreender como se tornam o que são.  

Desta forma, reitero que a escola deve se posicionar de maneira a favorecer o 

entendimento dos educandos a respeitos da construção de suas diversas identidades, trazendo 

esclarecimentos e promovendo quebra de preconceitos. Educar a sexualidade é mais do que 

ensinar anatomia e fisiologia, é direcionar a perspectiva para a afetividade, da estruturação e 

construção do indivíduo independente de sua opção sexual, para que a sexualidade transcorra 

de forma consistente e consciente. 

 

 

Abstract - This paper is based on the questioning of the role of schools in sex education, and it discusses what 
kind of postures this institution is presenting according to the speech of some authors, as well as what positions 
schools should take. Throughout the work it was noticed that the school produces “marked bodies”, docile and 
unable to understand how they become what they are. But, nevertheless, it was found that educating sexuality is 
more than teaching anatomy and physiology, it is to use  the education in order students understand their own 
construction. 

 
Keywords: Sexuality, school and identities. 
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REFORMAS NA ATENÇÃO À INFÂNCIA E À FAMÍLIA POPULAR NA 

AMÉRICA LATINA (1916-1948) 

Eduardo Silveira Netto Nunes1925 

 

Resumo: 

A reforma das iniciativas de atenção à infância e à família popular na América Latina 
foi tema recorrente nos debates dos Congresos Panamericanos del Niño entre 1916 e 1948. 
Aqui apresentamos algumas das idéias debatidas nesses Congressos, que se debruçavam em 
propor outras maneiras de como os países deveriam enfrentar os problemas a infância pobre e 
suas famílias, de uma forma mais resoluta e eficaz.  

 

Palavras-chave: 

Infância, América Latina, Políticas Sociais, História, Assistência 

  

A atenção à infância e à família popular na América Latina realizadas ao longo do 

século XIX, e início do XX, organizadas e realizadas pela caridade e pela filantropia, na 

primeira metade do século XX, foi freqüentemente objeto de criticas e propostas de reforma 

que advogavam pela ampliação da participação estatal na condução e coordenação de 

políticas de assistência social, as quais deveriam ser pautadas pela técnica e utilidade. No 

interior dessa reforma também ganharam visibilidade a proposição que defendia a ampliação 

dos seguros sociais, bem como encaminhamentos que seriam dados os primeiros passos das 

políticas de bem-estar social, que seriam implementadas fortemente na década de 1960 em 

diante. A concepção dessas políticas reconfigurava o papel da infância e da família, sendo que 

o modo de vida e conduta daquela passaria a ser um indicador da funcionalidade ou não da 

família. O espaço familiar, segundo os debates, deveria ser fortalecido, e o Estado atuaria 

objetivando evitar o afastamento das crianças da convivência no lar. Nesse processo a 

presença estatal ganharia um papel de tutor tanto da família quanto da infância, delineando 

um novo atr ativo, pelo menos nas propostas, nas atenção à infância e à família popular. 

                                            
1925 <edunettonunes@hotmail.com> Doutorando em História Social no Programa de Pós Graduação em História 
Social da Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, sob orientação do 
Prof. Dr. Horacio Gutierréz. Bolsista Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Possui Mestrado 
em História Social pela Pontifícia Universidade de São Paulo, e bacharelado em História pela USP, e em Direito 
pela UPF. Realizou estágio doutoral entre 2009/2010  no Colégio de México, em 2007 foi investigador visitante 
do Instituto Interamericano del Niño (organismo especializado da Organização dos Estados Americanos). 
Dedica-se à pesquisa do tema da infância, adolescência e da juventude na América Latina e no Brasil enfocando 
a construção de políticas sociais, à experiência infantil, a profissionalização da atenção à infância, e instituições 
infantis. Endereço: Largo Padre Péricles, 74, AP. 61, Barra Funda, São Paulo, SP. 
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Neste artigo procuramos acompanhar como o movimento de problematização da 

infância na América Latina que ganhou expressão, e foi em parte constituído nos Congresos 

Panamericanos del Niño (chamado de agora em diante de CPN’s, no plural, ou CPN, no 

singular) tratou o tema da reforma das iniciativas de atenção à infância e à família popular ao 

longo das nove primeiras edições desses Congressos ocorridas entre 1916 e 1948 em 

diferentes países da região, utilizando para isso seus anais, contendo as apresentações 

expostas, as resoluções aprovadas destinadas à orientar e conduzir a novas práticas nas ações 

governamentais e sociais. 

Os CPN’s, que ainda ocorrem periodicamente nos dias atuais, no período estudado 

tinham como objetivos iniciais congregar pessoas vinculadas à atenção infantil e materna, 

como médicos, educadores, juristas, coordenadores de instituições de caridade, benfeitores, 

publicistas, sociólogos, políticos, para debater e problematizar o universo infantil em suas 

múltiplas variáveis (saúde, educação, direito, assistência) e propor novos horizontes para as 

ações dos países e das instituições, com o objetivo de construir um futuro mais “civilizado” e 

“melhor”, intervindo exatamente na melhor e mais manejável matéria prima, como se dizia na 

época, a infância. Esses Congressos caracterizavam-se por ser grandes encontros científicos-

poítico-social e mobilizaram um contingente considerável de pessoas e autoridades ao longo 

dos anos, construindo e difundindo conceitos e programas de ações para os países latino-

americanos e americanos.  

Apesar da existência de discursos otimistas quanto ao papel dos países no futuro, pelo 

qual seriam construídas civilizações, e se progrediria, cabendo à infância ser conduzida rumo 

à esse novo mundo idealizado, triunfante, o presente se impunha baixo a forma de uma 

complexidade crescente nas relações sociais expressas: pelo crescimento populacional nas 

cidades, junto ao adensamento urbano com suas moradias insalubres e anti-higiênicas, época 

característica dos famosos cortiços ou “conventillos”1926, tão recorrentemente citado na 

literatura1927; pela compressão econômica com o aumento da miséria, derivada de crises 

nacionais, ou internacionais que afetavam a já difícil estrutura produtiva dos países, marcadas 

pela forte exploração dos trabalhadores; pela maior visibilidade dada à forma freqüente da 

família popular, não centrada na idealizada família nuclear composta pelo pai-provedor, pela 
                                            

1926 No 1º CPN, a título de exemplo, o Argentino Vicente D. Sierra, mencionou nas conclusões de sua exposição, 
a sugestão de uma medida para tornar “más humana” a vida das “clases desvalidas”, qual seja, a “supresión de 
‘conventillos’ ”. SIERRA, 1916, p.5 (1º CPN, Argentina). 
1927 Nas últimas décadas do século XIX e na primeira metade do século XX, foi comum o tema das moradias e 
das condições miseráveis da vida popular ser retratada nas páginas literárias, sinalizando complexidade, 
“disfuncionalidade”, “miséria” e insalubridade dessa situação. Para conferir os inúmeros relatos que em cada 
país produziu ver: JOSEF, 2005. 



Anales del I Encuentro internacional del conocimiento : diálogos en nuestra América / I Encuentro de 
las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración en el Conosur, 5, 6, e 7 de mayo 2011, 
Pelotas, Brasil – Pelotas (RS) : Instituto Federal Sul-rio-grandense/IFSul, 2011 - ISSN 2238-0078 
_________________________________________________________________________________ 

 

 1636 

mãe-guardiã-do-lar e criadora da prole, e pelos filhos normais, saudáveis e legítimos, e que 

era vista cada vez mais como problemática ao equilíbrio social. 

Tudo isso, e muito mais configurava um novo ambiente social cotidiano que 

incomodava, preocupava e por vezes revoltava diferentes atores nesse período de nossa 

análise, e motivava-os a proporem tantas alternativas para a resolução, a amenização ou a 

superação dessa situação. Algumas delas ficaram registradas ao longo dos CPN’s. O mote 

central era o de atacar a questão social1928, no caso, que afetava mais diretamente a infância e 

o futuro tão presente e incômodo, da nação. Havia uma chamada em como enfrentar isso. 

A confrontação dos problemas relacionados à miséria social recebeu a atenção dos 

participantes dos CPN’s, pois ela trazia em si o risco de que poderia se desembocar em 

convulsões sociais – greves, levantes populares1929, aumento da delinqüência–, até mais 

radicais e anti-sistêmicas, já conhecidas por experiências tanto da sombra das primeira e 

segunda guerras mundiais, e mais especialmente da Revolução Russa, bolchevique – está sim 

a mais temida1930. Em trabalho apresentado ao 4ºCPN, a chilena Amanda Labarca Hubertson, 

argumentou que as causas da miséria e pobreza, não deveriam condenar “la organización 

capitalista”, e tampouco “la revolución social” seria “a panacea, muy lejos de eso”1931. 

No mesmo Congresso, o brasileiro Roberto Lyra, destacou que o “comunismo Russo” 

teria precipitado “em séculos a evolução”, provocando alvoroço nas mais “estáveis 

edificações conservadoras” e golpeando o capitalismo. Era uma “época de vertigem”, em 

relação à qual se deveria “imunizar a criança”1932, com o fim de evitar destinos indesejados 

para a sociedade. Estava em jogo não só a criança e seu futuro, mas o futuro do sistema social. 

                                            
1928 O termo “cuestión social”, também foi utilizado por Yáñez Andrade para caracterizar o Chile entre 1907 e 
1932. Segundo o autor, ela poderia ser considerada “un concepto propiamente moderno que buscaba describir 
una realidad también nueva […] la novedad […] no radicaba en la existencia de pobres, ni en sus expresiones 
más manifiestas, como el conjunto de problemas sociales asociados a la vivienda, mortalidad infantil, 
prostitución o alcoholismo, sino más bien en que esa pobreza ya no afectaba a una masa anónima y excluida de 
la sociedad, como en el siglo XIX, sino al sector que debía constituirse en la mano de obra del proceso 
modernizador, el proletariado o en vías de proletarización. ¿Hasta dónde era posible sustentar el proceso de 
industrialización sobre la base de una explotación sin límites del factor trabajo […] ?”. YÁÑEZ ANDRADE, 
2008, p.86. No Brasil também existia essa questão, a qual Sevcenko preferiu chamar de “inferno social” (1989, 
p.51). 
1929 Hall e Spalding Jr (2001) registram de forma panorâmica diversos conflitos de trabalhadores com o Estado e 
empresários na América Latina entre 1870 e 1930, e afirmam a ocorrência da intensificação das mobilizações 
após a Primeira Guerra Mundial, o que teria provocado a “concessão” de benefícios pelos governos à classe 
operária, como forma de manter a ordem social. Dentre os benefícios incluir-se-iam os Seguros Sociais e outros 
direitos trabalhistas (salário mínimo, jornada máxima de trabalho,etc.). 
1930 Apesar da Revolução Mexicana ter acontecido a partir de 1910 e provocar uma grande convulsão social, ela 
não aparecia nos discursos dos CPN’s como um exemplo a ser temido ou seguido. Apenas no 7º CPN, ocorrido 
no México, em 1935, é que ela seria abordada, basicamente por mexicanos, como um processo que estava em 
curso provocando mudanças sociais. 
1931 LABARCA HUBERTSON, 1925, p.14 (4º CPN, Chile). 
1932 LYRA, 1925, p.21, 22 (4º CPN, Brasil). 
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Para fazer frente à “questão social” foram propostas alternativas e aprovaram-se votos 

abrangendo: desde a mudança completa do sistema econômico, à criação de um sistema de 

seguridade social; desde ações caritativas e beneficentes, à organização da assistência social; 

desde a retirada da criança de seu ambiente de vida, passando pelo fortalecimento da família, 

chegando a um maior poder interventor direto do Estado. 

Ou seja, o repertório de caminhos possíveis de serem adotados contemplava muitas 

variáveis, mas num fator todos convergiam: eram necessárias mudanças, reformas, ou pelo 

menos adequações dos procedimentos até então adotados. Quanto ao ritmo, nisso não havia 

pleno acordo. 

As diferentes iniciativas de atuação sobre tais problemas sociais, como a caridade, a 

filantropia, a benemerência, a beneficência, levadas a termo no século XIX e princípio do XX, 

eram identificadas como incapazes, por si só, e do jeito que vinham funcionando, de fazer 

frente e resolver ou amenizar com competência e eficácia tais problemas sociais, afetando 

inevitavelmente o “projeto da nação vindoura”. 

Propunha-se como inovação a reforma e adequação de todas essas iniciativas às 

diretrizes modernas das políticas sociais expressas pela atuação pública na assistência social, 

na implementação da seguridade social, e no fomento das ações de bem-estar. Isso também 

passava pelo pressuposto de que todas elas deveriam ser fundadas na técnica, na ciência e na 

coordenação das atividades, ademais de atribuir à família, ora mais ora menos, uma função 

central nas novas políticas a serem desenvolvidas. 

Os trabalhos debatidos nos CPN e as resoluções aprovadas seguiram a tendência de 

propor reformas aos sistemas de atenção social, cujo intento não era o de superar pura e 

simplesmente os modos anteriores, mas adaptá-los às novas diretrizes, além de impulsionar a 

presença estatal nas ações diretas de atenção à infância e à família popular. 

A presença nas práticas de proteção à infância de instituições privadas de caridade – 

inspiradas na “ ‘virtud de hacer bien’, atendiendo al niño, al anciano, al pobre, al indigente, al 

miserable y al mendigo, mediante el socorro y la limosna”1933–,  e de beneficencia – cuja 

finalidade seria a de “apoio y protección de los desvalidos”1934–, apesar de confrontarem, na 

aparência, com seus conceitos às modernas formas da assistência, nem sempre foram 

criticadas ao ponto de ser solicitar a superação de seus métodos antigos, movidos pelo “el 

error sentimental”1935. 

                                            
1933 CRUZ Y UGARTE, 1928, p.461, 462 (5º CPN, Cuba). 
1934 LEAN VIÑAS, 1942, p,499 (8º CPN, Peru). 
1935 PINO, 1928, p.134 (5º CPN, Cuba). 
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Nesse sentido, solicitava-se a adequação dos antigos procedimentos às exigências dos 

tempos modernos1936, pois agora não enfrentavam apenas miseráveis, mas “circunstâncias 

históricas” e novos problemas. Isso foi defendido pelo cubano Fernando Pino, no 5º CPN, ao 

afirmar que “el concepto de la caridad y piedad hacia el niño” deveria “irse sustituyendo por 

el concepto de necesidad y de deber que, tanto los gobiernos como todos los ciudadanos, 

tienen de ayudar al hombre en su edad más tierna”1937. 

Esse tema da formatação de novos padrões das iniciativas no campo da atenção social 

nas primeiras décadas do século XX, tem sido objeto de estudos na América Latina, que 

basicamente apresentam na forma de sucessão de “modelos” iniciando pela caridade, 

passando pela beneficência e filantropia, chegando na assistência social1938, esse processo 

mudanças. 

Entretanto, alguns como Kuhlmann Júnior1939, e mesmo Padilla Arroyo e Moreno, 

apesar de considerarem a presença de tendências principais fornecedora de novas idéias e 

práticas em cada época, avaliam que se deu a “superação” por conflito de uma pelas outras, 

mas sim da adequação e reforma dos modelos conforme novas exigências eram apresentadas. 

Para Kuhlmann Júnior não teria sido do confronto entre caridade e filantropia, como sugere 

Donzelot1940 que teria surgido a assistência, mas sim uma reformulação de suas funções, 

prioridades e modalidades de atendimento diante de projetos sociais que buscavam outros 

destinos para a sociedade1941. 

Para Moreno, ao comentar o desenvolvimento da Sociedad de Beneficencia na 

Argentina, afirma que no período de 1890 a 1940, a ela teria recebido “aporte creciente y 

sostenido del Estado”, e que as mudanças dos Governos nesse inervá-lo “no pretendieron 

invadir la competencia de la Sociedad”1942, sugerindo um tom de mudanças com 

                                            
1936 No 3º CPN, destacadamente, teve expressão essa tendência reformista da caridade, para o caso brasileiro, 
quando se tentava solucionar o “problema da Assistência à Infância”, foi proposta a articulação das esferas 
científica, governamental e caritativa para o “engrandecimento da pátria” (SOARES, 1925, p.218) (3º CPN, 
Brasil). Outro trabalho exposto em tal congresso deixa evidente que a ação caritativa podia ser direcionada a 
finalidades e utilidades públicas: “As crianças abandonadas são, quase sempre, fruto do crime ou do vício. 
Ampará-las, fornecendo-lhes os meios de serem, algum dia, bons elementos sociais, é dever de todo aquele que, 
revelando-se fiel discípulo de Jesus Cristo, tem o espírito livre de preconceitos de filósofos estultos, e o coração 
aberto aos impulsos benfazejos da caridade” (ALVEZ, 1925, p.563) (3º CPN, Brasil). 
1937 PINO, ibid., p. 134. 
1938 Para o México conferir: PADILLA ARROYO, 2004. Para a Argentina ver: Moreno, 2000, p.5-20. Para 
Brasil ver: Marcílio, 1998. Condensando, de forma resumida as periodização, teríamos as seguintes divisões: 
Colônia até último terço do século XIX – Caridade; Fins século XIX primeiras décadas XX: Filantropia; Década 
de 1920 até 1960: Assistência; Pós-1960: Estado do Bem-Estar. 
1939 KUHLMANN JÚNIOR, 2004, p.60,61, 64-66. 
1940 DONZELOT, 1986, p.65. 
1941 KUHLMANN JÚNIOR, 2004, p.60, 61. 
1942 MORENO, 2000, p.13, 14. 
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permanências. Entretanto, uma “ruptura” a esse ritmo integrativo deu-se em 1946 com a 

assunção ao poder do Peronismo, e a intervenção da Sociedad nesse ano1943. 

No México, essa reforma do sistema de atenção social, passou por um lado pelo 

desenvolvimento do setor estatal na área, praticamente ausente antes, com a Assistência 

Pública, significando uma mensagem de “um derecho social que el Estado mexicano tênia la 

obligaciónde garantizar”, ao mesmo tempo em que normatizava no sentido de “alentar y 

organizar la beneficencia privada, la cual se estimaba muy importante, debido a las funciones 

de atención social que cumplía”1944. 

As diretrizes e soluções que foram sendo propostas passavam de modificação das 

antigas práticas e criação de outras inovadoras, como já dissemos, passavam pela 

implementação da assistência social e da seguridade social, adequando as antigas orientações 

e não necessariamente se sobrepondo a elas. Na seqüência a analisamos como essas duas 

alternativas forma tratadas os longo dos congressos. 

A assistência social foi sendo concebida para reorganizar todo o sistema de auxílio à 

infância e às famílias pobres, objetivando dar uma finalidade pública a toda e qualquer 

iniciativa, ainda quando realizada por instituições beneficentes ou criadas por motivos 

caridosos. Nessa nova orientação prevaleceriam os “modernos conceptos de la asistencia 

social” ao tratar os problemas e na atuação sobre “la infancia desvalida, abandonada o 

delincuente”. 

As técnicas deveriam ser baseadas em “critério(s) científico(s)”. O foco da intervenção 

buscava atingir resultados no público atendido, como o de “rehabilitarlo” e “inculcarle hábitos 

de trabajo, de higiene y previsión que le permitan bastarse a sí mismo y dignificar su 

condición”1945. 

A grande diferença dos modelos anteriores de atenção social diz respeito aos objetivos 

a serem atingidas a partir de tratamentos fundados em técnicas científicas. Entre eles pode-se 

dizer a prevenção, reabilitação, reeducação, proteção integral, e, sobretudo, a reforma dos 

atendidos. A intenção era a de transformar os atendidos, de dependentes, a seres autônomos, 

ou como sintetizou a chilena Elvira Santa Cruz Ossa, em trabalho apresentado no 4º CPN, “ 

la Asistencia y Previsión Social”, (es) aquel acto colectivo y preventivo al cual se asocian los 
                                            

1943 Ibid., p.13. 
1944 PADILLA ARROYO, 2008, p.409. 
1945 Ambas as citações foram retiradas do seguinte voto do 4º CPN: “1º Que los Estados Americanos deben 
poner en manos del Ministerio de “Asistencia y Previsión Social”, u otro correspondiente, el control de las 
instituciones de protección al niño, a fin de que todas se inspiren en un criterio científico que tienda a 
rehabilitarlo, a inculcarle hábitos de trabajo, de higiene y previsión que le permitan bastarse a sí mismo y 
dignificar su condición.” (CONGRESO PANAMERICANO DEL NIÑO, 4, 1925, p.128). 
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poderes públicos por medio de la educación que propende a la rehabilitación del indigente, a 

inculcarle hábitos de trabajo por medio de una preparación profesional, intelectual y moral a 

fin de que reconquiste para sí, el mejor atributo de la personalidad humana, cual es bastarse 

a sí mismo”.1946 

No âmbito do público infantil isso se expressaria através de ações fundadas numa 

pedagogia social pautada pela ampla proteção (educação, saúde, legislação, assistência)1947, 

cuja finalidade seria a de “Hacer al niño consciente y activo; darle personalidad propia; 

avivar su ideal social; estimularle a colaborar en el bienestar general; colocar en sus manos 

los utensilios que han de servirle para luchar en la vida e inculcarle en la menta sagrado 

conceptos de solidaridad y de civismo”.1948 

Outra marca da assistência era a atribuição da obrigação ao Estado de realizar as ações 

em nome e benefício da coletividade, ou em atenção a um direito do atendido de receber dada 

proteção. Isso se relacionava à necessidade de manter a paz social, pois os ajustes prescritos 

pela assistência deveriam chegar “por evolución y no por revolución”1949. 

A esse respeito foram apresentados trabalhos e aprovadas resoluções em sua defesa em 

praticamente todos os CPN’s, às vezes focando mais na infância com algum tipo de problema 

(abandonada, delinqüente), às vezes na infância em geral, mas de certo modo convergiam por 

considerar que “la protección de los menores” era “obligación del Estado”1950, ou que “el niño 

abandonado tiene el ‘derecho’ a la protección de la sociedad, representada por el Estado, y a 

su vez, el Estado tiene la “obligación de amparar y educar al niño que se halla en esas 

condiciones”, entendido isso como “una función necesaria de política social” 1951. 

Essa tensão entre direito da infância exigível de ser satisfeito pelo Estado, e o dever do 

Estado em intervir sobre as crianças e adolescentes, e suas famílias, no pressuposto de 

proteger os primeiros, ficava mais explícita quando se tocava em assuntos como abandono, 

                                            
1946 CRUZ OSSA, 1925, p.185 (4º CPN, Chile). Também no 7º CPN, defendeu-se finalidade semelhante à nova 
assistência, pela qual também se deveria “preparar a los miserables no para vivir de la ayuda ajena sino más para 
vivir del esfuerzo próprio” (SIMONS, 1937, p. 841) (7º CPN, Mexico). 
1947 A título de exemplo, no 2º CPN foi aprovado voto concebendo que essa proteção deveria ser realizada desde 
o período antes das concepção, até o fim da adolescência: “El 2º Congreso Americano del Niño proclama que la 
protección del niño debe iniciarse desde el período preconcepcional, con todas las medidas jurídicas, económicas 
y morales que aseguren la plenitud del rendimiento social de la mujer, continuándose hasta la terminación de la 
adolescencia, de tal suerte que el individuo entre a la virilidad en plena posesión de sus atributos psico-físicos, 
como único medio de perfeccionamiento integral de la raza.” (CONGRESO AMERICANO DEL NIÑO, 2, 
1919a, p.175.Voto muito parecido foi proferido no 4º CPN. Cf.: CONGRESO PANAMERICANO DEL NIÑO, 
4, 1925a, p.119. 
1948 CRUZ OSSA, 1925, p.185. 
1949 LEAN VIÑAS, 1942, p.506. 
1950 Voto aprovado no 6º CPN. Cf.: CONGRESO PANAMERICANO DEL NIÑO, 6, 1930, p.18. 
1951 Voto aprovado no 2º CPN. Cf.: CONGRESO AMERICANO DEL NIÑO, 2, 1919a, p.189. 
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saúde (deficiências físicas e mentais, doenças contagiosas) e delinqüência infantil. Nestas 

circunstâncias defendia-se a idéia de que o Estado legitimado no seu papel de “proteger a 

infância” poderia retirar as crianças ou adolescentes de suas famílias, e encaminhá-las para 

diferentes tratamentos como a colocação em famílias substitutas ou em instituições de 

internação. 

No plano dos discursos, ao longo dos CPN’s, de modo mais forte nos rês últimos 

CPN’s, desenvolveu-se uma tese de que a família originária deveria ser fortalecida. Quando 

ela apresentasse carências ou problemas no seu funcionamento, ou seus filhos tivessem 

alguma carência não atendida, ou estes apresentassem alguma conduta incômoda à sociedade, 

o Estado deveria atuar em direção a ela para tratá-la através de agentes e instituições públicas 

– conduzidas, nos anos 40 em diante, pelo saber do Serviço Social. Apenas em caso de 

exceção ou necessidade razoável, é que os filhos poderiam ser afastados do convívio familiar. 

Nas ocasiões em que isso ocorresse, a separação deveria ser pelo menor tempo possível. Neste 

caso a infância seria um indicador da normalidade ou não da família, e mesmo o centro a 

balizar as ações assistenciais. 

Mesmo argumentando-se pelo fortalecimento das famílias, e pela “limitação” ao 

Estado de seu poder em afastar as crianças de suas famílias, de fato os discursos eram 

ambíguos. Ao mesmo tempo em que defendiam isso, construíam um aparato conceitual que 

ampliava e esmiuçava situações da vida infantil que a qualificassem com algum tipo de 

abandono “moral, social, de saúde”, ou irregularidade – delinqüência –, autorizando então a 

intervenção estatal, em seu “dever de proteger a infância”, implicando inclusive no 

afastamento da criança de seu lar, até a normalização do mesmo. 

O “fortalecimento” da família popular também pressupunha mantê-la sob o signo da 

tutela e vigilância mais intenso. No primeiro sinal de uma desfuncionalidade, o Estado deveria 

atuar para corrigi-la e eliminá-la. Isso explica em parte a razão pela qual se ampliou o número 

de aparatos institucionais destinados tanto a “auxiliar” as famílias, quanto aqueles destinados 

intervir sobre a infância, conforme apresentaremos ao longo do trabalho. 

No intuito de contribuir para manter a normalidade da vida familiar, de eliminar a 

pressão sobre os serviços estatais de assistência, de fomentar o sistema de trabalho 

remunerado, e manter a estabilidade social dentro do sistema capitalista, passou-se a estimular 

e indicar aos governos à implementação de sistemas de Seguridade Social. Eles seriam uma 

das principais ferramentas de “prevenção social”, com papel de evitar a emergência de 

problemas sociais advindos de motivos econômicos, cuja expressão se dava no cotidiano 
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infantil, pela necessidade das mães terem de trabalhar ainda quando em fase de gestação e 

pós-parto, pelo desemprego de pais e inevitável carestia familiar, pela falta de recursos 

levando os membros da família a realizarem atividades ilícitas, imorais. 

Os debates e as deliberações dos CPN’s saíram de uma noção limitada do Seguro 

Social, como uma garantia serviços e prestação financeira – seguro-maternidade– às mulheres 

gestantes e pós parto – oferecendo berçários e auxílios à criança em seus primeiros anos–, de 

acordo com voto aprovado no 2º CPN1952, para incluir nessas iniciativas, em voto do 6º 

CPN1953, a garantia de uma “renda mínima”, temporária, à família de segurado que estivesse 

passando por situações de emergência, além de sugerir, em deliberação favorável do 9º CPN, 

a ampliação do foco de ação não apenas aos “segurados”, mas um sistema que atendesse a 

todos, ainda quando não “contribuintes”, se em jogo estivesse a proteção da infância: “ Que el 

Estado intensifique la protección de la familia mediante el establecimiento del Seguro Social 

y del subsidio familiar […].Que puesto la piedra angular de los servicios sociales para la 

protección de niños y madres es la consolidación del hogar y el fomento de la vida familiar 

[…] estableciendo al propio tiempo un sistema seguro y servicios sociales que ayuden a cada 

cual a solucionar satisfactoriamente los problemas debidos a las dificultades económicas, 

impedimentos físicos o mal ajuste al ambiente social1954. 

Esse sistema de “previsión social” – ou Previdência Social1955–, de acordo com o 

chileno Guillermo Morales Beltramí, em trabalho apresentado no 9º CPN, tinha como 

característica: o financiamento compartilhado entre Estado, empregadores, e pais de família; 

                                            
1952 Os votos tratando da “profilaxis del abandono” indicaram formas de seguros sociais no seguinte sentido: 
“[...] d) Elevación general de la condición económica de las clases trabajadoras asegurando a todos un mínimum 
de relativo bienestar y desahogo por la reglamentación del trabajo y de los salarios, la institución de los seguros 
de enfermedad, de invalidez, de viejez, la vivienda higiénica y barata, el abaratamiento general de la vida. e) 
Ayuda directa y obligatoria del Estado (nación, provincia o municipio) a la madre que cría, de manera que pueda 
llevar a término el amamantamiento de su hijo aún dejando de trabajar o cambiando de oficio o de ocupación. 
[…] g) Establecimiento de cunas o asilos de niños […].” Cf.: CONGRESO AMERICANO DEL NIÑO, 2, 
1919a, p.181. 
1953 Voto aprovado no 6º CPN. “19 - [...] Establecer la protección económica para remediar la miseria de los 
hogares indigentes insalvables por otros medios. 20 - Ayuda material adecuada a las familias en que las medidas 
de seguridad social hayan fracasado.” (CONGRESO PANAMERICANO DEL NIÑO, 6, 1930, p.13. 
1954 Voto aprovado no 9º CPN (CONGRESO PANAMERICANO DEL NIÑO, 9, 1948, p.10, p.26). Este tema 
também foi tratado, sob outra ótica, desde o 1ºCPN, no trabalho do argentino Genaro Giacobini, quando sugeriu 
estas medidas: “1º El Primer Congreso Americano del Niño auspicia todas las medidas de orden económico 
social, tendientes a mejorar la situación financiera de las familias pobres en donde se desenvuelve el niño, como 
base de su integración psico-biológica. 2º Insinúa a las instituciones, centros y sociedades filantrópicas, la 
conveniencia social y humanitaria de velar por el mejoramiento económico de las familias menesterosas para el 
cumplimiento de los propósitos expresados en el artículo anterior. 3º Auspicia la cración en los Estados 
americanos de ligas pro abaratamiento de la vida” (GIACOBINI, 1916, p.78) (1º CPN, Argentina). 
1955 Termo consolidado no Brasil. 



Anales del I Encuentro internacional del conocimiento : diálogos en nuestra América / I Encuentro de 
las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración en el Conosur, 5, 6, e 7 de mayo 2011, 
Pelotas, Brasil – Pelotas (RS) : Instituto Federal Sul-rio-grandense/IFSul, 2011 - ISSN 2238-0078 
_________________________________________________________________________________ 

 

 1643 

e, a ampla abrangência da proteção à “niños, adolescentes y jóvenes de cualquiera condición 

[…] sea cual fuera la situación en que se encuentran y los problemas que se presenten”1956. 

Tais enfoques procuravam evitar a quebra da normalidade familiar – entendida esta 

como a célula básica da sociedade–, por questões econômicas. Esse motivo, por si só, não 

poderia justificar a intervenção sobre a infância, afastando-a da sua vida familiar. A questão 

econômica deveria ser mitigada com uma ação também econômica. A Seguridade Social 

apresentava-se como uma alternativa, e foi muito estimulada nos últimos CPN’s 

analisados1957. 

A atribuição à fatores econômicos como as principais causas desencadeadoras de 

desajustes na vida infantil e nas suas famílias, apesar de ser freqüente nos debates dos 

Congressos, tinha matizes quanto à maneira como deveria ser enfrentados, às vezes propostas 

mais conciliadoras e com medidas tópicas, outras ocasiões mais radicais. No primeiro caso, é 

representativa uma deliberação aprovada no 5º CPN, na qual sentenciava-se a necessidade de 

se modificar a pobreza, pois ela era “en gran parte”, uma “enfermedad social evitable”, e seria 

possível vencer-la através de um “ataque concertado de la sociedad” na direção de fomentar “ 

[…] la protección física del niño de toda edad, la educación general y practica de los 

jóvenes, y la protección de los niños y adolescentes mediante el fortalecimiento de la familia, 

y la supresión de las condiciones que amenazan la mortalidad del niño, y el desarrollo de 

medidas adoptadas por la colectividad por el bien del él1958”. 

Quanto às opções radicais, com alto potencial revolucionário, ainda que praticamente 

marginais nos Congressos, tiveram voz, especialmente no 7º CPN ocorrido no México, e que 

vivia ainda sob a égide da construção de seu sistema social pós-Revolucinário, quando o Dr. 

León Díaz Cárdenas, mexicano, defendeu a confrontação “ampla” ao sistema de exploração 

capitalista e imperialista, que produziam “la desorganización de los hogares”, “las pésimas 

condiciones de vida del niño por los bajos salarios, vida cara y paro forzoso a que condena los 

obreros, sus padres”. Na sua opinião, a única forma de alcançar “conquistas fundamentales 

                                            
1956 MORALES BELTRAMÍ, 1948, p.13 (9º CPN, Chile). 
1957 A Seguridade Social, no período pós Segunda Guerra Mundial, seria um dos instrumentos das políticas de 
Bem-Estar, as quais condensariam crescentemente as iniciativas estatais na área social e que vieram a ser 
desenvolvidas em parte da América Latina da década de 1960 em diante. A história dos Seguros Sociais, na 
região remete a um antecedente mais imediato, do século XIX, as sociedades de ajuda mútua, ou mutualidades. 
Elas caracterizavam-se pelo financiamento exclusivo pelos próprios potenciais beneficiários, e “oferecia” 
pecúlios por invalidez ou acidente de trabalho, morte, e outras poucas prestações. Ela era uma alternativa 
contingente aos danos que a exploração capitalista intensiva do trabalhador provocava A implementação de leis 
de Seguro Social beneficiando mais trabalhadores, com participação dos empregadores no financiamento, seriam 
fruto das mobilizações operárias nas primeiras décadas do século XX. Sobre o assunto ver: FALEIROS, 1980; 
BARRÁN, 1995a, 229, passim; YÁÑEZ ANDRADE, 2008. 
1958 Voto aprovado no 5º CPN (CONGRESO PANAMERICANO DEL NIÑO, 5, 1928a, p.63). 
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para la niñez”, melhorando as “condiciones de vida del NIÑO AMERICANO” (caixa alta no 

original), era a “acción conjunta de los oranismos revolucionarios de obreros, campesinos e 

intelectuales [...], soldados” em “luchas de liberación económica de las masas oprimidas de 

América”, na busca por “una sociedad más justa”1959. 

No interior dos CPN’s prevaleceram as tendências harmonizadoras e reformistas do 

social quando às idéias gerais que deveriam nortear as políticas sociais para a infância. Nos 

últimos Congressos passou a ter um destaque maior a noção de políticas de bem-estar infantil 

e familiar, como o fio condutor das ações dos Estados para a infância. Essa “nova tendência” 

seria conceitualmente desenvolvida e incorporada nos países, de modo mais forte nas décadas 

de 1960 e 19701960. Os seus fundamentos foram esposados no 8º CPN, pelo representante do 

Instituto Internacional Americano de Protección a la Infancia, Dr.  Victor Escardó y Anaya, e 

seriam os de que “el bienestar infantil no es una disciplina determinada sino el resultado 

combinado y armónico de todas las actividades que buscan el mayor bien de nuestros niños 

americanos. [...] el niño necesita cada una de esas cosas (educación, salud, leyes protectoras, 

texto nosso) y mochas otras, pero las requiere todas, de modo tal que su verdadero bienestar 

sólo puede obtenerse armonizando todas ellas. […] Así entendido el bienestar del niño ha de 

compreenderlo todo, su cuerpo y su alma, su salud y su conducta, su instruccion y su 

educación, y por encima de todo una coordinación perfecta para que sea bueno y feliz.1961 

Na mesma medida que a infância deveria ser atendida na sua plenitude, no caso de não 

sê-la, ampliava-se as possibilidades de torná-la portadora de alguma carência e passível de 

receber a atenção, às vezes mais, às vezes menos, incisiva do Estado e seus agentes, públicos 

ou privados. 

As novas orientações, iniciando por uma reforma e adaptação da caridade e 

benemerência, nas diretrizes da assistência social, depois incorporando a alternativa da 

Seguridade Social, e mais tarde culminando na sugestão de políticas mais coordenadas e 

abrangentes de bem-estar social, pautaram o universo de discussões sobre as bases nas quais 

deveria se construir as iniciativas direcionadas à infância pobre e suas famílias. Buscava-se 

maior profissionalismo, maior eficácia e abrangência. 

A dicotomia entre um discurso para fortalecer a família, de um lado, e as concepções 

que ampliavam sua condição de disfuncional e carente de ações do Estado, vão tonalizar um 

perfil dos debates sobre o como deveriam se estruturar as políticas concretas a serem 

                                            
1959 DÍAZ CÁRDENAS, 1937, p. 423, 424 (7º CPN, México). 
1960 Ver: ANDER-EGG, 1975. 
1961 ESCARDÓ Y ANAYA, 1942, p.204 (8º CPN, Uruguai). 
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desenvolvidas. A família popular fortalecida, e por conseqüência a infância incólume, era 

aquela que deveria ser a melhor vigiada e não ensejar a intervenção estatal, entretanto cada 

vez mais seria difícil ser normal, posto que os as causas de disfunção foram constantemente 

incrementadas. 

 
Resumen: 
La reforma de las iniciativas de atención a la niñez y a la familia popular en América 

Latina fue un asunto frecuente en las discusiones de los Congresos Panamericanos del Niño 
desarrollados entre los años de 1916 y 1948. Acá presentamos algunas de las ideas 
presentadas en tales Congresos, los cuales buscaban propones otras maneras más resolutas y 
eficaces de cómo los países deberían confrontar los problemas de la niñez pobre y de sus 
familias. 

Palabras-clave: 

Niñez, América Latina, Politicas Sociales, Historia, Asistencia 
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OS MENORES E OS ABRIGOS PROVISÓRIOS SOB A ÓTICA DA IMPRENSA 

ESCRITA – CRICIÚMA/SC (1980 – 1990) 

 

Elisangela da Silva Machieski1962 
 

Resumo: Este trabalho tem por finalidade analisar, através da imprensa escrita,  
questões a cerca dos “menores de rua” e do ato de abrigar. Para isso foram selecionadas 
algumas reportagens do jornal Tribuna Criciumense (Criciúma/SC), entre o período de 1980 a 
1990, tendo em consideração a implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA) em 1990. 

 

Palavras-chave: Menor abandonado. Jornais. Abrigos. 

 

Na década de 1980 os jornais passavam a retratar o problema social dos “menores de 

rua” com forte veemência. Vários foram os artigos e páginas que destacavam o cotidiano 

dessas crianças, intituladas de menores.  Para conceituar o termo menor que permeará esse 

trabalho, utilizo Fernando Torres Londoño, que no artigo “A origem do conceito Menor”, faz 

um apanhado sobre a construção do termo, que passa a ser associado a criança abandonada 

que vivia nas ruas entre a vadiagem, a mendicância e aos pequenos delitos. 1963   

 Falar de “menores de rua”  implica em um olhar para o passado, uma atenção para a 

história do abandono de crianças. No Brasil, instituições, que tinham o objetivo do 

abrigamento e proteção de menores abandonados/as, marcaram presença desde o período 

colonial. Os primeiros abrigamentos institucionais de crianças datam 1726, sendo realizados 

pelas Irmandades de Misericórdia, com a prática da Roda dos Expostos1964. “A criação das 

Rodas de Expostos evitou que bebês fossem abandonados nas ruas e nas portas das igrejas por 

mães que buscavam ocultar a desonra de gerar um filho ilegítimo ou que não tinham 

condições de criá-lo.” 1965 Essa prática de separar as crianças de suas famílias e 

institucionalizá-las, quer seja para sua proteção, quer seja como alternativa para resolverem-se 
                                            

1962 Graduada em História pela Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC (2005). Mestranda em 
História do Tempo Presente do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade do Estado de Santa 
Catarina (UDESC), integrando a Linha de Pesquisa de Culturas Políticas e Sociabilidades, sob orientação da 
Profª. Drª. Silvia Maria Fávero Arend.  Professora da rede pública municipal – Içara/SC.  Contato: 
Elis_mach@hotmail.com Fone: (48) 99484010. 
1963 LODOÑO, Fernando Torres. A origem do conceito Menor. In: PRIORE, Mary Del (org). História das 
crianças no Brasil. São Paulo: Contexto. 1996. p 140. 
1964 Ver : MARCÍLIO, Maria Luiza. História social da criança abandonada. São Paulo: Hucitec, 1998 
1965 RIZZINI, Irene; RIZZINI, Irmã. A institucionalização de crianças no Brasil. São Paulo : Edições 
Loyola, 2004, p. 24. 
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situações de abandono e orfandade, foi implantada, no país, no período colonial e permanece 

até dos dias atuais. 

No final do século XIX, o país passava por marcantes mudanças. O número de 

crianças a vagar pelas ruas aumentou, assim como, os pequenos delitos acentuaram-se. A 

“cura” para estes  problemas, no parecer das elites republicanas, seria oferecer para estas 

famílias um padrão de moralidade. Sendo assim, nas primeiras décadas do século XX 

surgiram as primeiras instituições de regime prisional destinadas à correção desses 

pequenos/as infratores/as. Em caráter assistencialista-repressora, essas instituições recolhiam 

os/as menores das ruas, sob a égide do Código de Menores de 1927. 

No contexto da ditadura civil-militar, instituída em 1964, qualquer ato, até mesmo 

perambular pelas ruas seria motivo para ser levado aos internatos. Cabe lembrar que foi nesse 

mesmo período que surgiu a Fundação Estadual para o Bem-Estar do Menor (FEBEM). Com 

o final da ditadura, na década de 1980, várias foram as denúncias de práticas punitivas em 

exagero contra os/as crianças e adolescentes. A partir desses fatos, somados aos movimentos 

sociais pós-ditadura, se anunciou o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Em 1990, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), concebe as crianças e adolescentes como 

sujeitos de direitos. Com o Estatuto, o Estado brasileiro passou a assumir a responsabilidade 

com todas as crianças e adolescentes, e não só com aqueles que são autores/as de atos 

infracionais, os considerados menores.  

O menor torna-se alvo do discurso médico, pedagógico, psicológico e jurídico. Ainda 

nesse sentido, cabe destacar o papel da imprensa escrita – jornal – que através de denúncias, 

propaga uma campanha moralizadora e, assim, idealiza a proteção e o amparo para as crianças 

pobres e abandonadas.  

Este trabalho tem a intenção de analisar a construção discursiva da imprensa em 

relação ao menor abandonado e o ato de abrigar. Foram selecionadas matérias do Jornal 

Tribuna Criciumense1966,  entre as décadas de 1980 e 1990, na cidade de Criciúma (SC).  

Na cidade de Criciúma, os jornais datados do início da década de 1980, marcam o 

reaparecimento de uma situação que era considerava equacionada, o ato de mendigar. Esse 

ato, que anteriormente era realizado apenas por adultos, tornou-se uma prática ao alcance das 

crianças, como mostram os recortes selecionados: 

 

                                            
1966 O  Jornal Tribuna Criciumense foi fundado em 1955, de publicação semanal e com circulação restrita ao 
território municipal de Criciúma. Assim funcionou até 1999 quando passou a ter publicação diária. 
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“Crianças na faixa etária de cinco a doze anos, estão novamente batendo de 
porta em porta mendigando a caridade pública. O surgimento de novos esmoleiros e 
de crianças esfarrapadas pelas ruas centrais da cidade recompõe um quadro 
constrangedor, que há três anos começou a ter mudada sua imagem.” 1967 

 
“A mendicância ainda é um grave problema nas principais cidades do sul 

de Santa Catarina. Mais especificamente, Criciúma, a cada dia é invadida por 
pedintes solicitando dinheiro nos bares, nas ruas, nos calçadão e agora indo de porta 
em porta. Como se não bastasse os mais velhos, agora pequenas crianças orientadas 
por adultos vivem todos os dias sob chuva, sol ou frio, mendigando por 
dinheiro.”1968 

 

O ato de mendigar na cidade, segundo o jornal Tribuna Criciumense, era objeto de 

uma “máfia” que fazia uso das crianças para pedir esmolas. Uma matéria de capa denunciava 

a possível exploração dos infantes: 

 
“Munido dessas reclamações que chegaram até nossa redação passamos a 

acompanhar de perto os passos de alguns desses garotos e notamos primeiramente 
que realmente não aceitam qualquer tipo de esmolas, ou seja: um prato de comida, 
pão, roupas usadas, alimentos crus. Em segundo lugar (...) chegamos até o centro da 
cidade – Praça Nereu Ramos onde cinco garotos, por volta das 17: 30 horas, num 
banco do jardim, passaram a contar o dinheiro, resultando em uma arrecadação de 
dar inveja a qualquer assalariado mais de Cr$ 60 mil, correspondendo 
tranquilamente a um valor maior que cr$ 10 mil para cada esmoleiro(...) Ao notar a 
nossa presença o alegre grupo foi se dissolvendo, permanecendo apenas dois garotos 
que na verdade não tinham mais de dez anos de idade. (...) Sentamos ao lado dos 
garotos passando a conversar amistosamente, para depois entrar no assunto tão 
desejado. De imediato perguntamos de onde teria vindo tanta grana? Um dos garotos 
afirmou ter surgido através de doações. Um valor angariado de Cr$ 12.500,00, sendo 
que quase a metade iria a uma pessoa de nome... e a outra levavam para casa.”1969 

 

 

Vários eram os métodos utilizados pelas crianças e jovens para pedir esmolas, desde 

simples abordagens em meio a rua, como métodos mais elaborados com a apresentação de 

cartazes ou táticas de como pedir,  se portar ou se apresentar mediante ao possíveis 

“doadores” . Podemos utilizar como exemplo o ato de se apresentar sujo para sensibilizar as 

pessoas, como aponta a notícia: 

 
“Cresce assustadoramente o número de pedintes no centro 

criciumense, principalmente nas imediações da Praça Nereu Ramos, no 

                                            
1967 Crianças voltam a pedir esmolas. Tribuna Criciumense, 07 de fevereiro de 1981, página 

9. 
1968 Mendicância ainda é um grave problema no Sul. Jornal Tribuna Catarinense, n° 1391, 13 de novembro de 
1982, página 10. 

1969 A máfia da esmola invade Criciúma. Jornal Tribuna Criciumense, n° 1484, 02 de janeiro 

de 1984. Capa. 
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calçadão. São crianças portando cartazes feitos  de papelão, papel comum e 
outras formas de solicitações à população, na tentativa de arranjar algum 
trocado. Dirigidas por adultos essas crianças ficam perambulando pelas ruas 
centrais e calçadão até a calada da noite, puxando o braço do transeunte, 
solicitando apenas dinheiro e, negando-se a pegar comida, que em muitos 
casos é oferecida. Se não bastasse as crianças, sujas de propósito para chocar 
os indefesos.”1970 

 

Em caráter de orientação a população os jornais recomendavam que não   se 

contribuísse com esses pequenos pedintes e apontavam como solução do problema as 

entidades assistências do município. Podemos citar a AFASC (Associação Feminina de 

Assistência Social de Criciúma), que em numerosas reportagens, como as citadas abaixo,  foi 

apontada como uma das únicas soluções. 

 
“Apesar do esforço desmedido e apreciável que a AFASC – 

Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma vem desenvolvendo 
para combater a invasão de pedintes – esmoleiros cadastrando-os e prestando 
toda a assistência indispensável para não circularem pelo centro da cidade, 
temos notado o aparecimento acentuado de quase uma centena de garotos 
passando a usufruir da bondade alheia.” 

 

Com o intuito de acabar com essa realidade, os jornais orientavam para a não 

colaboração com o menor pedinte,  propagavam o discurso de que dar esmolar era um meio 

de converter as crianças em futuros marginais, com probabilidade de “vida fácil”, ou seja, sem 

estimular o trabalho. O recorte selecionado é amostra da coibição da prática de dar esmolas. 

 

 
“A população poderá contribuir para a solução desse problema, 

encaminhando essas crianças às entidades assistenciais que se ocupam do 
atendimento ao menor em nossa cidade, ou comunicando os fatos às 
autoridades competentes. Dar esmolas é converter essas crianças em futuros 
marginais”1971 

 

 

Além da prática de mendigar, algumas reportagens abordavam outras práticas ilícitas 

como roubar e o usar drogas.  O ato de roubar aparece nas reportagens de forma expressiva. 

Os menores agem a luz do dia e são apontados, pelo discurso da mídia, como cópias dos 

marginais da TV,  como podemos observar nessa reportagem:  
 

                                            
1970 Pedintes invadem Criciúma. Jornal Tribuna Criciumense, n° 1463, 10 de dezembro de 1983, página 

9. 
1971 Crianças voltam a pedir esmolas. Tribuna Criciumense, 07 de fevereiro de 1981, página 9. 



Anales del I Encuentro internacional del conocimiento : diálogos en nuestra América / I Encuentro de 
las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración en el Conosur, 5, 6, e 7 de mayo 2011, 
Pelotas, Brasil – Pelotas (RS) : Instituto Federal Sul-rio-grandense/IFSul, 2011 - ISSN 2238-0078 
_________________________________________________________________________________ 

 

 1652 

“Incentivados por marginais, copiando ações de “bandidos” nos 
filmes da televisão, menores vem agindo em todo o sul do estado, 
preocupando os policiais civis e militares, que além de suas tarefas diárias, 
não tem como deslocar essas crianças para lugares diferentes das celas 
comuns aos maiores. Eles agem de dia, sempre estudando com cuidado as 
pessoas que despreocupadamente, deixam de lado suas carteiras, guarda-
chuvas,  bolsas ou qualquer outro objeto. Mas, estes pequenos marginais, não 
escolhem suas vitimas, atacam idosos, jovens e  crianças e, depois de 
surrupiarem o objeto, saem em louca disparada, com a pessoa assaltada 
correndo atrás e gritando desesperadamente.”1972 

 

Ainda nessa mesma reportagem o delegado responsável pelo 1º Distrito Policial de 

Criciúma apontava como solução para o problema 

 

“ uma maior assistência a estes menores que não tem a quem 
recorrer e acabam caindo nesse caminho lastimável. Creio que só com a 
participação da comunidade, poderemos evitar que outras crianças acabem 
como muitas detidas por praticarem atos ilegais.”1973 

 

 

A prostituição e o aliciamento de meninas apareceram em algumas reportagens, mas 

em nenhuma o tema é tratado especificamente, a temática sempre aparece somada a outros 

fatores de infração cometidos pelos menores. Algumas reportagens abordavam, ainda, o uso 

de drogas, apontando práticas cotidianas desses menores, alguns cheiravam cola de sapateiro, 

outros já utilizavam a cocaína.  

Em meio a essas denúncias, algumas possíveis soluções foram sugeridas para 

resolver o problema do menor pedinte e do menor infrator. A possibilidade de um emprego ou 

a de ir para uma escola seria a alternativa para diminuir o número de menores pedintes. 

Embora muitas possibilidades para dar fim ao ato de mendigar tenham sido apontadas, poucas 

foram as que concretamente tiraram esses menores das ruas. A criação de um local apropriado 

para reeducar esses jovens foi reivindicada por muito tempo.  
“Os problemas causados por menores que apresentam desvio de 

conduta estão se tornando cada vez mais graves em Criciúma. A cada dia que 
passa mais amplia o contingente de meninos e meninas de ruas que 
perambulam pela cidade praticando pequenos furtos, se prostituindo, 
assaltando loja e pedestres e cometendo outros delitos, sem que se tome uma 
iniciativa séria e responsável, no sentido de reeducá-los. Muito embora a 
Constituição Federal estabeleça que a educação é um direito de todos e um 
dever do Estado e da família, dezenas de menores continuam marginalizados, 
sem lar, sem escola, sem saúde, sem trabalho e sem a menor perspectiva de  
uma condição de vida compatível com a dignidade humana. Os nossos 
governantes, desgraçadamente, se mantêm invisíveis negligenciando suas 

                                            
1972  Menores colocam em alerta a polícia no Sul, Jornal Tribuna Criciumense, n° 1532,  10 de novembro de 
1984. 
1973 Idem 
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obrigações em relação ao atendimento da população infanto-juvenil. Com 
isso estão contribuindo para a desestruturação da sociedade do futuro e a 
aceleração da escalada da violência no país. Criciúma necessita urgentemente 
de um estabelecimento especializado que promova a reintegração social 
desses menores. Entretanto, o único Centro de Integração Provisória existente 
acabou sendo interditado por determinação do juizado de menores devido a 
precariedade de suas instalações.”1974 

 
O primeiro abrigo de Criciúma foi fundado em cinco de maio de 1984, sem dinheiro 

ou terreno, o abrigo começou a funcionar no espaço do antigo Centro de Recuperação Física 

da cidade. Ali eram atendidas 16 crianças, na faixa etária de 5 a 12 anos, elas recebiam além 

da moradia, alimentação, roupas e cuidados médicos e odontológicos. Em reportagem a 

diretora do abrigo, Maria Lúcia Gonçalves declarou que o objetivo do abrigo “ é o de abrigar 

as crianças soltas pelas ruas de Criciúma, mesmo aquelas que tenham passagem pela policia e 

que se encontram em liberdade. Pretendemos também abrigar aos órfãos, aquele que a família 

não dá mais conta.”1975 Nessas instalações,  localizado no Morro Cechinel, o abrigo funcionou 

até início da década de 1990. A instalação precária somada a localização, longe do centro da 

cidade, fizeram com que algumas reivindicações fossem feitas exigindo a mudança de local, 

como nos mostra a reportagem: 

 
“as dificuldades que as crianças encontram é muito grande para 

virem ao centro da cidade estudarem, pois dependem de ônibus, que além do 
transporte coletivo ser de péssima qualidade encontra-se em número 
insuficiente.Por esse motivo numa área mais próxima do centro evitaria esse 
transtorno e contribuiria para a feitura de uma horta e um pomar que ajudaria 
na educação dos garotos e auxiliaria na alimentação.”1976 

 
Somente em 1992 o abrigo ganha novo endereço, no bairro Mina do Mato em uma 

residência de Francisco da Silva, padre e presidente da entidade. O abrigo, nesse período, 

prestava assistência a 20 crianças e adolescentes, muitos deles trabalhavam em casas 

comerciais. O abrigo funcionava, principalmente, de doações que eram reforçadas nas 

reportagens: “Todo o tipo de ajuda é bem vindo, por isso, o abrigo do menor, mantém o 

telefone 336971 a disposição dos interessados que desejam dar a sua parcela de contribuição 

para uma grande causa social que visa tirar os meninos  abandonados das ruas.”1977 

                                            
1974 Problema do menor infrator deixa perplexa a população de Criciúma, Jornal Tribuna Criciumense, 01 de 
setembro de 1995, página 3. 

1975 Abrigo de menores de Criciúma atende 16 crianças, Jornal Tribuna 
Criciumense, n° 1500, 07 de julho de 1984 
1976  Novo local para abrigo de menores, Jornal Tribuna Criciumense, n° 2021, 24 de março de 1990, página 3. 
1977 Abrigo de menor está na Mina do Mato, Jornal Tribuna Criciumense, n° 2180, 15 de fevereiro de 1992, 
página 12. 
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Além do ato de abrigar, apontado como uma das soluções,  uma reportagem 

mostrava uma forma de ação direta para solucionar esse problema: 
 

“ Desde alguns dias, 14 meninos deixaram definitivamente as ruas de 
Criciúma e receberam uma profissão. Hoje esses atuam na marcenaria, na 
carpintaria, oficinas de máquinas e serralherias do pátio da Prefeitura Municipal de 
Criciúma. Constam ainda duas refeições diárias e um salário mínimo mensal”1978  

 

Esse projeto, de oficinas profissionalizantes, todavia, contemplou somente alguns 

meninos. E mesmo assim, foi um número pequeno  mediante a cifra de meninos que 

circulavam pelas ruas da cidade. Em um levantamento feito pelo jornal Tribuna Criciumense 

estes somavam cerca de cem meninos.1979 

Mediante a todas essas matérias, vinculadas no jornal Tribuna Criciumense surge à 

pergunta: “O Estatuto da Criança e do Adolescente  está funcionando?” E o próprio jornal 

elaborou uma resposta publicada em forma de artigo. Esse por sua vez, inicia com um 

levantamento a nível nacional e após trouxe para o cotidiano dos/as criciumenses. Vejamos 

como o jornal abordou a temática: 

 
“Esta pergunta vem sendo feita com muita freqüência por 

empresários e população brasileira, vitima preferencial das ações criminosas 
dos menores abandonados e em vias de marginalização. Considerados hoje 
como “intocáveis” por serem imunes de qualquer culpa pelos crimes 
cometidos mesmo pegos em flagrante, o quadro estarrecedor da violência e 
criminalidade praticadas por menores continua crescendo de forma 
assustadora em  qualquer ponto do país. O comentado e aplaudido Estatuto 
da Criança e do Adolescente, promulgado a mais de um ano com a finalidade 
de tirar a criança abandonada da rua, ao que parece contribuiu para o 
aparecimento de mais infratores que conhecedores da legislação que os 
protege, praticam os mais bárbaros crimes, como os mostrados pela televisão 
esta semana no Rio de Janeiro, onde em plena luz do dia, homens e senhoras 
são assaltados, roubados – em praça pública sob os olhares de populares e da 
própria policia que nada pode fazer. Outro exemplo está acontecendo em São 
Paulo, também mostrados pela televisão atingindo os ofic-boys – meninos 
trabalhadores- sendo roubados por outros meninos. Não vamos muito longe 
para ver cenas como estas trazidas pela televisão. Em Criciúma esses tipos de 
crimes também são praticados, só não denunciados por que não levam a nada 
em (frase ilegível). Quem não lembra das crianças do São Bento que tiveram 
seus tênis roubados antes da entrada das aulas e de bicicletas sendo roubadas 
em plena rua e em pátio das escolas. Tudo são praticados por menores que 
também invadem as casas comerciais e residências adentrando por apertados 
basculantes.”1980 

 

                                            
1978 Menores carentes saem das ruas de Criciúma. Jornal Tribuna Criciumense, n°2330, 05 de agosto de 1994. 
1979 Cabe ressaltar que o jornal utilizava o termo no masculino, não fazendo menção a meninas pedintes. 
1980 Estatuto da Criança e do Adolescente está funcionando?, Jornal Tribuna Criciumense, 15/02/1992, página 5. 
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O problema do menor infrator se fazia tão presente no cotidiano de Criciúma, que em 

meio aos artigos destinados aos menores, os autores apontavam as várias ligações e 

reclamações feitas pelos/as moradore/as  da cidade. O jornal  tomou a iniciativa e fez um 

artigo especial com o objetivo de entrevistar alguns desses menores. As entrevistas tinham 

temas diversos: história de vida, drogas, infrações, prostituição, família. Alguns exemplos 

podem ser retirados do recortes  selecionados  

 
“Marcos tem 13 anos de idade e contou que está na rua desde que 

seu pai matou sua mãe e foi para a cadeia. Não possui parentes e diz que 
nenhuma instituição quer aceitá-lo por que já fugiu três vezes. A cola de 
sapateiro que eles costumam cheirar com muita freqüência, é adquirida por 
um elemento, maior de idade conhecido por Marcio Louco e que reside no 
bairro Cidade Mineira. 

 
O F. B. tem 16 anos de idade, e embora afirme que reside com a sua 

avó em Siderópolis,  logo se percebe que ele está mentindo. Na verdade ele é 
mais um marginalizado que cheira cola de sapateiro, consome drogas, e já se 
enveredou pela senda do crime, como ele próprio acabou confessando. Ele 
disse que um grupo de menores é liderado por um bandido conhecido apenas 
por Eduardo. Esse elemento seria responsável pelos delitos que são 
praticados pelos meninos de rua, e embora tenha 23 anos de idade até agora 
continua agindo impunemente. 

 
O F. F. de 13 anos foi o que menos falou, talvez com medo de sofre 

alguma represália por parte de seus companheiros. Ele não quis dizer quem é 
que compra a cola de sapateiro, mas afirmou que é uma tal de Elaine, de 19 
anos de idade, residente em Braço do Norte, quem se encarrega de prostituir 
as meninas de rua em Criciúma.1981 

 

Um olhar para o passado demonstra que a história das crianças está, estreitamente, 

relacionada ao contexto social e econômico na qual estão inseridas. Esses menores, que eram 

apontados como  delinquentes, pedintes ou esmoleiros eram, ao mesmo tempo, retratados 

como crianças que necessitavam de proteção. Como duas faces de uma mesma moeda, a  

maioria das notícias selecionadas anunciava não apenas o menor abandonado que necessitava 

de proteção, mas também o constrangimento que o mesmo impunha à sociedade na qual 

estava inserido.  Esses discursos sintetizavam sob os menores um estereótipo criminal, que 

impregnados de moral tinham entre outros objetivos, o de livrar o espaço público desse mal 

social. A solução apontada nesses casos foi o abrigamento, mas esse foi mostrado, durante as 

reportagens, como um meio precário e insuficiente para atender a demanda de menores que 

perambulavam pelas ruas da cidade durante entre os anos 1980 e 1990. 

                                            
1981 Problema do menor infrator deixa perplexa a população de Criciúma, Jornal Tribuna Criciumense, 01 de 
setembro de 1995, página 3. 
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Resumen: Este estudio tiene como objetivo analizar, por medio de la prensa, referida a 
la cuestión de los "niños de la calle" y el acto de acogida. Con este fin hemos seleccionado 
algunos artículos del periódico Tribuna Criciumense (Criciúma / SC), entre el periodo 1980 a 
1990, teniendo en cuenta la aplicación del Niño y del Adolescente (ECA) en 1990. 
 
Palabras claves: Niños abandonados. Periódicos. Refugios. 
 

 
Fontes: 
 
A máfia da esmola invade Criciúma. Jornal Tribuna Criciumense, n° 1484, 02 de 

janeiro de 1984. Capa. 
 

Abrigo de menor está na Mina do Mato, Jornal Tribuna Criciumense, n° 2180, 15 de fevereiro 
de 1992, página 12. 
 

Abrigo de menores de Criciúma atende 16 crianças, Jornal Tribuna Criciumense, n° 
1500, 07 de julho de 1984 

 
Crianças voltam a pedir esmolas. Tribuna Criciumense, 07 de fevereiro de 1981. 
 

Estatuto da Criança e do Adolescente está funcionando?, Jornal Tribuna Criciumense, 
15/02/1992, página 5. 

 
Mendicância ainda é um grave problema no Sul. Jornal Tribuna Catarinense, n° 1391, 

13 de novembro de 1982. Página 10. 
 
Menores carentes saem das ruas de Criciúma. Jornal Tribuna Criciumense, n°2330, 05 de 
agosto de 1994. Página 3 
 
Novo local para abrigo de menores, Jornal Tribuna Criciumense, n° 2021, 24 de março de 
1990, página 3. 

 
Pedintes invadem Criciúma. Jornal Tribuna Criciumense, n° 1463, 10 de dezembro de 

1983. Página 9 
 
Problema do menor infrator deixa perplexa a população de Criciúma. Jornal Tribuna 
Criciumense, n° 2446, 08 de novembro de 1996. Página 13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anales del I Encuentro internacional del conocimiento : diálogos en nuestra América / I Encuentro de 
las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración en el Conosur, 5, 6, e 7 de mayo 2011, 
Pelotas, Brasil – Pelotas (RS) : Instituto Federal Sul-rio-grandense/IFSul, 2011 - ISSN 2238-0078 
_________________________________________________________________________________ 

 

 1657 

 
 
 
 
 
 

 
Referências 

  
ALVES, Ismael Gonçalves. Pequenos desventurados meninas e meninos em notícias: 

protagonistas de um dantesco espetáculo, onde a miséria possui papel preponderante – 
(Criciúma 1950-1960). 

 Disponível em http://www.historiaehistoria.com.br/materia.cfm?tb=alunos&id=301 
 
AREND, Silvia Maria Fávero. Filhos de Criação: Uma História dos menores 

abandonados no Brasil (década de 1930).  (Tese de Doutorado) UFRGS, 2005. 
 
ARIÈS, Philippe. História social da criança e da família. São Paulo: LCT, 1981. 
 
BAPTISTA, Myriam Veras(org). Abrigo: comunidade de acolhida e socioeducação. 

São Paulo: Instituto Camargo Correa, 2006. 
 
BORGES, Ângela. Família, Gênero e Gerações. São Paulo: Paulinas, 2007. 
 
BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8.069, de 13/7/90. 
 
CHALHOUB, Sidney. Trabalho, lar e botequim: o cotidiano dos trabalhadores no Rio 

de Janeiro da Belle Époque. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2001 
 
COUTINHO, Rocha Maria Lucia. Tecendo por trás dos panos: a mulher brasileira nas 
relações familiares. Rio de Janeiro: Rocco, 1994 
 
D’INCAO,  Maia Ângela. Mulher e família burguesa.  História das mulheres no Brasil. Org 
PRIORE, Maria Del. São Paulo: contexto. 1997. 
 
FILHO, Alcides Goulart. Memória e Cultura do Carvão em Santa Catarina. Florianópolis: 
Cidade Futura, 2004. 
 
FILHO, Archimedes Naspolini. Criciúma, orgulho de cidade: Fragmentos da história de seus 
120 anos. Criciúma: Ed do autor, 2000. 

 
FONSECA, Cláudia. Ser mulher, mãe e pobre. In: PRIORE, Mary Del (org) História 

das mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 1997 
 
FOUCALT, Michel. A Ordem dos Discursos. 11a edição. São Paulo: Edições Loyola, 2004. 
 
______________  Vigiar e Punir: História da violência nas prisões. 5a ed. Petrópolis: editora 
Vozes, 1987. 
 
______________ Microfísica do poder. 17a edição. São Paulo: ed Graal, 2002. 



Anales del I Encuentro internacional del conocimiento : diálogos en nuestra América / I Encuentro de 
las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración en el Conosur, 5, 6, e 7 de mayo 2011, 
Pelotas, Brasil – Pelotas (RS) : Instituto Federal Sul-rio-grandense/IFSul, 2011 - ISSN 2238-0078 
_________________________________________________________________________________ 

 

 1658 

 
KOCOUREK, Sheila. Nas dobras da história: O desafio do conselho municipal dos 

direitos da Criança e do adolescente na construção da cidadania para o século XXI. (Tese de 
doutorado em Serviço Social), PUCRS, 2006 

 
MARCÍLIO, Maria Luiza. História social da criança abandonada. São Paulo: 

Hucitec, 1998 
 
PINSKY, Carla Bassanezi (Org.). Fontes Históricas. São Paulo: Contexto, 2005. 

PRIORE, Mary Del (org). História das crianças no Brasil. São Paulo. Contexto. 1996. 
 
RAGO, Margareth. Do Cabaré a o Lar: A utopia da cidade disciplinar, Brasil 1890-1930. 3a 
edição. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985.  
 
RIZZINI, Irene; RIZZINI, Irmã. A institucionalização de crianças no Brasil. São Paulo: 
Edições Loyola, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anales del I Encuentro internacional del conocimiento : diálogos en nuestra América / I Encuentro de 
las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración en el Conosur, 5, 6, e 7 de mayo 2011, 
Pelotas, Brasil – Pelotas (RS) : Instituto Federal Sul-rio-grandense/IFSul, 2011 - ISSN 2238-0078 
_________________________________________________________________________________ 

 

 1659 

 

JUVENTUDE COMO CATEGORIA HISTÓRICA: TENTATIVAS DE 
ESCREVER UMA HISTÓRIA DOS JOVENS. 

 

Hélio Camilo Rosa1982 

 

Resumo: 

 

O presente artigo é parte de um projeto em andamento, que se intitula “Sobre 

Juventude: gostos, circuitos, táticas cotidianas e cultura escolar na cidade de 

Palhoça”, no qual se propõe um estudo sobre juventude e sua relação com o 

consumo de produtos culturais no ambiente escolar, mediados pelo uso das 

tecnologias da informação. Aqui também serão apontados os desafios para estudar 

a categoria juventude dentro da construção da narrativa do texto histórico. 

 

Palavras-chave: Juventude, jovens, escola, História, mídia. 

 

 

No contemporâneo, especialmente a partir das últimas décadas do século XX e início 

do XXI, há uma enorme preocupação com as etapas da vida humana. As fases em que os 

indivíduos encontram-se vulneráveis, crianças e idosos, vêm chamando a atenção de 

pesquisadores e instituições políticas. Podemos citar a título de exemplo a criação do estatuto 

da criança e do adolescente e o estatuto do idoso na legislação brasileira que contribuem para 

garantir direitos às pessoas que se encontram nessas fases da vida. No entanto, essas 

preocupações estendem-se à juventude com a criação de políticas públicas educacionais, 

trabalhistas e integração social. 

                                            
1982 Mestrando em História pela Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC possui 

graduação em Filosofia e Especialização em História de Minas pela Universidade Federal de São 

João Del-Rei – UFSJ. Atualmente é professor de Filosofia e Sociologia no Ensino Médio na rede 

pública do Estado de Santa Catarina. Suas pesquisas se concentram nos temas: juventude e cultura 

escolar. 

Endereço: R. Alcino dos Navegantes Moreira, 400, bl. 09 apto. 13 – Barra do Ariríu, Palhoça-

SC. Cel. 99851406, e-mail: locamilo@yahoo.com.br 
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Por outro lado percebemos uma supervalorização da juventude, em especial nos canais 

da mídia. Isso não significa que as outras etapas deixem de ser importantes, mas talvez a 

juventude seja uma das fases em que mais se queira permanecer por toda a vida. O enorme 

aparato da indústria estética, os cuidados com o corpo que envolvem desde a utilização de 

cremes, produtos antienvelhecimento até as cirurgias plásticas e tratamentos de 

emagrecimento, enfim, uma série de cuidados médicos, estéticos e de higiene nos levam aos 

indícios que caracterizam a juventude como fase privilegiada da vida. Para Francisco Ortega 

essa “obsessão pelo corpo bronzeado, malhado, siliconado”1983, ideal de corpo perfeito, leva 

ao preconceito e exclui todos aqueles que fogem às padronizações.  

Esses motivos indicam que essa categoria é útil para análise, em especial 

nesse início do século XXI, momento que afloram uma série de mudanças e 

transformações no comportamento das pessoas, influenciadas pelo desenvolvimento 

tecnológico no campo da informática, da telefonia, da medicina estética, dentre 

outras. Os estudos sobre a juventude atravessam os séculos. Teóricos e 

pensadores, ao longo dos tempos, tiveram em seus estudos preocupações com a 

temática, poetas, antropólogos, sociólogos, filósofos, psicólogos e historiadores 

falaram a sua maneira dessa faixa etária. Nosso estudo toma de empréstimo a 

noção de fluxo do filósofo Heráclito, juventude como fluidez, passagem, transição, 

mudança.  

Uma etapa da vida humana que, como qualquer outra, apresenta seus 

dilemas, seus percalços e suas contradições, mas de certa forma todos que atingem 

a maturidade passaram por essa vivência. No entanto, precisamos ressaltar que 

nossas preocupações giram em torno de um período que não abrange toda a 

juventude, mas os anos em que esse jovem está inserido no ambiente escolar, 

especialmente cursando as séries que englobam o ensino médio. Constituem nosso 

período de recorte os anos que compõem a década de 1970 e a primeira década do 

século XXI. 

                                            
1983 ORTEGA, Francisco. Das utopias sociais às utopias corporais: identidades somáticas 

e marcas corporais. In: ALMEIDA, Maria Isabel Mendes de e EUGÊNIO, Fernanda (orgs.). 

Culturas Jovens: novos mapas do afeto. Rio de Janeiro: Zahar, 2006.  p. 45.  
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Algumas questões teóricas e metodológicas interessam a esse estudo. 

Primeira: de que maneira historicizar a categoria juventude com sua fluidez e 

mutabilidade? Segunda: como tecer a narrativa histórica diante desse turbilhão, que 

teorias e métodos epistemológicos podem nos guiar diante desse cenário cambiante 

da pós-modernidade? E finalmente: que historiadores, filósofos e demais 

pensadores podem contribuir para a discussão e construção dessa narrativa? 

Buscamos uma escrita histórica descomprometida com a teleologia cristã, mas de 

certa formada vinculada a periodização secular. Pensar nosso tempo presente de 

diversas maneiras, que atravessa o espaço e sobrepõe acontecimentos diversos. 

Para tentar adentrar nesse emaranhado de pensamentos, discursos e teorias 

buscarei suporte teórico em filósofos como: Heráclito, um pré-socrático e Nietzsche, 

um existencialista moderno; Michel de Certeau, Walter Bejamim, R Koselleck. 

Filósofos e historiadores que nos ajudam a romper com a periodização e a 

teleologia, contribuem com a escrita da história, seus ranços e avanços. 

A escrita da narrativa histórica percorre, desde Herótodo, longos e sinuosos 

caminhos. Subiu montanhas, caminhou por vales sagrados, viajou por desertos 

escaldantes, trilhou planícies verdejantes, navegou por rios caudalosos, assentou 

em cátedras confortáveis e embrenhou diversas aventuras por vilas, campos, 

cidades, países e continentes. Durante séculos seu anjo guardou teorias, protegeu 

segredos, iluminou pesquisas e canonizou conceitos. Mas, o que esse protetor não 

previa, supostamente aconteceu, debaixo de suas enormes asas, o pós-moderno, 

um discípulo de Prometeu veio a roubar as chaves do baú histórico. Misturou e 

fragmentou tudo. Porções de literatura, vozes esquecidas de camponeses, grupos 

suburbanos, trocou os recortes e adicionou novos temas. O que antes era falta, 

tornou excesso, fontes inesgotáveis, mas grande parte delas moventes, transitórias, 

fragmentárias, vulneráveis  e mutáveis. A musa já não nos proporciona caminhos 

seguros, seu canto, antes lembranças seguras para o aedo, guia-nos pelo rastro do 

esquecimento. Hoje nos lança ao turbilhão dos acontecimentos, da movência, 

nomadismo e hibridismo pós-moderno. Nessa trilha sinuosa é que proponho 

identificar os indícios e seguir os rastros da narrativa sobre a temática juventude. 

O tema Juventude é recorrente em algumas áreas de estudos como a 

Sociologia e a Antropologia, diversas pesquisas tem se debruçado sobre as 

questões que envolvem essa faixa etária. Nosso intuito é seguir esse rastro, 
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priorizando as manifestações juvenis contemporâneas, em especial a relação entre 

cultura escolar e as novas tecnologias da informação. Pensamos em estudar a 

juventude como uma categoria histórica inserida no ambiente escolar, local onde 

circula um material cultural. De um lado, os estabelecidos legalmente; e do outro, os 

proporcionados pelas táticas cotidianas. Revistas, arquivos de músicas e vídeos, 

adereços, etc., são elementos e maneiras de construir e transformar identidades, 

colocando em contexto as preferências musicais, as maneiras de vestir e de se 

relacionar socialmente dentro e fora do ambiente escolar. Os estudos sobre 

juventude são relevantes para compreensão do processo educacional, da cultura e 

das transformações históricas da nossa sociedade e contribuem com a visibilidade 

da produção cultural juvenil na cidade de Palhoça e suas confluências com 

Florianópolis. 

Embora essa temática esteja presente nos estudos de sociólogos, psicólogos 

e antropólogos, é recente a tentativa dos historiadores de aventurar-se por esses 

meandros. Uma grande contribuição começa com Philippe Áries em seu livro: 

História Social da Criança e da Família, apontando que os temas criança, juventude, 

família são recentes na historiografia1984. Outra importante contribuição vem dos dois 

volumes organizados por Giovanni Levi e Jean-Claude Schmitt intitulado: História 

dos Jovens1985, contendo textos de diversos historiadores que investigam o tema 

juventude desde a antiguidade clássica à época contemporânea. Essas obras 

inspiram e nos ensinam a percorrer nosso caminho, é uma proposta interessante 

para nos guiar pelas veredas das histórias sobre a juventude. Essas veredas são 

sinuosas, é preciso não ser ingênuo e nem acreditar na simplicidade ao lidar com os 

grupos etários. O ser jovem é diferente no tempo, no espaço e na cultura.  

“Mais apropriadamente, os indivíduos não pertencem a grupos 

etários, eles os atravessam. É justamente o caráter essencial de 

liminaridade, típico da juventude, conjugado com a maior ou menor 

brevidade de passagem pela condição de jovem, que caracteriza em 

última análise (porém de maneiras diversas nas diferentes 

sociedades) a juventude, determinando tanto as atitudes sociais, 

                                            
1984 ARIES, Philippe. História Social da Criança e da Família. Tradução: Dora Flaksman. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan.1981. 
1985 LEVI, Giovanni & SCHMITT, Jean-Claude (orgs.). História dos Jovens: Da Antiguidade à Era Moderna. 
Tradução: Claudio Marcondes, Nilson Moulin e Paulo Neves. São Paulo: Companhia das Letras, v. 1, 1996. 
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atitudes dos ‘outros’ no seu confronto, quanto a visão que os jovens 

tem de si mesmo”1986. 

 

Esse não permanecer, esse atravessamento, encontra eco na teoria do devir 

de Heráclito: “nos mesmos rios entramos e não entramos, somos e não somos”1987.  

Assim como não podemos entrar duas vezes no mesmo rio, não podemos passar 

duas vezes pela juventude. Atravessamos essa fase assim como as águas 

atravessam o leito do rio. Mas como citado anteriormente, muitos não desejam 

atravessá-la, para essas pessoas seria uma alucinação ultrapassar esses limites, 

elas adorariam congelar o tempo, permanecer nas mesmas águas, numa piscina 

que não possui os equipamentos necessários para bombear a água, deixando-a 

parada, mesmo assim essa água evaporizaria lentamente. Elas prefeririam viver 

constantemente a juventude a exemplo do famoso personagem de Oscar Wilde, 

Dorian Gray. No segundo capitulo do livro, o personagem lorde Henry Wotton tece o 

“seu estranho louvor à juventude”1988 e sua repugnância à velhice. 
“Nós, porém, jamais revivemos a nossa juventude. O 

arrebatamento da alegria que palpita em nós aos vinte anos vai-se 

enfraquecendo. Os nossos membros se cansam, os nossos sentidos 

se embotam. Todos nós nos convertemos em horrorosos fantoches, 

alucinados pela lembrança das paixões das quais tivemos 

demasiado temor, e das estranhas tentações a que não tivemos 

coragem de ceder. Juventude! Juventude! Não há absolutamente 

nada no mundo, senão a juventude!”1989 

 

Diante das palavras de lorde Henry Wotton, elogiando eloquentemente a 

juventude associando-a ao belo e maravilhoso e contrapondo à velhice, locus do feio 

e do horrível, Dorian Gray exalta: “se acontecesse o contrário! Se eu ficasse sempre 
                                            
1986 LEVI, Giovanni & SCHMITT, Jean-Claude (orgs.). História dos Jovens: Da Antiguidade à 

Era Moderna. Tradução: Claudio Marcondes, Nilson Moulin e Paulo Neves. São Paulo: Companhia 

das Letras, v. 1, 1996. p. 9. 
1987 HERÁCLITO DE ÉFESO. In: Os Pré-socráticos: Fragmentos, doxografia e comentários. 

Traduções: Wilson Regis, José Cavalcante de Souza e Ernildo Stein. São Paulo, Nova Cultural Ltda, 

1999. p. 92. 
1988 WILDE, Oscar. O retrato de Dorian Gray. Tradução: Enrico Corvisieri. São Paulo: Nova cultural, 2003. p. 
28. 
1989 Ibidem. p. 30. 
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jovem, e se este retrato envelhecesse! Por isso... (...) Daria até minha alma!”1990. Eis 

o desejo, o corpo permanecer jovem e o envelhecimento deixar a cargo do seu 

retrato. Mas o próprio personagem pagou com sua morte o peso da angústia e do 

desespero de estar sempre jovem. Caminhos semelhantes são trilhados por homens 

e mulheres que trocam não a alma, mas dinheiro e tempo em academias de 

ginástica, clínicas estéticas, farmácias e tudo que possa perpetuar sua beleza e 

juventude. Se tivessem alma trocariam, mas creio que não acreditam na alma, então 

trocam também fragmentos de seus corpos, gorduras e ossos, em troca de silicones 

e cosméticos que prometem o retardamento da velhice. 

Essa ilustração indica um caminho para a narrativa: trilhar pelos encontros e 

desencontros, pelos tempos sobrepostos que caracterizam a juventude, desta forma 

permanecemos nela enquanto narratividade. Enquanto momento de vivência deixá-

la-ei seguir  caminhos diversos, às diferentes maneiras pelas quais milhares de 

pessoas entram e saem, ou seja,  atravessam esse momento da existência humana. 

 A pretensão não é fechar a juventude em bloco homogêneo, imutável, 

mas entendê-la como “construção social e cultural”1991, compreender suas 

diferenças no tempo e no espaço. Diferenças sociais, econômicas e culturais que 

separam jovens ricos e pobres, operários e universitários, do meio rural e do meio 

urbano. Entretanto é importante ressaltar que há um elemento que promove o 

encontro desses jovens, a saber, o consumo de produtos midiáticos. Quer seja 

caminhando pela cidade, no silêncio de seu quarto, nas salas de aulas, o uso das 

tecnologias da informação, de celulares a computadores, está presente. 

Para articular esses espaços aproprio-me do conceito “circuitos de jovens”1992. 

Desenvolvido por José Guilherme Cantor Magnani, antropólogo do NAU – Núcleo de 

Antropologia Urbana da USP -, propõe este conceito para abordar o “comportamento 

dos jovens nos grandes centros urbanos”1993, privilegiando a circulação por 

diferentes lugares, pelos pontos de encontro, de conflitos e trocas, observando os 

espaços frequentados por grupos juvenis na cidade de São Paulo.  Importa-me este 

conceito para estudar uma parcela de jovens frequentadores de um ambiente 
                                            

1990 Ibdem. p. 31. 
1991 LEVI, Giovanni & SCHMITT, Jean-Claude (orgs.). História dos Jovens: Da Antiguidade à Era Moderna. 
Tradução: Claudio Marcondes, Nilson Moulin e Paulo Neves. São Paulo: Companhia das Letras, v. 1, 1996. p. 8. 

1992MAGNANI, José Guilherme Cantor. “Os circuitos dos jovens urbanos.” Scielo, 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-20702005000200008&script=sci_arttext, 21/08/2009. 18 p. 
1993 Ibdem. s/p. 
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escolar que circulam por diversos locais e espaços urbanos, desde galerias 

comerciais no centro de Florianópolis, brechós e sebos aos ambientes virtuais, das 

redes sociais aos sites de trocas comerciais. Nesses ambientes circulam bens 

culturais, tais como vídeos, músicas, diversos arquivos que permitem uma 

integração de jovens de diversas partes do globo terrestre, intercambiando-se 

através da rede mundial de computadores. Produtos que podem estar disponíveis 

em sites de relacionamento ou compartilhamento como o youtube, orkut, msn, 

dentre outros. Por isso, “estamos preocupados com a emergência do que estamos 

chamando de sujeito-estudante pós-moderno – isto é, com uma compreensão das 

populações escolares contemporâneas que considere a juventude como sujeito 

exemplar do pós-modernismo”1994. 

De modo geral, podemos identificar a influência da mídia na formação das 

identidades juvenis. A mídia permeia, atravessa esses ambientes, permite de certa 

forma os laços que unem a diversidade de jovens no cotidiano pós-moderno. Nesse 

contexto há de buscar novas formas de escrita da história, a movência predomina 

nesse campo de estudo, pois tudo é volátil, cambiante, mutável. As fontes de 

pesquisas surgem e desaparecem com o mesmo furor, antes tínhamos escassez, 

hoje temos a abundância, haja cautela para lidar com esses documentos, o 

selecionar e o escrever. Os historiadores do presente precisam de certas 

habilidades para lidar com as fontes, buscando construir uma narrativa que 

possibilite amarrar as questões elaboradas durante o processo de pesquisa. 

Escrever a História é um processo artesanal, lidar com as palavras é como 

lidar com o barro, o oleiro constrói seu vaso, o historiador o seu texto. Por isso é 

importante resgatar capacidade de narrar, tal qual Walter Benjamin as elucidou em 

seu elogio a Leskov. 
“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 porque ninguém mais fia ou tece enquanto ouve a história. 

Quanto mais o ouvinte se esquece de si mesmo, mais 

profundamente se grava nele o que é ouvido. Quando o ritmo do 

                                            
1994 GREEN, Bill & BIGUM, Chris. Alienígenas na sala de aula. In: SILVA, Tomaz Tadeu da 

(org.). Alienígenas na sala de aula: Uma introdução aos estudos culturais em educação. 8 ed. 

Petrópolis: Vozes, 2009. p. 209. 
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trabalho se apodera dele, ele escuta as histórias de tal maneira que 

adquire espontaneamente o dom de narrá-las. Assim se teceu a 

rede em que está guardado o dom narrativo.”1995  

 

Tecer essa narrativa é uma maneira de contar a história. “Este trabalho de 

tecitura é, no entanto, obra da mão de quem tece, da imaginação e habilidade de 

quem narra.”1996 Escrever é a arte de inventar, inventar um texto, uma ficção, 

dialogando real com o fictício, nossa imaginação, o arcabouço de fatos e idéias 

gravadas em nossa memória. 

Precisamos superar os discursos comuns e mesmos teóricos que se referem 

à juventude ressaltando os problemas que essa faixa etária enfrenta, uma fase que 

deve ser superada, um momento de transição entre a criança e a vida madura. 

Esses jovens que no pensar comum sempre trouxeram problemas para os pais, 

professores e para a sociedade em geral. Eis que é preciso chegar à vida adulta, 

momento de responsabilidades, assumir uma família, um emprego e o cuidado com 

os filhos. É preciso ampliar essa discussão, colocar em evidência o debate sobre as 

diferenças entre classes sociais, raciais e gênero de diversos jovens. Discutindo 

sobre juventude e seus dilemas, a definição da faixa etária, se são jovens os entre 

14 e 24 anos ou se podemos alargar a faixa até os 30 anos1997, a pesquisadora 

Regina Novais nos lembra que: “qualquer que seja a faixa etária estabelecida, 

jovens com idades iguais vivem juventudes desiguais.”1998  

Mas esse permanecer e sair da juventude é diferente para diversos jovens 

que circulam por uma cidade como Palhoça, Florianópolis ou qualquer outra cidade 

do país. Existem diversas maneiras de estar no mundo. Viver a juventude não é a 

mesma coisa para ricos e pobres, homens e mulheres, estudantes e não-

estudantes. O jovem que mora em um bairro nobre, num condomínio fechado, com 

todo seu aparato de segurança e conforto é diferente do jovem que mora na 

                                            
1995 BENJAMIM, Walter. O Narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. In: 

BENJAMIM, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. 

Tradução de Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1994. pg.197-221. 
1996 ALBUQUERQUE JUNIOR, Durval Muniz de. História: a arte de inventar o passado. Ensaios de teoria da 
Historia. Bauru: Edusc, 2007. p. 31. 
1997Ver NOVAES, Regina. Os jovens de hoje: contextos, diferenças e trajetórias. In: ALMEIDA, Maria Isabel 
Mendes de e EUGÊNIO, Fernanda (orgs.). Culturas Jovens: novos mapas do afeto. Rio de Janeiro: Zahar, 2006. 
p. 105. 
1998 Ibidem. p. 105. 
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periferia, mesmo que esses tenham a possibilidade de circular pelos mesmos 

espaços públicos da cidade. Mais diferente ainda é a vivência de um jovem que 

mora em uma pequena cidade do interior do mesmo Estado. Porém os 

equipamentos midiáticos lançados a todos os momentos possibilitam que jovens 

desses diversos lugares assistam e escutem seus vídeos e suas músicas preferidas: 

sejam elas um rap, um sertanejo universitário, um rock ou um funk. São esses 

mesmos equipamentos eletrônicos que permitem circular entre esses jovens 

produtos culturais diversos, rompendo as barreiras do local e do global. 

Não que sejamos tão otimistas a generalizar que todos possuem acesso a 

celulares e internet. Alguns desses jovens tem acesso a uma internet em casa, um 

computador mais rápido, com melhor acessibilidade, ao passo que outros podem ter 

acesso a uma internet pela rede de lan hauses. Essas ambivalências sempre 

marcaram os períodos históricos e se aguçam na contemporaneidade. Os produtos 

midiáticos ao mesmo tempo em que tem o poder de unir, podem separar, isso 

devido a diferentes formas de acessos às novas tecnologias, suas mutações e 

modificações, ressaltando que os mais ricos tem acesso primeiro às inovações 

tecnológicas de ponta.  

Para além das diferenças de classe, é preciso pensar as diferenças de 

gênero, as relações estabelecidas entre homens e mulheres. É diferente ser homem 

ou mulher, ser heterossexual ou homossexual durante a juventude. Há uma série de 

peculiaridades que envolvem o corpo feminino, os preconceitos e tabus. “Ser pobre, 

mulher e negra ou pobre, homem e branco faz diferenças nas possibilidades de 

‘viver a juventude’.”1999 Mas as diferenças não ficam por aí, muita coisa faz 

diferença, mesmo para um jovem que está inserido em no mesmo grupo social, 

racial e de gênero, suas opções, suas escolhas, seus desejos, como já mencionado 

acima, o fato de freqüentar uma escola e uma universidade faz a diferença. 

A narrativa histórica deve pensar esses pormenores, perceber essas nuanças 

como ponto principal de construção das relações entre os sujeitos no cotidiano. “É 

somente a partir da mais elevada força do presente que tendes o direito de 

interpretar o passado; é somente na extrema tensão das vossas faculdades mais 

nobres que adivinhareis o que é grande do passado, o que é digno de ser conhecido 

                                            
1999 Ibdem. p. 106. 
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e conservado.”2000 Essas palavras do filósofo Friedrich Nietzsche nos aproximam de 

dois conceitos históricos propostos por Reinhart Koselleck2001, “espaço de 

experiências” e “horizonte de expectativas”, equivalentes a espaço e tempo. “A 

experiência é passado atual”2002 e a expectativa “é futuro presente.”2003  

Através do passado, em nosso campo de experiências, construímos um 

horizonte de expectativas para o futuro, na juventude isso está presente de forma 

muito distinta, não quero negar que essas expectativas estejam ausentes nas outras 

fases da vida, mas na juventude elas afloram com intensidades e formas diferentes, 

momentos de descoberta da sexualidade, dos namoros, corrida para conseguir um 

emprego ou passar no vestibular. “Não há expectativa sem experiência, não há 

experiência sem expectativa.”2004 Esse processo nos coloca diante do nosso tempo, 

como um ser inserido no tempo histórico presente. Jovens com seus estilos, seus 

modos de falar da vida e de suas histórias. Inserindo nesse contexto nossas 

indagações, queremos narrar a História de maneira envolvente para que “o 

conhecimento do passado seja sempre desejado somente para servir ao futuro e ao 

presente, não para enfraquecer o presente ou para cortar as raízes de um futuro 

vigoroso.”2005 Que a história esteja a serviço da vida.  

 

 

Resumen: 

 

Este artículo es parte de un proyecto en curso, titulado "Acerca de la 

Juventud, los gustos, los canales, las tácticas rutineras y la cultura de la escuela en 

la ciudad de Palhoça", que propone un estudio sobre la juventud y su relación con el 

consumo de productos culturales en el ambiente escolar, mediadas por el uso de 
                                            

2000 NIETZSCHE, Friedrich. Escritos Sobre História. Apresentação, tradução e notas: Noéli Correia de Melo 
Sobrinho. Rio de Janeiro: Puc-Rio; São Paulo: Loyola, 2005. p. 126. 

2001 KOSELLECK, Reinhart. Futuro Passado: contribuição à semântica dos tempos 

históricos. Tradução Wilma Patrícia Maas e Carlos Almeida Pereira. Rio de Janeiro: Contraponto, 

PUC-Rio, 2006. 
2002 Ibidem. p. 309. 
2003 Ibidem. p. 310. 

2004 Ibidem. p. 307. 
 

2005 NIETZSCHE, Friedrich. Escritos Sobre História. Apresentação, tradução e notas: Noéli Correia de Melo 
Sobrinho. Rio de Janeiro: Puc-Rio; São Paulo: Loyola, 2005. p. 99. 
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tecnología de la información. Aquí también será nombrado para estudiar los retos de 

la categoría juvenil en la construcción de la narrativa del texto histórico. 

 

Palabras clave: Juventud, jóvenes, escuela, Historia, medios de 

comunicación. 
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MULHERES 

Kátia Cibelle Machado Pirotta 

 

Buscando compreender os sentidos atribuídos pelas adolescentes à maternidade e suas 
relações com o trabalho e com o casamento, foi realizada uma pesquisa com estudantes de 
ensino médio da rede pública no município de Santos, em 2006. O artigo discute como cinco 
estudantes vivenciaram a maternidade e suas opções em relação a interromper ou não os 
estudos, entrar no mercado de trabalho e fazer ou não faculdade.  
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Introdução 

Muito tem sido discutido sobre a gravidez na adolescência. Diversas áreas do 

conhecimento, como, por exemplo, a demografia, a saúde, a psicologia e a antropologia, tem 

se debruçado sobre essa questão a partir de suas matrizes disciplinares e também sob uma 

perspectiva multidisciplinar. 

 Na década de 90, o debate sobre a gravidez na adolescência ganhou destaque, em parte 

devido ao contínuo aumento da fecundidade nesse grupo constatada pelos estudos de 

população, em parte pelas demandas trazidas aos serviços de saúde. Ao lado disso, o 

monitoramento da Aids e do HIV no Brasil e a preocupação com grupos mais vulneráveis 

estimulava a discussão sobre as vivências sexuais dos adolescentes e sobre a necessidade da 

adoção de práticas protetivas desde o início da vida sexual. Os estudos enfocaram a gravidez 

na adolescência principalmente sob duas óticas: o risco para a criança ou para a mãe, na 

dimensão biológica ou  pelas condições sociais, e o significado da maternidade na vida dessas 

jovens, o desejo de engravidar, os novos arranjos familiares para o cuidado da criança, a 

transformação na vida das adolescentes, etc. Nessa última vertente, era comum o emprego de 

métodos qualitativos, como entrevistas em profundidade e grupos focais. 

Para uma contextualização do aumento da fecundidade observado entre as 

adolescentes, é preciso considerar o fenômeno da queda da fecundidade brasileira, que 

começou a se intensificar após a década de 60, chegando a atingir o patamar abaixo da 

reposição populacional, isto é, inferior a 2,1 filhos por mulher, nos anos 2.000.2006 Os dados 

mais recentes indicam que a taxa de fecundidade atingiu o valor de 1,8 filhos por mulher.2007 

A queda, no entanto, não ocorreu de maneira similar entre as mulheres, apresentando 

importantes diferenciais segundo escolaridade, renda e idade.2008 Enquanto as mulheres mais 

escolarizadas e com maior renda optam e encontram recursos para diminuir o número de 

filhos e retardar o nascimento do primeiro filho, as menos escolarizadas e com renda mais 

baixa apresentam as maiores taxas de fecundidade. Essas mulheres são as que encontram as 

maiores barreiras em termos de saúde reprodutiva, cujo acesso à cesta de métodos 

contraceptivos é restrito e sem a devida orientação profissional na hora da escolha. 

 Paralelamente, os estudos observam o fenômeno do ‘rejuvenescimento da 

fecundidade’, isto é, as mulheres tem os seus filhos ainda jovens. A exemplo disso, Morell e 

                                            
2006 Censo Demográfico, 2000, IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD, 2004, IBGE. 
2007 Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher, PNDS, 2006, Ministério da Saúde. 

2008 Berquó E, Cavenaghi S. “Fecundidade em declínio: breve nota sobre a redução no 
número médio de filhos por mulher no Brasil”. Novos Estudos 2006; 74:11-15 
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Yazaki constataram que as mulheres com idade entre 15 e 24 anos respondiam por 47,5% da 

fecundidade total, no Estado de São Paulo, em 1995.2009  

Esse quadro levou autores, como Neide Patarra, a considerarem que “Outra 

característica importante no declínio da fecundidade da mulher brasileira é que ele não se 

processou de maneira similar nas diversas faixas etárias. Verifica-se que as mulheres mais 

jovens constituíram o único grupo que apresentou, no período recente, aumento na sua 

fecundidade, origem do debate recente sobre gravidez na adolescência. Para os demais 

grupos etários, as taxa declinam com intensidade progressivamente maior à proporção que 

aumenta a idade, o que indica diminuição definitiva do tamanho da família e não apenas 

adiamento dos nascimentos.”2010  

Dados da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde, PNDS, de 2006, indicam a 

permanência do rejuvenescimento do processo reprodutivo.  Segundo a pesquisa, a 

fecundidade das mulheres mais jovens (15 a 19 anos) passou a representar 23% da taxa total, 

em 2006, em contraste com 17%, em 1996, ao passo que a das acima de 35 anos que 

representavam 13%, contribuem agora com 11%. 

De modo geral, as brasileiras optam por ter menos filhos e mais cedo. No entanto, as 

mulheres que possuem maior grau de escolaridade, com formação superior, seguem outro 

padrão em termos das suas escolhas reprodutivas. É comum, nesse grupo, a mulher adiar o 

nascimento do primeiro filho e a união conjugal em função de expectativas profissionais.2011 

As relações entre o trabalho, escolaridade e maternidade tem sido amplamente 

discutidas. Uma das premissas desse debate é que a entrada da mulher no mercado de trabalho 

e a busca pelos melhores postos e mais altos salários acarretam uma tensão entre o projeto de 

maternidade e formação da família e a vida profissional. Um dos principais fatores desse 

equacionamento é a idade da mulher ao primeiro filho, elemento importante para garantir que 

a remuneração da mulher trabalhadora não sofra queda, especialmente nos grupos com maior 

escolaridade. Assim, as mulheres optariam por ter filhos em idades mais avançadas, após 

conseguirem maior estabilidade profissional e salários mais compensadores. 

Moema de C. Guedes, comparando dados dos Censos Demográficos de 1990 e 2000, 

observou que, entre as mulheres trabalhadoras de nível universitário, a presença de filhos 
                                            

2009 Yazaki LM, Morell MGG. Fecundidade é antecipada. In: São Paulo (Estado) Secretaria de Economia e 
Planejamento. Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados – SEADE. 20 anos no ano 2000: estudos 
sociodemográficos sobre a juventude paulista. São Paulo: SEADE, 1998. p.106-18. 
2010 Patarra NL. Mudanças na dinâmica demográfica. In: Monteiro CA. (org.) Velhos e novos males da saúde no 
Brasil - a evolução do país e suas doenças. São Paulo: HUCITEC, 1995. p. 61-78. 
2011 Pirotta KCM, Schor. Intenções reprodutivas e práticas de regulação da fecundidade entre universitários. Rev 
de Saúde Pública, 2004; 38 (4): 495-502 
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passou a influenciar a remuneração a partir da década de 90 e que, na década anterior, não se 

notava tal diferencial. Somente no grupo das mais velhas, que possivelmente já estavam no  

mercado de trabalho há mais tempo, a influência dos filhos na remuneração era menos 

presente. Os achados do estudo levam a autora a concluir que “...não apenas os filhos não 

atrapalhariam nessa idade mais avançada como sua presença pode refletir melhores 

condições materiais e estabilidade para concretizar esse projeto”. (p.15) A autora busca 

explorar a heterogeneidade no próprio grupo das mulheres e conhecer a diversidade dos novos 

arranjos entre o mundo do trabalho e a vida familiar, chamando a atenção para que é 

necessário abarcar outras lógicas além da puramente econômica para melhor compreender as 

escolhas das mulheres. Destaca que “Partir dessa premissa simplificadora implicaria em 

assumir que as mulheres mais pobres teriam filhos por não ter muito a perder e as de classe 

média e alta não o fariam nunca já que em qualquer tempo o nascimento de uma criança 

implica em gasto de tempo, cuidados e recursos financeiros que não se encaixam na equação 

racionalizadora”. (p. 5)2012 

No ano de 2007, as mulheres correspondiam a 43% da população economicamente 

ativa, no Brasil. A entrada das mulheres no mercado de trabalho brasileiro cresceu de forma 

contínua, desde a década de 50, quando a sua participação era de apenas 2,5%. A entrada das 

mulheres no mercado de trabalho foi acompanhada do aumento no nível educacional e da 

reversão do hiato de gênero, no final do século XX. Em 1991, as mulheres passaram a 

apresentar maior taxa de escolaridade do que os homens e, em 2000, o hiato continuou 

crescendo em benefício das mulheres.2013 Apesar dos avanços, elas ainda recebem salários 

menores, são minoria nos cargos de comando e nos cargos de representação política.  

Um outro aspecto que marca os diferenciais de gênero é a distribuição do tempo 

dedicado aos afazeres domésticos e ao trabalho para o mercado. A ampliação do trabalho 

assalariado e a separação entre a fábrica e a casa são aspectos fundamentais do 

desenvolvimento do sistema econômico, a partir do século XVIII. Os usos do tempo, nesse 

contexto, ficaram cindidos entre o tempo destinado para o trabalho remunerado e o tempo 

destinado para as atividades domésticas. Os afazeres domésticos, considerados como os 

cuidados com a casa, com as crianças e os idosos, entre outros, apesar de invisibilizados e não 

remunerados, são de fundamental importância para a reprodução social.  

                                            
2012 Guedes MC. Mulheres de alta escolaridade: repensando a relação entre maternidade e mundo do trabalho. 
Anais do XVI Encontro Nacional de Estudos Populacionais.Caxambu: ABEP, 2008. 
2013 Alves JED, Corrêa S. Igualdade e desigualdade de gênero no Brasil: um panorama preliminar, 15 anos 
depois do Cairo. In: Brasil, 15 anos após a Conferência do Cairo. Campinas: ABEP, UNFPA, 2009. 
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Autores como Claudio Salvadori Dedecca e col. chamam atenção para a importância 

da divisão do tempo destinado ao trabalho reprodutivo para uma maior igualdade entre os 

sexos. Ao analisar dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, PNAD, a única 

fonte disponível para o conhecimento do número de horas destinadas ao trabalho, locomoção 

e afazeres domésticos, os autores verificaram que as mulheres brasileiras apresentam uma 

jornada total de trabalho, isto é, o trabalho para o mercado somado ao para a reprodução 

social, de 56 horas por semana. Comparado ao homem, o tempo dedicado ao trabalho 

reprodutivo é maior em todos os seguimentos das mulheres. O autor explica que, ao assumir 

os cuidados com a casa e os filhos, as mulheres não conseguem se integrar a uma carga de 

trabalho fora de casa tão elevada quanto a dos homens. Mas, as jornadas totais são sempre 

maiores entre as mulheres. No interior do próprio grupo, observa-se que ocorre uma relação 

inversa entre o nível de escolaridade da mulher e a jornada de trabalho destinada à reprodução 

social. As mulheres com menor escolaridade apresentam jornadas domésticas em média 75% 

maiores do que as com formação superior completa. Os autores concluem que, para 

considerar a dimensão gênero, as políticas de emprego necessitam também alcançar as 

condições de organização do núcleo familiar.2014 

Buscando conhecer as mudanças na vida privada de mulheres das camadas médias da 

cidade de São Paulo, Maria Coleta de Oliveira e Glaucia dos S. Marcondes realizaram um 

estudo qualitativo, com três grupos geracionais.2015 Nas entrevistas, as mulheres compartilham 

um ideal de conjugalidade baseado no companheirismo e no respeito às individualidades. Por 

considerar o trabalho como parte importante das suas vidas, as mulheres buscavam nos seus 

companheiros apoio aos projetos profissionais e divisão das tarefas domésticas. No entanto, 

essa divisão exigia uma postura ativa das mulheres em relação aos seus maridos, que tinham 

dificuldade em agir por iniciativa própria. O nascimento do primeiro filho, por sua vez, era 

tido como um divisor de águas, sobretudo pelas descasadas e pelo grupo das mais velhas. A 

maternidade, sobretudo logo ao nascimento do filho, era vista como um momento crítico e 

todas as entrevistadas consideraram que a maternidade implicava em modificações profundas 

nas suas vidas. As autoras observam que “Com o nascimento dos filhos as atribuições do 

casal teriam ficado mais demarcadas pelo gênero. Enquanto as mulheres se desdobravam para 

dar conta da casa, dos filhos e do trabalho fora de casa, os homens passaram a se dedicar 
                                            

2014 Dedecca CS, Ribeiro CSMF, Ishii FH. Ocupação e tempo de trabalho. Anais do XVI Encontro Nacional de 
Estudos Populacionais.Caxambu: ABEP, 2008. 
2015 Oliveira MC, Marcondes GS. Contabilizando perdas e ganhos: maternidade, trabalho e conjugalidade no pós 
feminismo. Anais do XIV Encontro Nacional de Estudos Populacionais.Caxambu: ABEP, 2004. 
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muito mais à vida profissional do que ao cotidiano familiar”. (p. 15) Sobretudo no grupo das 

descasadas, a educação e os cuidados com os filhos eram considerados uma responsabilidade 

própria, havendo pouca dedicação do pai a essas atribuições. As autoras concluem que, não 

obstante as mudanças nas relações de gênero, a maternidade possui uma significação social e 

cultural fortemente arraigada e centralizada na mulher. Já entre as mais jovens e solteiras, a 

busca pela autonomia e reciprocidade nas relações afetivas e sexuais estava presente em todas 

as falas. A dificuldade em negociar a autonomia com os parceiros as incentivava a investir em 

relacionamentos efêmeros e passageiros. O grupo revelou possuir uma percepção de que a 

mulher deve conquistar respeito e autonomia frente à sociedade, apesar das barreiras ainda 

existentes. As formas das mulheres buscarem e exercerem a autonomia, sem perder a 

possibilidade de uma relação conjugal e do exercício da maternidade, continuam, então, como 

percurso a ser descoberto. 

 No interior de um processo de transformações nas relações de gênero, no mercado de 

trabalho e nas relações inter geracionais, os estudos qualitativos são um recurso importante 

para o entendimento das tensões que envolvem a maternidade e as negociações em torno das 

identidades e das atribuições que mulheres e homens estão dispostos a assumir. Quais os 

sentidos que a autonomia vem adquirindo para as gerações mais jovens? Quais as novas 

formas de identidade e como os papéis de gênero são negociados? O que as adolescentes 

esperam em relação à família, ao trabalho e à sociedade? Essas são questões que as novas 

gerações terão no horizonte diante de si, num cenário pós-feminista, de cujas respostas 

dependem muitos dos impasses atuais.   

 Por outro lado, é preciso desconstruir a idéia de uma identidade única e invariável, 

ressaltando a diversidade de arranjos e a heterogeneidade das mulheres nas novas gerações. 

Nesse sentido, o presente artigo busca conhecer as expectativas de cinco mulheres jovens, que 

foram mães na adolescência e que voltaram para a escola para concluir o ensino médio. 

 

Metodologia 

O presente estudo teve início com um levantamento quantitativo, empregando-se 

variáveis tradicionais no campo da demografia e da saúde sexual e reprodutiva, além de outras 

especialmente desenvolvidas para o projeto. O instrumento aplicado possuía 68 questões 

fechadas e uma aberta. Foi realizado um sorteio dos estudantes de ensino médio da Rede 

Estadual do Município de Santos, a partir das listas de matriculados. Foram excluídos os 

alunos que não frequentavam mais as aulas. A amostra contou com 1085 entrevistados, com 
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idade entre 14 e 19 anos. Posteriormente, foram realizadas 40 entrevistas em profundidade, 

com voluntários da primeira etapa da pesquisa, visando compreender o universo de crenças, 

de valores e significações que orienta as vivências e as práticas, sobretudo no âmbito da 

construção das identidades de gênero. Nessa etapa, foram entrevistadas 17 mulheres e 23 

homens. Foi garantida a privacidade e o sigilo absoluto quanto à identidade dos entrevistados.  

O município de Santos, segundo os dados do Censo Demográfico de 2000 do IBGE, 

possuia 417.983 habitantes, sendo que 99,46% residentes na área urbana. Em 2000, a 

população adolescente, com idade entre 10 e 19 anos, somava 65.999 indivíduos, 

representando 15,79% da população total. O município ocupa o terceiro lugar no ranking de 

desenvolvimento humano no Estado de São Paulo e o sexto lugar no ranking  nacional, com o 

índice 0,871. O índice coloca o município entre aqueles com alto desenvolvimento humano. 

Em relação à escolaridade, 96,63% dos habitantes são alfabetizados.   

No presente artigo, apresentamos e interpretamos o discurso de cinco entrevistadas 

que haviam sido mães na adolescência. Os nomes utilizados para identificação das 

entrevistadas são fictícios. 

 

Resultados e discussão 

Maria tem 20 anos e mora com os pais. Ficou grávida aos 16 anos e, atualmente, a 

criança tem 2 anos e nove meses. Ela morou por pouco tempo com o pai da criança e não se 

casou. Os pais a apoiaram na gravidez e ajudam na criação do filho. São eles que sustentam a 

casa. O pai é pedreiro e a mãe é empregada doméstica. Maria sai raramente por causa da 

criança. Vai à casa de amigos para conversar ou em barzinho. Além disso, ela freqüenta uma 

igreja.  Seus projetos para o futuro são se estabelecer financeiramente, casar-se e depender 

menos dos pais. Acha o casamento essencial e quer encontrar sua alma gêmea. 

Lúcia tem 19 anos, esta casada e é mãe de uma menina de 5 anos. Mora com o marido 

e a sogra. Lúcia é negra, nascida na cidade de Aracaju, em Sergipe. Ficou órfã de mãe na 

infância e veio morar com a tia. Ela ficou grávida com 12 anos. Seu parceiro é cinco anos 

mais velho do que ela. A sogra e o marido sustentam a casa, mas ela está trabalhando em 

experiência. Sonha em ter sua própria casa e sua independência financeira. 

Ana Júlia é solteira, tem 21 anos de idade e uma filha de dois anos. Mora com a mãe e 

o padrasto. Ela ficou grávida aos 17 anos. O relacionamento com o pai da criança terminou 

aos 8 meses da gravidez. Apesar disso, o pai tem contato com a criança e contribui para seu 

sustento. Ela trabalha na prefeitura, como recepcionista, numa frente de trabalho com contrato 
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anual. Os pais são separados, mas Ana Júlia tem contato próximo com seu pai. O padrasto 

sustenta a família trabalhando como caminhoneiro e a mãe é dona de casa. Seus projetos são 

conseguir um emprego melhor, para não depender dos pais e poder dar as coisas para a filha. 

Fazer um curso técnico na área de nutrição. No futuro, ter uma casa, um marido e dar uma 

condição de vida melhor para a filha. 

Lígia tem 18 anos, é casada e é mãe de uma menina de três anos de idade. Reside com 

o marido e os sogros. Ficou grávida aos 14 anos. Ela não trabalha, para ter tempo de ficar com 

a filha. Está terminando o ensino médio e quer fazer uma faculdade de letras ou enfermagem, 

mas tem pouco tempo para estudar.  

Marina, com 19 anos de idade, é casada e é mãe de um menino de um ano e oito 

meses. Ela mora com o marido e o filho em um apartamento alugado. O marido sustenta a 

casa e ela cuida da criança. O projeto de futuro de Marina é conseguir um trabalho 

remunerado. Ela pretende iniciar um curso de logística. Considera que precisa ter um bom 

emprego para ser independente. 

Das 17 jovens do sexo feminino que participaram da etapa qualitativa, cinco foram 

mães na adolescência. Um elemento comum ao discurso de todas elas foi o fato de que a 

gravidez não fora planejada. O uso incorreto ou inadequado da pílula ou o abandono da 

camisinha, muitas vezes acompanhado da opção por métodos tradicionais e de baixa eficácia, 

acabaram levando à gravidez. 

Lígia faz a seguinte narrativa da descoberta da gravidez: 

Olha foi complicada. Ninguém sabia que eu estava grávida, sempre fui muito magra então eu 

escondia muito (...)Então quando minha filha nasceu foi uma surpresa para todo mundo. 

Ninguém acreditou. Foi tudo preparado por que já estava morando com ele[marido] sem 

ninguém saber, foi tudo bem determinado, mas uma surpresa para todos. 

(...) 

...engravidei e não acreditava que estava grávida, eu pensava que ia descer a menstruação e 

meu namorado falava ‘vai fazer o teste’ e eu ‘não, a menstruação vai descer’. Até que 

chegamos comprar umas ervas e ele perguntou se eu queria tirar e eu ‘não sei, o que você 

acha?’ E ele, ‘ah, não!’ e acabamos jogando fora. Ficamos esperando a criança nascer igual 

dois bobões. Não tínhamos nada. Fui ao médico e foi quando soube estava de sete meses, mas 

como minha barriga era muito pequena então eu nem sabia que estava com tudo isso. Então 

fiz os exame e quando a médica examinou e viu que estava de sete meses para oito meses, 

disse ‘nossa é urgente’. Um dia depois fui na clinica da minha amiga fiz o ultra-som e um dia 
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depois minha filha nasceu, foi tudo tão rápido e quando nasceu eu estava totalmente 

despreparada...[Lígia]OK 

Lúcia conta que sentia vergonha da gravidez e não queria ir à escola. Relatando a 

descoberta da gravidez, diz que: 

Eu, desesperada, ia dormir... eu sentia o bebê  mexendo e eu não queria acreditar (...). Eu via 

que eu era uma criança, minhas colegas tudo brincando... eu imaginava, como que vai ser 

com um filho? Uma menina na minha idade. As meninas me olhavam, tipo me recriminando, 

porque eu fui a primeira menina a ficar grávida aqui no meu colégio. 

(...) 

Eu não queria [ir à escola], mas minha sogra falou ‘você vai’. Aí, eu fui. Aí, passou um mês e 

apareceu outra menina. Ela exibia a barriga e eu escondia. Um calor e eu vinha de moleton. 

As meninas ficavam de boca aberta. Parecia que eu fui a primeira a começar com a história. 

Aí, teve um dia que minha colega levantou a blusa e a minha barriga estava enorme. Nossa! 

Eu chorava. Todo mundo me olhando. Eu pensava, ‘ai meu Deus! Ainda sou uma criança. O 

que minhas amigas vão achar? Vão pensar que eu sou o que? Que é festa?’[Lúcia] 

Comentando as transformações na sua vida com a gravidez e a maternidade, Marina 

faz o seguinte relato: 

Para mim foi um susto muito grande, mas como eu te disse eu não estava preparada mesmo. 

Minha vida estava toda estabilizada, estava tudo certo e eu engravidei. E como eu sou filha 

única, minha mãe sempre teve confiança em mim, e ela confiava em mim mesmo ao ponto de 

me dar camisinha e na época eu não usava anticoncepcional, nem pílula, nem injeção , nem 

nada. Eu comecei a usar depois que engravidei. Para ela foi um choque porque como eu era 

filha única, e a mãe sempre tem aquela coisa de proteger o filho, ela não queria isso para 

mim tão cedo assim. Agora ela ama meu filho, a gente ama ele, mas não era para ser tão 

cedo assim. 

(...) 

O que mudou na sua vida? 

Ah! Mudou tudo, porque não é que eu não era responsável, mas eu era meio aérea, agora 

não, eu sou hiper responsável, tenho um cuidado enorme com o meu filho. Eu não deixo ele 

sozinho nem cinco minutos, muda muita coisa. [Marina] 

Maria considera que com a maternidade a adolescente é obrigada a abrir mão da 

juventude, pois perde a liberdade de sair e até mesmo de namorar. Ela não estava estudando 

quando ficou grávida, pois havia se mudado de cidade. Considera que recebeu apoio de todos, 
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tendo inclusive conseguido um trabalho fixo com quatro meses de gravidez. Ainda assim, não 

considera que estava preparada para a gravidez: 

Eu, com nove meses, estava no meio do show de rock, nem aí. No meio da multidão, a galera 

lá pulando e eu lá no meio. Eu não tinha aquela consciência de que vou ser mãe. Foi difícil. 

Hoje, eu posso dizer que consegui superar tudo e sem me arrepender de nada, da escolha que 

eu fiz em ter, em assumir. Ao contrário do pai. Sei que meu filho vai crescer e vai falar, nossa 

a minha mãe por ser nova, ela conseguiu superar. Porque, hoje em dia, é difícil ver uma 

pessoa na minha idade, que teve filho e abre mão da juventude, abre mão de sair, abre mão 

até mesmo de namorar... [Maria] 

 E, Lúcia relata a mudança súbita trazida pela gravidez na sua vida: 

Nossa para mim foi um choque! Sabe quando você é pequenininha e você é paparicada? Eu 

acordava no dia das crianças e a minha tia me acordava com presente. Era tipo a minha 

mãe. Quando foi no outro dia que ela soube que eu estava grávida, me tratou como adulta. 

Então, é como se tivesse cinco anos e quando acordar ter vinte e cinco, trinta... e  foi assim. A 

partir do dia que a médica fala ‘Tu é mãe’, já muda a tua vida. Tem responsabilidade. Você 

não tem que ser mais criança. Quando você perde a mãe cedo, mesmo que você não queira, 

você já é responsável desde pequena. E, por causa disso também, desde pequena, eu já sou 

cabeça.[Lúcia] 

A gravidez pode ou não levar à união com o pai da criança. Entre as entrevistadas, 

duas eram solteiras e três estavam em união.  

Eu fiquei com o pai do meu filho durante dois anos. Aí, terminei. Fiquei seis meses sem ver 

ele, voltamos a nos ver. Uma vez saímos à noite, aí fiquei três meses sem ver ele. Quando 

descobri que eu estava grávida, eu liguei para ele e a gente se viu e eu falei para ele: estou 

grávida de dois meses, três meses já. Foi chato porque eu não queria, porque eu não estava 

mais com ele. Ele já estava namorando. Foi chato para todo mundo, eu não queria essa 

gravidez. Não pensei em tirar, mas eu não queria, para eu aceitar foi difícil. Eu não fui 

aquela mãe que acariciava a barriga, que brincava, que escolhia o nome e queria saber o 

sexo. Eu não comemorei nada, não curti nem um pouco a minha gravidez. Só caiu a ficha 

quando nasceu mesmo e eu vi que estava ali e era meu, quando veio aquele amor de mãe. 

[Maria] 

 

Eu casei com ele por causa da bebê. Porque eu era criança. Ele podia estar entendendo 

alguma coisa, porque ele é 5 anos mais velho do que eu. Já saia, já ia para balada.  Já 
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conhecia como que é na rua e eu não. Eu tinha doze anos. Minha irmã nem deixava eu ir 

para o shopping e eu não tinha a malícia de transar cedo. Beijar era tudo para mim. Para 

mim, eu era adulta beijando... [Lúcia] 

O ciúmes do parceiro também é relatado como uma dificuldade no relacionamento, 

que acaba levando à separação. 

Já tinha oito meses, a gente começou a brigar por ciúmes. Ele saiu porque eu não saio. Aí, eu 

mesma comecei a me afastar dele e daí foi quando terminamos... [Ana Júlia] 

O projeto de casamento, por vezes, está desvinculado da maternidade, embora a 

escolha de um novo parceiro dependa de uma boa convivência com o filho. 

Porque, entre aspas, eu já fui casada com o pai do meu filho. Ele veio morar comigo durante 

um tempo. Eu sinto que pelo meu filho ser menino, eu sinto essa falta, ele sente essa falta, eu 

percebo isso. Eu também quero ter uma pessoa que me ajude, uma pessoa que eu possa 

contar, que na área sentimental... eu sei que eu já quebrei muito a minha cara, então está na 

hora de eu encontrar alguém legal e ficar numa boa. [Maria] 

 

 Eu acho que é bom casar para crescer um pouco, ter mais cabeça, ter mais 

responsabilidade, é bom. [Ana Júlia] 

Outras vezes, como no discurso de Marina, a união foi desejada e vivenciada junto 

com a maternidade. 

A gente decidiu porque a gente praticamente já tinha formado uma família, então só faltava 

nossa casa. A gente decidiu ir morar junto. [Marina] 

 Mas, a união pode ser vivenciada de forma conflituosa, diante da necessidade de 

cuidar da criança. 

Eu não concordo com as coisas que ele faz e ele não concorda com as coisas que eu faço. 

Então, são pensamentos totalmente diferentes e nisso o relacionamento vai esfriando. Eu 

acredito que estamos juntos por causa da bebê, por que se não fosse pela bebê... Esse é outro 

motivo que eu tinha que ser independente, porque se eu fosse independente eu não estaria 

com ele, eu tinha o meu dinheiro e ia para a minha casa. Porque eu não posso ir para a casa 

da minha tia. Nos primeiros meses que eu morava com ele e a gente brigava, ele me mandava 

para a casa da minha tia. Teve uma vez que a minha tia falou: ”Chega, você ou fica aqui ou 

fica lá”. [Lúcia] 

Independentemente da situação do pai da criança, o apoio da família é fundamental 

para o exercício da maternidade e os cuidados com a criança. 
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...desde o primeiro momento me apoiaram, meu pai, minha mãe, os meus irmãos. Isso é uma 

coisa que eu posso discutir, eu posso brigar, mas eu reconheço sempre, se não fossem eles, eu 

não sei nem se eu tivesse tido filho. [Maria] 

 

Quando eu fiquei grávida com 14 anos, ela [a sogra]  já me assumiu e assumiu a minha filha 

e ainda tem mais o filho dela que trabalha também, mas não ajuda em nada. [Lúcia] 

 Além do apoio, a figura materna aparece como uma importante referência para a 

vivência da maternidade.  

Ela é como se fosse meu braço direito, ela esta sempre do meu lado, perguntando se está tudo 

bem, se estou precisando de alguma coisa, porque também não é fácil sair de casa assim. Ter 

um filho, um marido, casa para sustentar, mas ela segura a barra. É, muitas vezes ela segura 

a barra.[Marina] 

 

...melhorei bastante com a minha mãe, quando a gente passa a ser mãe vemos a preocupação 

que mãe tem com seus filhos. [Lígia] 

 

... e hoje eu sou mais madura, entendo as coisas com mais facilidade. Se a minha mãe 

brigasse comigo... Antes, minha mãe brigava comigo, eu brigava com ela. Hoje em dia eu 

fico quieta, porque ela é minha mãe. Eu não vou querer que a minha filha brigue comigo 

igual eu brigava com ela. [Ana Júlia] 

 A relação com a própria mãe contribui para a construção de um modelo de 

maternidade a ser seguido. 

A minha amiga é a minha filha, porque a única amiga que eu tinha já se foi, que é a minha 

mãe. Agora a minha amiga é a minha filha. [Lúcia] 

 O fato dessas mulheres terem buscado estudar, trabalhar e contribuir para o sustento da 

família influencia o projeto de autonomia das jovens.  

Acho que a escola e a minha filha que é uma grande motivação, porque se eu não estudo, 

quando ela crescer vai dizer: se você não estudou, eu também não vou estudar. Qual o 

exemplo que vou dar para ela? Então, tenho muita vontade de terminar meus estudos, fazer 

faculdade e ser alguém para que ela tenha sempre alguém em quem se espelhar, como eu me 

espelhei na minha mãe. Mesmo minha mãe tendo filho cedo, mas sempre correu atrás dos 

ideais dela, então, pretendo fazer a mesma coisa com minha filha [Lígia] 
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Havia um sentimento comum ao grupo de que a conquista da autonomia para as jovens 

era indissociável do trabalho e da busca de condições financeiras para deixar de depender da 

família. 

Tudo, pelo meu filho tudo, para poder dar as coisas para ele. Até para mim, eu quero fazer 

uma faculdade, fazer cursos e sem trabalho não dá. 

(...) 

Quero me estabelecer financeiramente, quero ter minha família, são planos para isso. Casar, 

ter o meu canto, a minha casa. Depender menos dos meus pais. Cursar uma faculdade, tentar 

uma coisa melhor... [Maria] 

 O trabalho é reconhecido como forma de obter os meios para o sustento do filho e para 

ter a chance de um futuro melhor. A maternidade não se contrapõe, nos discursos, à imagem 

de uma mulher com autonomia financeira e profissional.  

No futuro, eu quero trabalhar bastante. Apesar que ela [a sogra] falou que vai me ajudar, 

mas nunca se sabe o dia de amanhã, se a gente vai continuar juntos ou não. Para eu começar 

tudo mesmo, eu tenho que trabalhar. [Lúcia] 

 

Eu tenho uma visão muito boa do meu futuro, acho que vou terminar meus estudos, arrumar 

um bom emprego, cuidar da minha filha, vou continuar com meu marido e ter minha 

casa.[Lígia] 

 

Você acha que você já conquistou a sua independência? 

Ainda não. 

O que é necessário para você conquistar? 

O dia que eu [estiver] morando no meu lar e puder falar que eu mando em mim, eu pago as 

minhas contas, compro o meu sapato, compro a minha roupa, para mim é isso. Tiver 

pagando a minha luz, minha água, tudo. A partir desse dia que eu vou poder falar que sou 

independente e não ser mais dependente de ninguém. [Lúcia] 

 

Eu não me sinto totalmente independente, porque não estou trabalhando. Mas, se eu tivesse 

trabalhando, eu ia poder bater mais no meu peito e dizer: ‘eu sou independente’. Porque eu 

ia ter o meu dinheiro para pagar as minhas contas e eu acho que seria mais 

independente.[Marina] 
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A importância [de estar trabalhando] é que eu tenho a minha liberdade, tenho meu dinheiro, 

não quero depender da minha mãe, do meu pai, de ninguém e tenho a minha filha para 

cuidar. Apesar de ter o pai dela ,eu quero dar as coisas para ela também, tudo né?[Ana 

Júlia] 

Ana Júlia ainda vive com sua família, mas pensa em dar um futuro melhor para a filha 

e tem planos de aumentar sua autonomia.  

Dar o que eu não tenho... Dar para ela. Eu não tenho uma faculdade, mas eu quero que ela 

faça uma faculdade. Ela adora dançar,  então eu quero colocar ela em uma aula de dança. 

Então é para isso que eu penso nela. O futuro dela.[Ana Júlia] 

Ana Júlia descreve seu projeto de autonomia como ter um emprego melhor, ter uma 

casa para ela e sua filha e aprender a viver sozinha, sem depender de sua mãe. 

Quais as vantagens que você tem morando com seus pais? 

Acho que eu não vou ter vantagem nenhuma. Eu penso assim, que eu tenho que separar da 

minha mãe, eu tenho que aprender a viver sozinha. Acho que minha mãe não vai durar para 

sempre, por mais que eu queira que ela dure, ela não vai durar para sempre. Daí, eu tenho 

que ter a minha liberdade, tenho que aprender a me virar sozinha, tenho que aprender a 

cuidar da minha filha.  

Você acha que ainda não conquistou a sua independência? 

Não muito.[Ana Júlia] 

 Lúcia também afirma a vontade de ter uma vida mais independente: 

Então, como eu moro lá [na casa da sogra] e tem mês que a gente fica apertado, eu comecei 

a trabalhar por causa disso, porque eu quero ter as minhas coisas também, ter a minha casa, 

não quero ficar muito tempo na casa dela. Sabe, eu sempre tive o sonho de ter a minha casa. 

[Lúcia] 

 Marina, que não vive mais na casa de sua mãe, se expressa no mesmo sentido que Ana 

Júlia e Lúcia: 

Eu queria muito sair de casa. Não pela minha mãe. Eu queria ser responsável por mim 

mesma, pelo meu filho e pelo meu marido. Mas, é difícil. Doeu sair da casa da minha mãe, 

mas é gostoso. Agora já deu para acostumar, mas no começo eu chorei muito por causa 

disso. Mas, minha mãe mora perto da minha casa, então, bate saudades, vai a minha mãe ou 

se não liga.[Marina] 

A figura da mulher que voltou a estudar depois de ser mãe, buscando uma colocação 

no mercado de trabalho, aparece em diversos relatos de jovens. Esta imagem serve de 
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referência para as jovens, que tem planos de vir a ter uma profissão apesar da maternidade na 

adolescência. A imagem da mulher que se dedica exclusivamente ao trabalho doméstico e ao 

cuidado com os filhos já não é uma referência no discurso das jovens mães e todas as jovens 

que participaram desse estudo pretendiam buscar um trabalho para garantir a independência 

financeira. Esse seria um elemento fundamental para os seus projetos de vida. 

Não, eu só vou conquistar minha independência quando eu tiver minha casa, meu carro, meu 

serviço, quando eu for dona do meu nariz e ter a minha independência.  [Lígia] 

Apesar da maternidade significar um aumento de responsabilidade e uma entrada na 

vida adulta, a maternidade por si só não representou para elas a realização de um desejo de  

autonomia. 

Você acha que constituir uma família, ter sua casa, são aspectos de independência ou não? 

Não, acho que ter um filho, ultimamente está tão banal. Todo mundo tem, todo mundo faz, 

mas depois não tem noção da responsabilidade que vem pela frente. Eu na realidade não 

queria meu filho, aconteceu, veio, mas agora eu morro e mato por ele. [Marina] 

 

Considerações finais 

O discurso dessas jovens revelou que em nenhum caso a gravidez foi planejada. A 

maternidade, por si só, não representou a conquista de uma autonomia ou independência. A 

busca de uma profissão e da entrada no mercado de trabalho, muitas vezes acompanhada do 

desejo de prosseguir nos estudos, era tida como o principal projeto de vida das jovens. A 

imagem da mulher que volta a estudar mesmo já tendo filhos é uma referência marcante em 

alguns discursos e indica que a imagem da mulher que se dedica exclusivamente ao cuidado 

com os filhos e com a casa já não é uma alternativa para a vida dessas jovens. Ao contrário, a 

autonomia está diretamente relacionada à capacidade de trabalhar e de consumir. Um 

elemento fundamental que marcou, de modo geral, o discurso das jovens é a preocupação com 

o trabalho, visto como a capacidade de gerar renda, condição importante para a construção de 

uma noção de pertencimento social e de entrada no mundo adulto. 

A gravidez não planejada na adolescência não estava diretamente relacionada à 

gravidez não desejada. Ela foi relatada com uma surpresa, um choque, às vezes acompanhada 

por um sentimento de vergonha, de desespero ou de despreparo. A maternidade se apresenta 

com uma grande mudança na vida dessas jovens, independentemente de terem saído ou não 

da casa dos pais. O sentimento da maternidade e a relação com o pai da criança não estão 

diretamente relacionados e uma vida em comum nem sempre é desejada. Mas, a vontade de 
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encontrar um companheiro, um marido, uma “alma gêmea” prossegue sendo um projeto para 

a vida das jovens mães entrevistadas.  

MOTHERHOOD AND WORK: THE MEANINGS FOR YOUNG WOMEN'S 
AUTONOMY 

Aiming to understand the meanings attributed by adolescents to motherhood and their 
relationships with work and marriage, a survey was conducted with high school students from 
public schools in the city of Santos in 2006. The article discusses how five students 
experienced motherhood and your choices about whether or not to interrupt his studies, 
entering the labor market and do or do not college. 
 
Keywords: adolescence, motherhood, gender, labor market, reproductive health 
 

MATERNIDAD Y TRABAJO: LOS SIGNIFICADOS DE LA AUTONOMÍA PARA LA 
MUJER JOVEN 

 

Intentando comprender los significados atribuidos por las adolescentes a la maternidad y su 
relación con el trabajo y el matrimonio, se realizó una encuesta con estudiantes de escuela 
secundaria de la ciudad de Santos, en 2006. El artículo describe cómo cinco estudiantes 
experimentaron la maternidad y sus opciones sobre si debe o no interrumpir sus estudios, 
entrar en el mercado de trabajo y cursar la universidad. 
 
Palabras clave: adolescencia, maternidad, genero, mercado laboral, salud reproductiva 
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Experiências de socialização política em famílias de origem operária: o 
caso do bairro Ferrazópolis no ABC Paulista 

Maria Gilvania V. Pereira* 
 
Resumo: Procuramos apresentar considerações sobre processos de 

socialização colocados em prática no seio de famílias de origem operária em um 

bairro da cidade de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, o bairro Ferrazópolis. 

Focalizamos nossa análise na transmissão de elementos e representações sobre o 

universo político procurando entender as continuidades ou rupturas entre diferentes 

gerações do grupo sócio-profissional conhecido como metalúrgicos do ABC. 

Palavras- chave: socialização – política – gerações – família - ABC Paulista. 

A região do ABC Paulista é nacionalmente conhecida por duas “imagens” que 

se complementam: a indústria automobilística e o movimento operário. A 

instalação dessas indústrias, na década de 1950, marcou o início da concentração 

de trabalhadores industriais nas cidades do ABC Paulista. Entre os anos 1950 e 

1970 a população da região triplicou, embora não tenha existido nenhum tipo de 

organização ou preparação de infra-estrutura para receber o grande contingente de 

migrantes. Naquele momento, os interesses que preponderaram em relação aos 

“investimentos de ordem social” foram representados pelas empresas 

multinacionais, que constituíam o “carro-chefe” da economia brasileira. Assim, a 

necessidade de mão-de-obra para as fábricas foi traduzida como oportunidade de 

trabalho e mobilidade sócio-econômica para um enorme contingente de 

trabalhadores rurais, que migraram para o ABC Paulista e contribuíram para a 

formação de uma “nova classe operária brasileira2016”.  

Neste sentido, poderíamos dizer que, após a instalação das indústrias 

automobilísticas na região do ABC Paulista, teve início o processo de formação de 

um grupo sócio-profissional – basicamente constituído por migrantes de origem 

rural, recém-convertidos em operários – que assumiria, em poucas décadas, um 

papel de grande destaque na política nacional: “os metalúrgicos do ABC”.  
Embora, não se possa desconsiderar a importância da trajetória política dos 

trabalhadores da região do ABC antes da década de 1970; é inegável que a 

                                            
2016 TOMIZAKI, K. Ser metalúrgico no ABC: transmissão e herança da cultura operária entre duas 
gerações de trabalhadores. Campinas: Centro de Memória da Unicamp/Arte Escrita/ FAPESP, 2007. 
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categoria metalúrgica atingiu uma nova fase da sua trajetória no interior do 

movimento operário brasileiro, a partir das greves iniciadas no ano de 1978. 

Processo que se materializou, grosso modo, na constituição de um “novo modelo” 

de ação sindical que ficou conhecido como novo sindicalismo; na formação do 

Partido dos Trabalhadores (PT), em 1980; e da Central Única dos Trabalhadores 

(CUT), em 19832017.  

Trinta anos depois do início das grandes greves, que diferenças e/ou 

semelhanças de ordem política poderíamos encontrar entre velhos e jovens 

moradores do ABC? Como pais operários transmitem sua maneira de compreender 

os acontecimentos de ordem política? Enfim, como diferentes gerações, no interior 

das famílias operárias, têm se relacionado com questões ligadas à política? 

A partir desses questionamentos, nos propomos a trazer para análise alguns 

resultados preeliminares de uma pesquisa de mestrado em andamento, que trata da 

política como algo que se aprende também na família por meio dos processos 

socializadores. Tais processos, constituem ponto chave em análises intergeracionais 

e acreditamos que a continuidade ou não, da herança política no ABC, passa em 

larga escala pela maneira como a política foi apreendida nas relações familiares, de 

uma geração à outra. 

Nosso referencial teórico é pautado, principalmente em autores que abordam 

os conceitos de socialização e gerações, buscando entender a transmissão de 

valores, comportamentos, normas e disposições  políticas entre duas gerações da 

mesma família, pais e filhos metalúrgicos no bairro Ferrazópolis em São Bernardo 

do Campo. Realizamos entrevistas de carater biográfico com alguns membros de 

famílias escolhidas, bem como observação direta e por vezes participativa no 

cotidiano do bairro. 

No esforço empreendido por Tomizaki, é possível enxergar a importância dos 

processos de socialização para a transmissão de valores entre diferentes gerações. 

“Um dos processos que fortemente permeia as relações 
entre diferentes gerações é a socialização, que pode ser 
interpretada como um “ponto de encontro incontornável” entre 

                                            
2017 ABRAMO, L. W. O resgate da dignidade: greve metalúrgica e subjetividade operária. Campinas: 
Editora da Unicamp, São Paulo, São Paulo: Imprensa Oficial, 1999; MARONI, A.  A estratégia da 
recusa . Análise das greves de maio/78. Campinas: Brasiliense, 1982. 
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elas. (Tomizaki, 2006; 2008). Os processos socializadores 
incidem sobre um espaço fundamental de intersecção entre as 
gerações: a transmissão. Transmitir e herdar são duas 
facetas de um mesmo movimento que coloca as gerações 
diante do desafio de definir como devem se conduzir em 
relação à sua herança, que pode ir dos bens estritamente 
materiais aos totalmente simbólicos2018”. (Grifos da autora). 

A socialização não é apenas um fenômeno hereditário, para se socializar, é 

preciso que o homem esteja em uma sociedade, e portanto, passará pela 

experiência de adquirir os valores necessários para viver na mesma2019, “uma vez 

que os modos de ser e de viver não podem ser transmitidos pela hereditariedade 

genética, faz- se necessário então, um trabalho sistemático de socialização2020”. 

“O processo por meio do qual o indivíduo aprende a ser 
membro da sociedade é designado pelo nome de 
socialização” e por meio desse processo se faz possível a 
imposição de “padrões sociais às condutas individuais”. O 
indivíduo é cercado por outras pessoas desde o seu 
nascimento e o que aprende com essas pessoas contribuirá 
para a maneira como se integrará aos seus iguais dentro da 
sociedade. Em um primeiro momento a instância principal de 
socialização pela qual o indivíduo passa, a partir de seu 
nascimento é a família, onde aprende os primeiros valores do 
comportamento social, onde a moral e os valores necessários 
para existir em sociedade lhes são primeiramente transmitidos, 
apresentados como naturais2021”. (Grifos nossos). 

Considerado um dos primeiros e mais importantes autores a trazer a 

socialização para o debate sociológico, Durkheim a entendia como um processo 

conduzido pelos adultos, tendo em vista a inserção das novas gerações na 

sociedade. Acreditava que a educação consistia numa socialização metódica das 

novas gerações, e tal processo passaria necessariamente pela aceitação das regras 

e valores da sociedade: e assim, estaria formado o “ser social”, pois postulava não 

haver nenhuma sociedade em que não exista uma gama de valores próprios a ser 

inculcados nas crianças2022. 

                                            
2018 Cf: “Transmitir e herdar: o estudos dos fenômenos educativos em uma perspectiva geracional.” Educ. 
Socedade, Campinas, v. 31, n. 111, p. 327-346, abr.-jun. 2010. Especialmente p. 329. 
2019 Cf: DURKHEIM, E. Educação e sociologia. [Trad. Lourenço Filho], São Paulo: Melhoramentos, 
1975.  
2020 Cf: nota número 3. Especialmente p. 322. 

2021 BERGER, P. e BERGER, B. “Socialização: como ser um membro da sociedade.” In: FORACCHI, 
M. M. e MARTINS, J. (orgs.). Sociologia e sociedade: leituras de introdução à sociologia. São Paulo/Rio de 
Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2006. 
2022 Cf: nota número 4. 
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Autores como Georg Simmel, George H. Mead, Norbert Elias e Pierre 

Bourdieu contribuíram significativamente para o avanço do debate sobre a 

socialização, concebendo-a como um processo no qual diferentes atores entrariam 

em ação, inclusive as crianças, até mesmo na medida em que reinterpretam aquilo 

que lhes é transmitido2023. Além disso, os estudos avançaram no sentido de ampliar 

a compreensão sobre as instâncias socializadoras, extrapolando a família e a 

escola, na tentativa de analisar processos de socialização contemporâneos 

mediados por diferentes tipos de mídias, por exemplo2024.  

 Pensemos então, socialização a partir da perspectiva de um processo de 

interiorização do mundo social, necessário aos novos membros das diferentes 

sociedades, onde o indivíduo “nasce com a predisposição à sociabilidade e torna-se 

membro da sociedade” por meio da socialização, “ampla e consistente introdução do 

indivíduo no mundo objetivo de uma sociedade ou de um setor dela2025.” 

No que diz respeito a importância da família, encontramos em autores como 

Bourdieu a importância que a socialização vivenciada nos primeiros anos de vida 

tem ao longo da trajetória do indivíduo. De acordo com ele, é a partir dos primeiros 

anos de vida, das primeiras impressões que são adquiridas na família, por meio de 

laços de afetividade com os outros significativos e da apresentação de um mundo 

enquanto “o mundo”, que o habitus começa a se formar. Essa formação se daria por 

meio de um processo de inculcação de valores, modos de agir e pensar ou, em 

outras palavras, poderíamos dizer que o habitus, conceito criado pelo autor, como 

uma tentativa de saída para a dura oposição entre objetivismo e subjetivismo, que 

busca relacionar “os condicionamentos sociais exteriores e a subjetividade dos 

sujeitos”2026é forjado a partir dos processos de socialização2027. (Grifos nossos). 

                                            
2023Cf: ELIAS, N. O processo civilizador. Vol. 1 e 2. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2004; 
GRIGOROWITSCHS, T. “O conceito ‘socialização’ caiu em desuso? Uma análise dos  processos de 
socialização na infância com base em Georg Simmel e George H. Mead.” Educ. e Sociedade.  Vol.29, 
n.102. Campinas: CEDES, 2008 e LAHIRE, B. L' homme Pluriel. Paris: Nathan, 1998. 
2024 Cf: LAHIRE, B. L' homme Pluriel. Paris: Nathan, 1998 e SETTON, M. G. J. “A particularidade do 
processo de socialização contemporâneo.” Tempo Social. São Paulo, v. 17, n. 2, 2005. 
2025 Cf: nota número 6. Especialmente as páginas 173 e 175. 

2026 Cf: SETTON, M. da G. J. “A teoria do habitus em Pierre Bourdieu: uma interpretação 
contemporânea”. Revista Brasileira de Educação. Anped – Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa 
em Educação, jan./abr., pp. 60-70. Especialmente p.61. 

2027 Cf: BERGER, P. e BERGER, B. “Socialização: como ser um membro da sociedade.” In: 
FORACCHI, M. M. e MARTINS, J. (orgs.). Sociologia e sociedade: leituras de introdução à sociologia. São 
Paulo/Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2006; BOURDIEU, P."Classement, déclassement, 
reclassement." Actes de la recherche. Paris: Novembre, n. 24, 1978; Íden. "Le contradictions de l'héritage". In : 
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Embasamos nosso trabalho, no entendimento de que as primeiras 

experiências e as condutas a se ter, são apreendidas são incorporadas na família, a 

partir das experiências de mundo que se têm no interior das mesmas, mas isto não 

significa que essas experiências são imutáveis. Segundo Bourdieu, o que se 

aprende na infância tem tendência a ser durável para o resto da vida, alguns autores 

defendem que mesmo o que se nega das primeiras experiências está intimamente 

ligado à elas2028. 

Entendemos então, os processos socializadores como o meio pelo qual é 

possível que os indivíduos desenvolvam representações do mundo, capazes de 

resultar em comportamentos, em modos de agir que são intimamente ligados ao 

meio  social. De acordo com Tomizaki, os processos de socialização podem ser 

entendidos conforme segue abaixo: 

“O desenvolvimento de uma dada representação do 
mundo, mediada pelas experiências “oferecidas” pelo espaço 
social ao qual os indivíduos têm acesso. Assim, a 
representação que as pessoas desenvolvem a respeito de si 
mesmas, do mundo social e do lugar ocupado por elas neste 
último é o “resultado” (nunca finalizado e, portanto, em 
constante transformação) de um processo lento, gradual e 
constante que resulta em um “código simbólico”. Código esse 
que não pode ser comparável a um “pacote” de crenças e de 
valores idênticos aos da geração precedente, mas um sistema 
complexo de referência e de avaliação do real que permite aos 
indivíduos assumirem um padrão de comportamento 
identificável com um determinado coletivo2029”. 

 Ainda de acordo com Bourdieu, entendemos que há uma relação 

estreita entre a posição que se ocupa no espaço social e as tendências para a ação, 

que por sua vez seriam desencadeadas a partir do habitus de determinado grupo, ou 

classe social, como no caso das famílias de Ferrazópolis. É por intermédio dos 

processos de socialização que os indivíduos adquirem o “código simbólico” 

necessário para que assumam  comportamentos que em certa medida são 

relacionados aos seus grupos de origem. Acreditamos na existência de um habitus 

                                                                                                                                        
La misère du monde. Paris: Seuil, 1993 ; Id. “Futuro de Classe e causalidade do provável.” In: Escritos de 
educação.  (Org. NOGUEIRA, M. A e CATANI, A ) São Paulo: Vozes, 1998; Id. Meditações Pascalianas. Rio 
de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007;  Id. A Distinção. São Paulo: Edusp, 2008 e Id. O Poder Simbólico. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 2010. 

 
 

2028 Cf: "Le contradictions de l'héritage". In : La misère du monde. Paris: Seuil, 1993 e Idem. A 
Distinção. São Paulo: Edusp, 2008. 
2029 Cf: Nota número 3. Especialmente a p 341. 
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de classe, onde estão presentes maneiras de agir e de pensar, uma visão de mundo 

mais ou menos comum, as crenças e valores que sejam inerentes à determinado 

grupo, enfim, o habitus deste grupo, ou até mesmo o habitus como modus 

vivendi2030.  

“O espaço social não se reduz, pois, a um simples 

contexto de consciência, no sentido do interacionismo, isto é, a 

um universo de pontos de vista que se refletem uns sobre os 

outros indefinidamente. Ele é o lugar, relativamente estável, da 

coexistência dos pontos de vista, no duplo sentido de posições 

na estrutura da distribuição do capital (econômico, 

informacional, social) e dos poderes correspondentes, mas 

também de realizações práticas a esse espaço ou de 

representações desse espaço, produzidas a partir desses 

pontos por meio dos habitus estruturados e duplamente 

informados, quer pela estrutura do espaço, quer pela estrutura 

dos esquemas de percepção que lhes são aplicados2031”.  

Dentro deste contexto, acreditamos que o estudo da faceta dos processos de 

socialização, conhecido como socialização política, nos auxilia no entendimento da 

formação da identidade política destes jovens a partir do meio familiar. 

Estudos sobre socialização política tiveram grande importância nos Estados 

Unidos da década de 1950, e se multiplicaram a partir daí, com o aumento do 

interesse em investigar as funções de integração da socialização2032. 

“A expressão Socialização Política é usada para indicar 

o conjunto de experiências que no decorrer do processo de 

formação da identidade social do indivíduo, contribuem 

particularmente para plasmar a imagem que ele tem de si 

                                            
2030 Cf: Bourdieu, P. Meditações Pascalianas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007; Idem. A 
Distinção. São Paulo: Edusp, 2008; Id. O Poder Simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010 e 
Peters, Gabriel. Configurações e Reconfigurações na teoria do habitus: um percurso. Texto 
apresentado para o XIV Congresso Brasileiro de Sociologia. 28 a 31 de julho de 2009, Rio de Janeiro. 
GT: 29: Teoria Sociológica. 

 
2031 Cf: Bourdieu, P . Meditações Pascalianas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007. Especialmente a p 223. 
2032 Cf CARON, P. “Annick Percheron et la socialization politique.” Dossier socialisation. Revue 
Idées._____. n.128, juin, 2002. 
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mesmo em confronto com o sistema político e em relação às 

instituições. Tendências, emoções, atitudes perante os vários 

objetos da política, aptidões cognitivas e expressivas 

necessárias ao agir político, tudo isto é, portanto, considerado 

como resultado de um processo de formação-aprendizagem 

social que, embora se estenda por todo o decurso da vida, 

tanto quanto qualquer outro processo similar, passa, todavia 

por etapas especialmente significativas, influências 

particulares, momentos de aceleração e momentos de 

afrouxamento. É objeto de estudos da Socialização Política, 

descrever as modalidades de tal processo, bem como 

identificar seus conteúdos mais importantes, suas etapas e as 

influências decisivas2033”. (Grifos Nossos). 

É possível citar Annick Percheron, como “fundadora” da área de pesquisa 

conhecida como socialização política, na França, onde tratou do universo político de 

crianças e adolescentes. A autora analisou, em diversos estudos, os processos de 

formação de uma dada maneira de compreender e atuar sobre os acontecimentos 

de ordem política, procurando por meio de entrevistas e questionários, analisar as 

concepções políticas e ideológicas de crianças e adolescentes, dando especial 

atenção ao meio em que estavam inseridos, sobretudo nas relações familiares. 

Sendo assim, a socialização política pode ser entendida como o processo de 
transmissão de atitudes, valores e conhecimentos sobre o mundo da 
política2034. 

“Socialização Política é uma dimensão de um processo 

maior, a construção da identidade social de qualquer indivíduo 

exigindo a aquisição de uma série de códigos simbólicos, 

normas ou condutas, que incluem atitudes e comportamentos 

políticos2035”. (Tradução nossa). 

                                            
2033 Cf: OPPO, A. “Socialização Política”. In: BOBBIO, N; MATEUCCI, N. e PASQUINO, G. Dicionário de 
Política. 13ª Edição. Vol. 2. Brasília: Ed. UnB, 2009. Especialmente p. 1202. 
2034 Cf: PERCHERON, A. "Histoire d’une recherche." Revue Française de Science Politique. Paris: 
Vol. 44. n 1, 1994. 
2035 Cf: La Socialization politique. Paris: Armand Colin, 1993. Especialmente a p 8. 
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Entendemos socialização política como uma esfera dos processos de 
socialização de importância significativa na constituição da identidade dos 
indivíduos. Não descartamos a possibilidade de haver mudanças radicais durante o 

processo de socialização, mas nos apoiamos na hipótese de que há, diferentemente 

para cada indivíduo, momentos privilegiados para a apreensão de determinados 

valores, o que não é diferente com o político, e acreditamos que o que é apreendido 

na infância e na adolescência tende a resultar em disposições mais duráveis. Ao 

analisarmos o unieverso familiar, privilegiamos, de certa forma, os períodos da 

infância e da adolescência para a aquisição dos valores relacionados principalmente 

à política nas relações entre pais e filhos2036. 

“[...] As pesquisas têm encontrado correlações 

significativas entre as atitudes políticas dos pais e dos filhos, 

especialmente no que se refere à fidelidade ideológica 

partidária, a confiança ou ao cinismo político, à tendência à 

participação ou a apatia política2037”. 

Apoiados em Percheron e Muxel2038, acreditamos que o contexto em que 

crianças, adolescentes e jovens estão inseridos e as formas de socialização pelas 

quais seus pais passaram são fatores fundamentais para que se analise a relação 

entre duas gerações. No mesmo sentido, por meio da compreensão das relações 

intergeracionais é que podemos aferir o “sucesso” da transmissão de uma tradição 
política, sua recusa ou redefinição.  

Não pretendemos desconsiderar as outras instâncias socializadoras 

importantes no processo de socialização, como é o caso da escola, do grupo de 

pares, da mídia e meios de comunicação em massa (considerados por alguns 

autores contemporâneos como instâncias socializadoras importantes), etc. 

Concordamos com Oppo, quando se refere à “adolescência moderna (e 

estenderíamos a análise também para a infância) como cercada por uma variedade 

de estímulos, tornando-se mais liberta do controle familiar”, o que acarretaria em 

comportamentos dos mais diversos na juventude e idade adulta,  porém, 

acreditamos que a família ainda exerça um papel de grande importância na 

                                            
2036 Cf:  notas número 20 e 22; BOILLET e SCHMITT. La Socialization. ______: Breal, 2002.  
2037 Cf: nota número 20. 
2038 MUXEL, A. PERCHERON, A. "Histoires politiques de famille. Premières illustrations." In : Life 
Stories/ Récits de Vie. Paris: vol. 4, 1988.  
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constituição da identidade dos indivíduos, inclusive no que diz respeito à formação 

da identidade política e das disposições para militar. 

“Um acontecimento político é assimilado, reinterpretado 
ou ocultado de acordo com o sistema de representações sócio 
políticas da família: e mais ainda, é ‘pensável’ ou ‘impensável’ 
de acordo com a estrutura das significações e dos valores 
próprios a cada universo familiar.”2039 (Tradução nossa) 

As famílias de Ferrazópolis, em grande parte, tiveram membros pertencentes 

ao grupo que se convencionou chamar de “os Metalúrgicos do ABC” que 

passaram por um acontecimento coletivo importante, qual seja, a onda grevista no 

ABC Paulista desde fins da década de 1970 adentrando pela década de 1980. Como 

consequência à participação neste acontecimento coletivo comum, poderíamos dizer 

que essa geração, passou por práticas e modos de agir, principalmente no que 

tange à política, que foram inerentes aos que viveram naquele período, poderíamos 

classificar este grupo, como dotado de indivíduos pertencentes à uma mesma 

comunidade de destino, que partilhavam a sensação de pertencimento à um destino 

comum, não estavam próximos exatamente pelo ano de nascimento, mas foram 

marcados, ainda que de modos diversos, pela participação no mesmo 

acontecimento2040. O que resultou da consituição deste grupo enquanto geração e 

as consequências que derivam deste fator, influênciaram as práticas socializadoras 

desencadeadas nas famílias deste grupo geracional, o que por sua vez, influênciou, 

ainda que de modos variados, a constituição e caracterização do grupo geracional 

composto por seus filhos, que em condições adversas se tornaram ou se tornarão 

trabalhadores e chegam a participar e militar em movimentos sindicais e políticos da 

região ou até mesmo a negar a militância sindical ou a política de modo geral.  

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE AS FAMÍLIAS 
 Elencamos nesta análise, descrições e resultados preeliminares 

obtidos à partir da análise de entrevistas e observações realizadas com duas 

famílias do bairro em diálogo com o referêncial bibliográfico utilizado. De modo 

                                            
2039 Cf: nota número 25. Especialmente a p. 59. 
2040 Cf: MANNHEIM, K. Le Problème des générations. [Trad. Gérard Mauger], Paris: Éditions Nathan, 
1990. Idem. "El problema de las generaciones.” [Trad. Ignacio S. de la Yncera], Revista Española de 
Investigaciones Sociológicas, n. 62, 1963 e TOMIZAKI, K. Ser metalúrgico no ABC: transmissão e 
herança da cultura operária entre duas gerações de trabalhadores. Campinas: Centro de Memória da 
Unicamp/Arte Escrita/ FAPESP, 2007. 
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bastante geral, os parágrafos seguintes traçam as principais características das 

dessas famílias. 

A família 1 é composta por dez membros, os pais Lúcia e Geraldo, mais oito 

filhos. Utilizamos como critério para a escolha das famílias, o tempo de permanência 

no bairro e a existência de algum engajamento com o universo político. Esta família 

mora no bairro há 26 anos, o pai foi metalúrgico e militante sindical nos anos 1980 e 

1990, chegando a ser diretor de base no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC entre 

os anos de 1996 e 1999. Nesta casa se discute política a qualquer momento, 

durante as refeições, em conversas rotineiras ou com visitas. Durante as 

observações, foi muito comum presenciarmos discussões entre os pais, por conta do 

desinteresse e até mesmo aversão à política por parte de Lúcia, enquanto Geraldo, 

concebe a política como uma esfera de extrema importância em sua vida. Os filhos 

conversam sobre o assunto, porém nenhum deles faz parte de algum grupo 

associativo ou milita em alguma causa. Optamos por entrevistar apenas os filhos 

mais novos, de 18 anos (gêmeos). Rubens trabalha na empresa de uma das irmãs 

mais velhas e já casada. Renato já trabalhou em uma montadora de automóveis, a 

Toyota, em São Bernardo do Campo. Todos os filhos do casal reconhecem a 

participação política do pai, mas não se engajaram em nenhum tipo de movimento, 

com exceção de Renato, que diz querer seguir o caminho do pai, enquanto militante 

sindical e lamenta a saída do pai do setor metalúrgico, o pai, por sua vez, garante 

que o filho levava jeito para isso. Renato afirma que enquanto seu pai militava junto 

ao sindicato realizava algo importante para a sociedade. 

A família 2 é composta por seis membros. Maria e João, que moram em 

ferrazópolis há 40 anos e são pais de quatro filhos. Nesta casa, assim como na 

família 1, política é um assunto que faz parte do cotidiano familiar e todos falam 

sobre o assunto, porém os que atribuem maior espaço para a política em sua vida 

são respectivamente o pai e a mãe. Nesta família, optamos por entrevistar um filho, 

Jonas, que trabalha há alguns anos no setor metalúrgico, em fábricas de pequeno e 

médio porte, por conta da escolaridade, tendo cursado apenas ensino médio e 

realizado alguns cursos profissionalizantes particulares. Ele é o único dos jovens 

entrevistados que atualmente trabalha como metalúrgico. Seu pai foi militante 

sindical, mas não chegou a assumir cargos no sindicato, apenas na CIPA e 

comissão de fábrica das empresas pelas quais passou. Atualmente, trabalha como 



Anales del I Encuentro internacional del conocimiento : diálogos en nuestra América / I Encuentro de 
las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración en el Conosur, 5, 6, e 7 de mayo 2011, 
Pelotas, Brasil – Pelotas (RS) : Instituto Federal Sul-rio-grandense/IFSul, 2011 - ISSN 2238-0078 
_________________________________________________________________________________ 

 

 1696 

segurança e ainda milita pelo Partido dos Trabalhadores (PT). A mãe também 

militava no PT, mas de forma menos engajada do que o marido, pois por conta da 

casa e dos filhos não tinha tempo para frequentar todas as reuniões, atualmente diz 

não ser mais militante, porém atua em processos eleitorais entregando santinhos de 

candidatos do PT. Os filhos não são engajados políticamente, mas todos 

reconhecem a importância da participação política e sindicalista do pai como 

importante para a história do país e Jonas, é associado ao Sindicato dos 

Metalúrgicos do ABC e utiliza-se dos ensinamentos do pai e da aproximação que ele 

tem com o sindicato, procurando pré- selecionar trabalho mediante a atuação do 

sindicato junto a empresa e trabalhadores, pois considera que uma empresa 

respeita o trabalhador e mantém um bom ambiente de trabalho, quando o sindicato 

é presente. 

 

PARTICULARIDADES DE FERRAZÓPOLIS 
No caso específico de Ferrazópolis, nos deparamos com uma realidade 

diferente da existente no imaginário nacional sobre os metalúrgicos do ABC Paulista. 

O bairro surgiu em virtude do crescimento da indústria metalúrgica em São Bernardo 

do Campo, um período de forte especulação imobiliária em que era caro e difícil 

para os recém-chegados à cidade conseguir morar nos bairros centrais e mais 

tradicionais, sendo as alternativas a compra de terrenos sem infraestrutura e recém-

loteados, que eram mais baratos ou em muitos casos a ocupação ilegal de terrenos 

em virtude da impossibilidade ou até mesmo, o princípio de não pagar aluguel, como 

ocorreu com os que chegavam para morar em Ferrazópolis, tanto nos terrenos 

baratos, quanto nas áreas de ocupação2041.  

Na metade dos anos 1990, teve início uma das maiores transformações 

recentes da indústria automobilística - que se convencionou chamar de 

“reestruturação produtiva”- e que acabaram por provocar modificações tanto sobre a 

organização do mercado de trabalho, quanto na vida privada e familiar dos 

trabalhadores industriais brasileiros. Situações vividas intensamente pelos 

                                            
2041 Cf: Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo. Secretaria de cultura. Departamento de biblioteca 
pública e preservação da memória. Divisão de preservação da memória. Seção de Pesquisa e Documentação. 
Aspectos Históricos dos Bairros de São Bernardo do Campo: Bairro Ferrazópolis. Seção de Pesquisas e Banco 
de Dados número 4:38 e Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo. Secretaria de cultura. 
Departamento de biblioteca pública e preservação da memória. Divisão de preservação da memória. Seção de 
Pesquisa e Documentação. Dados sobre o Bairro Ferrazópolis. Ano 1987. 
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moradores do bairro Ferrazópolis, como por todos os trabalhadores da região do 

ABC paulista, uma das regiões mais industrializadas do país. 

Grosso modo, “o processo de reestruturação industrial pelo qual passou a 

indústria automotiva brasileira na última década não só alterou o processo produtivo 

propriamente dito, como também o perfil das localidades onde as empresas e os 

trabalhadores estão instalados2042”. A reestruturação produtiva teve como um dos 

seus mais nefastos efeitos a diminuição do número de postos de trabalho na região 

do ABC, o que elevou consideravelmente o nível de desemprego da região nos anos 

1990, tendo afetado em larga escala trabalhadores de Ferrazópolis. Muitos 

moradores trabalhavam no setor metalúrgico, porém, em muitas famílias do bairro, 

assim como em duas das três famílias entrevistadas por nós, os pais não fazem 

mais parte da categoria metalúrgica, nenhum dos pais com os quais tive contato foi 

demitido por conta das greves, mas sim, por conta do novo cenário que se 

instaurava nas metalúrgicas da região. Essa nova conjuntura alterou até mesmo a 

ação sindical da região, que ao final da década de 1970 ficou nacionalmente 

conhecida pelo “modelo do Novo Sindicalismo”, no qual as ações sindicais eram 

pautadas pelas críticas ao atrelamento dos sindicatos ao Estado; a luta pela 

negociação direta entre sindicato e patrões e a organização dos trabalhadores em 

seus locais de trabalho.  Em linhas gerais, dos anos 1980 até os dias atuais, 

poderíamos dizer que o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista sofreu uma 

inflexão nas suas práticas, que foi da confrontação direta entre capital e trabalho à 

estratégia da negociação2043. Por outro lado, nesse mesmo período, podemos 

observar que o Partido dos Trabalhadores (PT), se tornou o principal partido político 

da esquerda no Brasil, chegando a alcançar vários postos eletivos ao longo dos 

últimos anos, inclusive a Presidência da República, em 2003. 

Ao longo deste período, o bairro sofreu transformações também em sua 

configuração, com a migração de alguns moradores que, tendo melhores condições 

financeiras, resolveram morar em bairros mais tradicionais da cidade ou foram para 

outras cidades da região e também houve um aumento nas áreas de núcleos 

                                            
2042 Cf: RODRIGUES, I. J;  RAMALHO. J. R. ( orgs.) Trabalho e sindicato em antigos e novos tempos 
produtivos. Comparações entre o ABC paulista e o Sul fluminense. São Paulo: Anablume, 2007. 
Especialmente a p 47. 
2043 Cf: SANTANA, M. A. Entre a ruptura e a continuidade: visões da história do movimento sindical 
brasileiro. Revista Brasileira de Ciências Sociais. São Paulo: vol 14, n 41, 1999. 
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favelados. O bairro foi passando de uma região fortemente operária, para um bairro 

pobre de periferia, com altos índices de desemprego, trabalho informal, subemprego 

e altos índices de violência, como muitos outros da região e do país2044. 

 Evidentemente, o conjunto desses acontecimentos alterou a 
organização social e política na qual as famílias operárias do ABC Paulista 
transitam, por consequência, transformou também as práticas, atitudes e 
valores políticos dos moradores da região do ABC Paulista, acarretando 
mudanças no processo de socialização política de seus filhos.  

 Sendo assim, poderíamos afirmar que o contexto em que os membros 

mais jovens das famílias operárias do ABC Paulista cresceram e foram socializados 

sofreu forte influência da “cultura operária” formada na região depois dos anos 1970. 

Entretanto, não seria exagerado afirmar que essas mesmas tradições sócio-políticas 

sofreram, nos últimos anos, profundas modificações, como já foi salientado 

anteriormente. Um dos elementos a se destacar do conjunto dessas mudanças é o 

prolongamento do período de escolarização dos membros da classe operária 
do ABC Paulista. A necessidade de possuir níveis de escolaridade cada vez mais 

altos, que é resultado das transformações ocorridas no setor da indústria 

automobilística, sobretudo na década de 1990, é um ponto chave na definição das 

expectativas e destinos dos jovens do ABC Paulista, bem como na compreensão 

das contradições e conflitos vivenciados entre pais e filhos operários no mundo 

todo2045. 

Nas famílias de Ferrazópolis, estas novas exigências para se trabalhar no 

setor metalúrgico têm se apresentado como um impecílio da superação dos filhos 

pelos pais. Em um quadro analítico explicativos, poderíamos apresentar entre pais e 

filhos um único ponto de superação, que é a escolaridade e esta ainda devendo ser 

problematizada, em virtudes de os pais não passarem do ensino fundamental, e os 

filhos chegarem a concluir o ensino médio. Sendo postos pra fora (com tristeza) do 

setor metalúrgico, sobretudo quando se deparam com as conquistas das quais não 

puderam usufruir, os pais não conseguiram ampliar os esforços em investimento 

escolar para seus filhos, estes que apenas com ensino médio e sem cursos 

                                            
2044 Cf: Sumário de São Bernardo do Campo, ano de 2010. 
2045 Cf: nota número 28 e BEAUD, S. 80% au bac... et après? Les enfants de la démocratisation 
scolaire. Paris: La Découverte, 2003. 
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profissionalizantes, não veem conseguindo se empregar, muito menos como 

metalúrgicos, o que é menos provável ainda, que se empreguem em montadoras.  

A partir, principalmente dos anos 1990, Ferrazópolis passou a mudar sua 

característica de bairro fortemente operário para mais um bairro pobre e de periferia, 

com um crescimento grande do número de favelas. Os pais das famílias 

entrevistadas, participaram do movimento grevista dos metalúrgicos do ABC, 

ajudaram a conseguir muitas das conquistas que a categoria hoje usufrui, porém não 

fazem parte do grupo que hoje em dia é considerado por algns como a elite do 

operariado brasileiro (informação verbal, 2006) por conta dos altos salários e grande 

número de benefícios presentes nas grandes empresas montadoras de automóveis 

localizadas na região. Atualmente, para se empregar em uma montadora do ABC é 

necessário, para aquelas que possuem escola profissionalizante do SENAI em suas 

dependências, que se curse no mínimo esta escola e só podem fazê-la os filhos, 

irmãos, netos ou sobrinhos dos trabalhadores nela empregados. É muito comum, 

encontrarmos dentre os metalúrgicos mais jovens, trabalhadores com Senai, curso 

técnico e curso superior, trabalhando ainda em postos manuais, bem como a 

existência de outros profissionais como professores e advogados que trocam sua 

profissão para trabalhar em postos manuais em montadoras por conta dos altos 

salários e benefícios.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Procuramos entender política, a partir de dois grandes eixos, considerando os 

indivíduos que estão dentro do campo político e os que estão fora. O primeiro eixo 

entende política, ou o campo político como o espaço de relação entre duas esferas 

públicas: (i) a esfera ligada diretamente à administração do Estado (cargos eletivos, 

partidos políticos, políticos eleitos, programas partidários, assessores ou experts em 

assuntos específicos que atuam na elaboração de políticas públicas, etc) e (ii) a 

esfera formada por aqueles que, de forma organizada, dão apoio, legitimidade e 

acesso ao poder institucionalizado (sindicatos, associações, organizações não-

governamentais, etc)2046.  

                                            
2046 Cf: SIMON, M. Comportement politique. In: FERRÉOL, G. (dir.) Dictionnaire de sociologie. 3ª Ed. Paris: 
Armand Colin, 2009 e OPPO, A. “Socialização Política”. In: BOBBIO, N; MATEUCCI, N. e PASQUINO, G. 
Dicionário de Política. 13ª Edição. Brasília: Ed. UnB, 2009.  
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O segundo eixo, auxilia no entendimento das visões sobre o que é política 

para aqueles que fora do campo político. Basicamente, estes indivíduos poderiam 

entender a política à partir de  três dimensões, quais sejam, a política como 
espaço: espaço de atividades e de conflitos em torno da questão do governo da 

sociedade; a política como atividade: atividade de governo ou de influência sobre 

o governo (exercício da atividade política profissional, por exemplo); e por fim, a 
política como ação: ações e decisões tomadas por aqueles que exercem funções 

no governo sobre determinados setores da sociedade, como as políticas públicas, 

por exemplo2047. 

A partir deste contexto, observamos em Ferrazópolis,  pais que tiveram 

envolvimento com questões políticas, atuando na militância sindical e partidária pelo 

PT. Atualmente, nenhum deles pertence à categoria metalúrgica, mas tomemos 

como exemplo a família 2 em que os pais exercem atividade de militância em apoio 

à esfera insititucionalizada da política e no caso da família 1, Geraldo ensaia seu 

retorno à militância sindical em outro sindicato, o de sua atual categoria de trabalho, 

que é a de limpador. Já os membros mais jovens não são militantes ou indivíduos 

que estejam engajados fortemente em algum evento de ordem política.  

Porém, de modo geral, é possível destacar nas famílias entrevistadas em 

Ferrazópolis, alguns elementos de continuidade entre as diferentes gerações a 

continuidade da preferência partidária, pelo Partido dos Trabalhadores (PT), ainda 

que em diferentes graus de engajamento, visto que dentreo os jovens, nenhum é 

militante partidário. Outro elemento a ser considerado como uma certa continuidade 

é a confiança na instituição sindical, sobretudo no Sindicato dos Metalúrgicos do 

ABC, em detrimento da confiança em outras insituições, como o poder judiciário, a 

polícia e o Estado.  

Atentamos ainda, à necessidade de tratar as particularidades de cada 

universo familiar com relação aos comportamentos políticos e para isso é preciso 

avançar na compreensão das possibilidades e limites das ações políticas dos 

trabalhadores na contemporaneidade. O estudo da política no contexto 

contemporâneo merece uma atenção especial em relação às particularidades da 

época e do local a ser analisado, no que remete ao caso estudado, atentamos para 

                                            
2047 Cf: DORMAGEN, J-Y, MOUCHARD, D. Introduction à la Sociologie Politique. Bruxelles: de Boeck, 
2010. 
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o fato de que se tratam de famílias de origem operária, com muitos membros 

migrantes, provenientes de classe baixa e  média- baixa em sua maioria, e 

moradoras de um bairro popular fortemente operário, na região do ABC Paulista, o 

bairro Ferrazópolis. 

Dentre os autores que estudam a esfera do trabalho na contemporaneidade, 

Dejours nos aponta que no contexto contemporâneo do mundo do trabalho, a vida 

dos trabalhadores tem sofrido mudanças que extrapolam as transformações 

econômicas e atingem o âmbito dos comportamentos e das condutas morais, o que 

nos remete a pensar quais são as condições de possibilidade do exercício político 

nas famílias operárias, que também foram atingidas pelas mudanças estruturais do 

capitalismo, seja na forma do desemprego (de pais e filhos), seja na forma das 

transformações perversas ocorridas nos processos produtivos (trabalhador 

polivalente ou multifuncional)2048?   

Temos em vista as dificuldades existentes na contemporâneidade para 

movimentações políticas na esfera do trabalho, mas procuramos demonstrar que a 

transmissão de elementos políticos na família é importante para se entender o 

comportamento político dos jovens trabalhadores do bairro Ferrazópolis. Diante 

deste contexto, notamos que a socialização política se dá principalmente pelas 

formas mais simples do cotidiano, como conversas, manifestações de opinião, de 

modo geral, pelos comportamentos e atitudes dos pais, que acabam influênciando, 

ainda que de formas variadas, o comportamentos dos filhos, mesmo quando há a 

negação da política por parte dos filhos de militantes, pelo fato da militância, para 

seus pais, vir antes da família, como temos exemplos constantes. Tudo isso 

contribui para a consitituição do modo como esses jovens e adolescentes se vêem 

no mundo, bem como, para suas representações do universo político. Os jovens 

filhos de metalúrgicos de Ferrazópolis, de certa forma, herdeiros políticos de seus 

pais, consideram a importância das lutas da primeira geração, mas pensam que 

apesar da importância da luta de seus pais, hoje, para eles a atuação e as 

expectivas giram em torno de objetivos e engajamentos diferentes dos de seus pais. 

 

                                            
2048 DEJOURS, C. A banalização da injustiça social. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006. 

 



Anales del I Encuentro internacional del conocimiento : diálogos en nuestra América / I Encuentro de 
las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración en el Conosur, 5, 6, e 7 de mayo 2011, 
Pelotas, Brasil – Pelotas (RS) : Instituto Federal Sul-rio-grandense/IFSul, 2011 - ISSN 2238-0078 
_________________________________________________________________________________ 

 

 1702 

Abstract: We present considerations about the socialization processes put in 
place in families of origin working in a neighborhood of Sao Bernardo do Campo, the 
ABC Paulista, the district Ferrazópolis. We focus our analysis on the transmissions of 
elements and representations of the political universe trying to understand the 
continuities and discontinuities between different generations of socio- professional 
group know as the “ABC metalworkers”. 
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RESUMO: Este artigo visa discutir sobre a questão da garantia de direitos de crianças e 
adolescentes. Aborda-se brevemente a questão social e as políticas sociais de proteção da 
criança e do adolescente, sua constituição e operacionalização. A implantação da Política 
Nacional de Assistência Social e o atendimento a criança e ao adolescente no Sistema Único 
de Assistência social – SUAS, operacionalizado através dos Centros de Referência de 
Assistência Social – CRAS nos municípios de pequeno porte I. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Crianças e Adolescentes. Políticas Sociais. Direitos Sociais. Inclusão 
Social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 – QUESTÃO SOCIAL E AS POLITICAS SOCIAIS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA 
E AO ADOLESCENTE 
 

A questão social surge com o fim da escravidão e o inicio do capitalismo, quando a 

sobrevivência do operariado vincula-se ao mercado de trabalho e a força de trabalho passa a 

ser vista como mercadoria. Por questão social compreende-se o conjunto das refrações 
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produzidas pelo modo de produção capitalista, que para se produzir e reproduzir, impede uma 

parcela da população de acesso à riqueza social. 

A questão social não é senão as expressões do processo de formação e 
desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso no cenário político da 
sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe por parte do empresariado e do 
Estado. É a manifestação, no cotidiano da vida social, da contradição entre o 
proletariado e a burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de intervenção mais 
além da caridade e repressão (CARVALHO; IAMAMOTO, 19832049) 

 

 Ao utilizar a categoria questão social para análise da sociedade, propõe-se uma 

perspectiva de análise que considera a situação em que se encontra a maioria da população 

que vive da venda de sua força de trabalho como garantia de sobrevivência. Também significa 

ressaltar as diferenças entre capitalistas e trabalhadores, nas condições de vida, no acesso aos 

direitos. É analisar as desigualdades e buscar entender as causas das desigualdades e suas 

conseqüências na vida cotidiana dos trabalhadores.  

Não podemos ver a questão social, mas suas expressões como o desemprego, o 

analfabetismo, a fome, a favela, a falta de leitos em hospitais, a violência...  A questão social 

se  apresenta nas suas objetivações, em concretos que sintetizam as determinações prioritárias 

do capital sobre o trabalho, onde o objetivo é acumular capital e não garantir condições de 

vida para toda a população. 

A preocupação com a questão  social ligada à  criança e o adolescente no Brasil 

remontam ao início da República, quando crianças e adolescentes foram alvo de uma tentativa 

de moldagem, pois se acreditava que os vícios, assim com as virtudes, eram hereditários. 

Segundo Filgueiras2050 (1997), a história da questão social no Brasil pode ser vista 

como a história das formas de trabalho, da formação e organização do mercado de trabalho e 

do disciplinariamento dos grandes contingentes dos despossuídos. 

Podemos observar no Brasil uma tendência histórica de colocação das políticas sociais 

em segundo plano, pois as questões referentes à área econômica aparecem como prioritárias 

sobrepondo a questão da desigualdade e da pobreza que vivem milhões de brasileiros. 

                                            
2049 CARVALHO, Raul; IAMAMOTO, Marilda Vilela. Relações Sociais e Serviço Social no Brasil: 

esboço de uma interpretação histórico-metodológica. São Paulo, Cortez, 1983. p.32. 

 
2050 FILGUEIRAS, Cristina Almeida Cunha. Trabalho, Sociedade e Políticas Sociais.  Serviço 

Social e Sociedade. N. 55, Novembro, 1997, p.29-42. 
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Destaca-se um aspecto importante e que  colabora para  a manutenção equivocada desta ação 

governamental, é pouca mobilização da sociedade  em torno dos problemas sociais e das 

expressões da  questão social, como analfabetismo, desemprego, violência, fome e outros.  

A banalização da pobreza tem origens históricas em representações na qual o pobre, 

acaba não sendo reconhecido enquanto sujeito de direitos e no “imaginário popular” é visto 

como um coitado, um fraco, a quem cabe a caridade e a filantropia (TELLES, 19922051). 

Com isto, verificamos a necessidade de se fortalecer cada vez mais o papel ativo da 

população que deve cobrar do Estado seus direitos, bem como a necessidade de que os 

agentes institucionais que atuam nos projetos sociais tenham competência e clareza do papel e 

da responsabilidade do Estado na consolidação dos direitos sociais, a fim de que possa 

trabalhar esta questão junto à população usuária, aumentando, assim, seu poder de pressão e 

luta por esses direitos, o que pode contribuir para fazer avançar o que legalmente encontra-se 

instituído. 

Evidencia-se que a partir de 1988 com a promulgação da Constituição Federal,  novos 

contornos foram dados à cidadania brasileira, porém a efetivação da cidadania mediante as 

políticas sociais – materializadas no ECA2052, na LDB2053 e na LOAS2054 – encontrou muitas 

dificuldades em sua operacionalização. Destaca-se no plano político e institucional a 

descentralização das ações, com a conseqüente municipalização da formulação e da 

implementação de políticas sociais por meio dos conselhos criados com base nessa legislação. 

No Brasil, a política pública destinada ao atendimento da população em situação de 

pobreza, só passou a integrar o campo dos direitos sociais após a Constituição de 1988, 

especificamente em relação a criança e adolescente, traz em seu Artigo 203 que: a assistência 

social será prestada a quem dela necessitar, independentemente da contribuição à seguridade 

social, e tem por objetivos:  

I - A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;  

II - o amparo às crianças e adolescentes carentes (BRASIL, 19882055). 

 Destaca-se também que em seu Artigo 5, Inciso LXXVI – são gratuitos para os 

reconhecidamente pobres, na forma da lei:  a) registro civil de nascimento; b) certidão de 

                                            
2051 TELLES, V. da S. Questão Social: afinal do que se trata? São Paulo em Perspectiva, vol. 10, n. 4, 

out-dez/1996. 
2052 BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. 1990. 

2053 BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases. 
2054 BRASIL. Lei Orgânica da Assistência Social. 1992. 
2055 BRASIL.Constituição Federal. 1988. 
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óbito (BRASIL, 1988), garantindo assim que todos sejam registrados logo após seu 

nascimento. 

Os artigos acima referenciados trazem uma marca ainda muito forte da pobreza como 

foco de assistência, de amparo, sem especificar qual seria esse, nem de que forma essa 

assistência poderia contribuir para modificar a situação em que o sujeito se encontra. Portanto, 

apenas sugere proteger, algo necessário, mas não suficiente para possibilitar o direito às 

crianças e suas famílias de modificarem a condição em que se encontram.  

Para Campos2056, a Constituição de 1988 é um marco legal no qual todas as lutas e 

demandas em defesa da infância culminam, incorporando reivindicações de segmentos 

diferenciados e, por isso, construindo um “novo sujeito de direitos, a criança pequena” 

(IDEM, p. 124). Esse reconhecimento se faz mesmo constatando que dentre as crianças, as 

mais penalizadas são as que vivem com renda abaixo de ½ salário mínimo. 

Evidencia-se, na Constituição Federal do Brasil em seu Artigo 227: é dever da 

família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta 

prioridade, o direito à vida, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão (BRASIL, 1988). 

 Importa-se ter a clareza que a situação da infância e adolescência em nosso país é uma 

das expressões da questão social. Dar conta das particularidades das múltiplas expressões da 

questão social é explicar os processos sociais que as produzem e reproduzem e como são 

experimentadas pelos sujeitos sociais que as vivenciam em suas relações sociais cotidianas. É 

nesse campo que se dá o trabalho do assistente social, devendo apreender como a questão 

social em múltiplas expressões é experienciada pelos sujeitos em suas vidas cotidianas 

(Iamamoto, 20052057). 

 A seguir, breve contextualização dos direitos constituídos a crianças e adolescentes no 

Brasil. 

 
 

                                            
2056 CAMPOS, Maria Malta. A Mulher, a Criança e seus Direitos. Cadernos de Pesquisa. São Paulo, n. 106, 
1999, p. 117-127. 
 

2057 IAMAMOTO, Marilda V. O Serviço Social na Contemporaneidade: trabalho e formação 
profissional. 9°  ed. São Paulo: Cortez, 2005. 
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1.2  – CRIANÇAS E ADOLESCENTES: GARANTIA DE DIREITOS 
 

 
A questão dos direitos das crianças e adolescentes se agravou nos últimos tempos 

pelas condições de pobreza e vulnerabilidade social em que vivem milhões de crianças e 

adolescentes. Empurradas pela fome e exclusão das políticas públicas a estabelecer uma 

relação adulta com a sociedade, através do trabalho precose, ou pior ainda, da pequena 

criminalidade; da falta de acesso à educação, da precarização do atendimento de saúde e seus 

direitos sociais básicos negligenciados.  

Essa lógica real se reproduz diante dos nossos olhos no cotidiano de trabalho. 

Diariamente encontramos situações da quais os instrumentos e as garantias nos dadas já não 

atendem a realidade. A multiplicidade de casos exige diferentes soluções que dependem de 

um conjunto de ações que envolvam diferentes esferas da sociedade. A essas soluções 

pensadas e elaboradas conjuntamente e que buscam solucionar certa demanda de problemas é 

que chamamos de política social.  Especificamente toda a política social busca a inclusão e a 

integração a sociedade. 

No Brasil, a partir da década de 1980, com a promulgação da Constituição Brasileira 

de 1988 que determina que crianças e adolescentes sejam prioridades absolutas e entre essas 

prioridades aponta a saúde e a proteção como direitos a serem garantidos, porém nem sempre 

foi assim.  

            Considera-se que historicamente no Brasil, as ações públicas voltadas para esse 

segmento eram revestidas por contradições, na qual a diferenciação entre o “menor” e a 

“criança” pode-se constituir um exemplo ímpar. O conceito jurídico de menor passou designar 

toda a infância pobre, entendida como potencialmente perigosa e que deveria ser contida. Essa 

classificação opunha-se ao conceito de criança, pelo qual eram definidos aqueles que viviam 

em famílias burguesas (MARTINS, 20042058). 

A inclusão dos direitos da criança no corpo da Carta Constitucional e a aprovação do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) revolucionam, abolindo termos e práticas 

características da tutela e da segregação histórica imposta à infância pobre, mascarada pelo 

assistencialismo de programas de transferência de renda. 

                                            
2058 MARTINS, Aline de Carvalho. Conselhos de direitos: democracia e participação. In: Política social, 
família e juventude: uma questão de direitos. São Paulo: Cortez, 2004. 
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A Lei 8.742/93 – LOAS2059 (Lei Orgânica da Assistência Social), enfatiza em seu 

Artigo 1 que: a assistência social, direito de cidadão e dever do Estado, é Política de 

Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais realizada através de um 

conjunto integrado de ações de iniciativa publica e da sociedade, para garantir o atendimento 

às necessidades básicas”(LOAS,19932060). 

Em relação à criança e ao adolescente em seu Art. 2 – Assistência Social tem por 

objetivos: I – proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; II – o 

amparo a crianças pobres e carentes (LOAS, 1993). 

Nesse sentido, cabe ressaltar que a assistência social se materializa de forma integrada 

as demais políticas setoriais, visando o enfrentamento a pobreza e a garantia dos mínimos 

sociais, universalizando direitos sociais com equidade.  

A partir de 2004, com a implantação da Política Nacional de Assistência Social 

materializa-se o conteúdo da LOAS na constituição do Sistema Único de Assistência Social – 

SUAS, que constitui na organização em todo o território nacional das ações socioassistenciais, 

cujo modelo de gestão é descentralizado e participativo. 

Os serviços, programas, projetos e benefícios tem como foco prioritáriao a 
atenção as famílias, seus membros e indivíduos e o território como base de 
organização, que passam a ser definidas pelas funções que desempenham, pelo 
numero de pessoas que deles necessitam e pela sua complexidade. Pressupõe ainda, 
gestão compartilhada, co-financiamento da política pelas três esferas de governo e 
definição clara das competências técnico-politicas da União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, com a participação e mobilização da sociedade civil, e estes 
tem o papel efetivo na sua implantação e implementação (PNAS, 20042061). 

 

A fim de efetivar o SUAS, os municípios necessitam ter o CRAS – Centro de 

Referência de Assistência Social, espaço onde será executado serviços de Proteção Social 

Básica do município, sendo assim necessita estar localizado em área de vulnerabilidade social 

do município, próximo a população, fomentando sua participação nas atividades. “O CRAS 

atua com famílias e indivíduos em seu contexto comunitário, visando a orientação e o 

convívio sociofamiliar e comunitário” (PNAS, 2004, p.35). 

                                            
2059 “A Constituição Federal de 1988 traz uma nova concepção para a Assistência Social brasileira. Incluída no 
âmbito da Seguridade Social e regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS em dezembro de 
1993, como política social publica, a assistência social inicia seu transito para um campo novo:o campo dos 
direitos, da universalização dos acessos e da responsabilidade estatal.”(PNAS, 2004) 
2060 Lei Orgânica da Assistência Social. 1993. 
2061BRASIL. Política Nacional de Assistência Social. 2004. p. 39. 
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Os serviços da rede de proteção social básica, são aqueles que potencializam as 

famílias enquanto unidade de referencia, fortalecendo seus vínculos internos e externos de 

solidariedade, através do protagonismo dos seus membros, ofertando serviços que visam à 

convivência, a socialização e o acolhimento, bem como promoção e integração ao mercado de 

trabalho (PNAS,2004). 

Assim, a PNAS (2004) define a Proteção Social como aquela que tem por finalidade 

atender a quem dela necessitar, contribuindo para a diminuição da exclusão social com a 

inclusão e igualdade dos benefícios e no acesso aos bens e serviços socioassistenciais, de 

modo a assegurar e fortalecer os vínculos familiares e comunitários daqueles que estão em 

situação de vulnerabilidade e risco social, em especial, a integridade física, psicológica, moral 

e ética de todas as crianças e adolescentes que estão em situação de violação de direitos. Este 

atendimento deve ser realizado através da garantia das seguranças como: sobrevivência, 

acolhida, convívio ou vivencia familiar e a defesa social e institucional, por meio dos 

programas, projetos, serviços e benefícios sociais desenvolvidos pela Proteção Social Básica e 

Especial (PNAS, 2004). 

Dentre as atividades propõe-se: Programa de Atenção Integral as Famílias – PAIF; 

Programa de Inclusão produtiva e projetos de enfrentamento a pobreza; Centro de 

Convivência para idosos; Serviços para crianças de 0 a 6 anos de idade, que visem o 

fortalecimento dos vínculos familiares, o direito de brincar, ações de socialização e o 

fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários; Programas de incentivo ao 

protagonismo juvenil, e de fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e Centros de 

informação e de educação para o trabalho, voltados para jovens e adultos. 

O CRAS deve contar com equipe técnica especifica, definida pela Norma Operacional 

Básica Recursos Humanos do SUAS – NOB/RH/SUAS, contando normalmente com 

coordenador do CRAS, assistente social, psicólogo e demais recursos humanos necessários a 

seu funcionamento. 

Ressalta-se que não se pode segmentar o usuário, mas considerar além das situações 

de risco social em que se encontra, que mesmo em processo de fragilização de vínculos 

familiares, este faz parte de uma família, que possui tipologias e arranjos familiares e aos 

ciclos de vida dessa família. “Portanto, as condições de vida de cada individuo dependem 

menos de sua situação especifica que daquela que caracteriza sua família” (PNAS, 2004, 

p.42). 
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Nesse sentido, buscando a emancipação da família, garante-se a proteção e o 

desenvolvimento de seus membros, superando a focalizaçao tanto da situação de risco 

apresentada como de seus membros, ou seja: 

a centralidade da família é garantida à medida que a assistência social, com base nos 
indicadores das necessidades familiares, se desenvolva uma política de cunho 
universalista, que em conjunto com as transferências de renda em patamares 
aceitáveis se desenvolva, prioritariamente, em redes socioassistenciais que suportem 
as tarefas cotidianas de cuidado e que valorizem a convivência familiar e 
comunitária (PNAS, 2004, p.42). 

Ao pensar a criança e adolescente como cidadãos de direitos de suas garantias 

previstas em lei para a elaboração de políticas públicas de integração e inclusão na sociedade 

precisamos vê-los como seres humanos, cidadãos portadores de direitos. Sabemos que 

crianças e adolescentes precisam de proteção, de família, de casa para morar, de escola, de 

alimentação, de atendimento de saúde.  

 
A realidade brasileira nos mostra que existem famílias com as mais diversas 

situações socioeconômicas que induzem à violação dos direitos de seus membros, 
em especial, de suas crianças, adolescentes, jovens, idosos e pessoas com 
deficiência, além da geração de outros fenômenos como por exemplo, pessoas em 
situação de rua, migrantes, idosos abandonados que estão nesta condição não pela 
ausência de renda, mas por outras variáveis da exclusão social (PNAS, 2004, p. 36). 

 
 

Destaca-se também, aquelas crianças e adolescentes que precisam de atendimento 

além do essencial a sobrevivência, tais como, a portadora de deficiência que precisa ser 

incluída independente da especificidade do seu problema; a criança vitima de violência que 

precisa atendimento e muitas outras situações em que são lhes reservados todas as garantias 

legais.  

Como se sabe, os direitos e as garantias constituem sempre a lei do mais fraco contra a 

lei do mais forte que se desenvolve e impera cada vez que os direitos e garantias estão 

ausentes ou não efetivos. E são precisamente as crianças e adolescentes, mais que ninguém, os 

sujeitos “fracos”, às vezes, são abandonadas à lógica da força do mercado. 

Diferentes áreas da administração pública, ou seja, as esferas Federal, Estadual e 

Municipal, trazem propostas de projetos e programas de inclusão de crianças e adolescentes 

nas políticas públicas.  Embora que ainda de forma bastante setorializada, sem a devida 

integração na maioria dos casos, ou seja, os mesmos problemas enfrentados pela Assistência 

Social, Saúde e Educação são tratados em programas específicos de cada área.  
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O que se tem de imediato a partir de uma leitura dos programas nas diversas áreas, é 

um retrato suficientemente claro do desenho das políticas públicas. Entretanto, verifica-se de 

maneira quase generalizada, a preferência por ações pontuais, setorializadas e pouco 

abrangentes, que atendem a um público relativamente limitado. Para fazer frente à situações 

de exclusão, contudo, ações tímidas e extremamente focalizadas parecem ser ineficazes. O 

objetivo de propiciar a inclusão aponta para uma intervenção mais abrangente, que considere 

as diversas dimensões envolvidas nessa problemática e que possibilite, através da 

intersetorialidade das ações, a ruptura com situações de risco e de vulnerabilidade social e a 

sustentabilidade. 

Em tempos de Estado Democrático de Direito, torna-se imprescindível a construção de 

uma sociedade justa e solidária, com a redução das desigualdades sociais (Art.3°, I e III da 

CF/88). Cabe às esferas decisórias governamentais a honesta e vigorosa delimitação de um 

modelo econômico menos excludente, capaz de promover de fato o bem-estar de todos e 

assegurar uma existência digna. A redução das desigualdades sociais intrínsecas ao 

capitalismo, a implementação de políticas públicas de cunho social baseadas na efetivação da 

cidadania e não no assistencialismo, bem como a promoção do real acesso e usufruto de bens 

e serviços pode propiciar eficazmente a redução da marginalidade na infância e adolescência. 

A delimitação de um modelo econômico cujas bases seja a construção de uma 

sociedade  verdadeiramente mais justa por parte das agências políticas, resultará decerto na 

existência de maiores e melhores oportunidades para as crianças e adolescentes. 

Paralelamente, devem ser realizadas ações educativas no sentido de desenvolver-nos mesmos 

a capacidade de participação consciente no cenário social. Essa capacidade pode ser 

desenvolvida a partir do conhecimento dos seus direitos fundamentais pelas crianças e 

adolescentes. 

A conscientização é fundamental para a construção de uma identidade na qual a 

cidadania possa se consolidar (BAZILIO, 20032062) e o protagonismo possa ser estimulado. 

Como observa Bazilio e Kramer: “a criança recria a história da barbárie, reconstrói com os 

destroços, refaz a partir de ruínas e estilhaços, refunda uma tradição cultural que parecia não 

indicar alternativas, faz história do lixo” (2003, p. 91-92).  

                                            
2062 BASÍLIO, Luis Carlos C.; KRAMER, Sônia. Infância, Educação e Direitos Humanos. São 

Paulo: Cortez, 2003. p. 83–106. 
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  Vale ressaltar que, pode-se pensar na construção e no exercício efetivo da cidadania 

como forma de viabilizar a inclusão social e a afirmação da dignidade humana várias vezes 

negligenciada no Estado brasileiro marcado pela desigualdade, miséria e exclusão social. Em 

meio aos fatos perpetuados, propomos o estabelecimento de elos de solidariedade visando 

contribuir através de ações educativas, preventivas integrando famílias, sociedade e poder 

público para a promoção da inclusão social de crianças e adolescentes em situação de 

vulnerabilidade. 

Sabe-se que a prioridade absoluta na proteção integral à criança e ao adolescente, 

expressa na Constituição Federal, necessita da ação do Estado na sua efetivação, propiciando 

as políticas públicas necessárias para que o seu desenvolvimento se faça de forma plena. Isto, 

porque a ação estatal tem de ser permanente, para que não haja rompimentos que certamente 

trarão prejuízos, com recursos sempre garantidos no orçamento público para a sua realização. 

Sem essa ação contínua e crescente, não há como se garantirem os direitos inscritos 

constitucionalmente e, nem a garantia da proteção integral de nossas crianças e adolescentes. 

 Considera-se que “o espaço educativo pode se constituir em local privilegiado onde se 

possa transmitir uma imagem do futuro que não se constitua simplesmente como presente 

melhorado, mas que incorpore os sonhos e valores de uma sociedade efetivamente justa e 

igualitária” (BAZILIO; KRAMER, 2003, p. 126). 

Abordam-se no próximo item, as políticas publicas municipais realizadas nos 

municípios de pequeno porte I Selbach/RS e Campos Borges/RS para a criança e o 

adolescente.  

 

1.3 – POLITICAS MUNICIPAIS DE INCLUSÃO SOCIAL PARA CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES 

 

Considera-se Iamamoto2063, “todo o processo de trabalho implica uma matéria-prima 

ou objeto sobre o qual se incide a ação do sujeito”, (2005, p.61), a criança e do adolescente, 

objeto deste estudo, começa a aparecer à medida que marcos legais consideram-os enquanto 

sujeitos direitos. 

 Mais adiante, a autora enfatiza: 

                                            
2063 IAMAMOTO, Marilda V. O Serviço Social na Contemporaneidade: trabalho e formação 

profissional. 9°  ed. São Paulo: Cortez, 2005.p.62. 
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É a questão social em suas múltiplas expressões, que provoca a necessidade da ação 
profissional junto à criança e ao adolescente, ao idoso, a situações de violência 
contra a mulher etc. (IAMAMOTO, 2005) 

 
 O exercício profissional deve ir ao encontro da realidade e o significado da 

infância/adolescência, examinando o lugar e a sua posição numa determinada sociedade para 

dar conta das particularidades da questão social vivenciadas por suas famílias, “é nesse campo 

que se dá o trabalho do assistente social, devendo apreender com a questão social em 

múltiplas expressões é experienciada pelos sujeitos em suas vidas cotidianas” (IAMAMOTO, 

2005, p.62). 

 Ressalta-se que durante o processo de trabalho, o assistente social está inserido em 

Redes de Atendimento, qual seja idoso, criança, assistência social, etc. Deve-se o fato de que 

nada se conquista trabalhando sozinhos, necessita-se interagir com os demais, com outros 

profissionais, reunidos em torno de um objetivo comum, pertencentes ao mesmo espaço 

institucional, a fim de buscar a efetividade das ações, encaminhamentos e atendimentos para o 

sujeito, o qual procura os serviços e conhecimentos do profissional, constituindo assim a rede 

interna, que será a essência da rede social (Türck,20012064). 

 
O profissional é desafiado a desenvolver sua intervenção profissional de 

forma a garantir que suas habilidades e conhecimentos teórico-metodológicos, 
associados a sua sensibilidade, lhe permitam uma interpretação acerca da realidade, 
dos processos sociais e de sua competência profissional, que o distinga dos demais, 
na qual as ações relacionadas com as expressões da questão social são realizadas, 
preservando a unidade na diversidade (KIST, 20082065). 

 

 Sabe-se que sozinhos não somos ninguém, pouco ou nada se consegue, mas que 

através do trabalho em rede, das relações sociais estabelecidas com outras especialidades 

(psicologia, fisioterapia, enfermagem, advogados, etc...), vislumbra-se a mudança, a 

excelência no atendimento, desvendando e interpretando a realidade apresentada a fim de 

garantir o acesso aos direitos, qualificando a intervenção profissional. Conforme Türck2066 

“trabalhar em rede social é, antes de tudo, construir um processo de cidadania. É suplantar 

todos os processos de exaltação ao individualismo, postos na sociedade contemporânea”. 
                                            

2064 TÜRCK, Maria da Graça Mauer Gomes. Rede interna e rede social: o desfio permanente na teia das 
relações sociais. Porto Alegre: Tomo Editorial, 2001. 

2065 KIST, Rosane Bernardete Brochier. O processo de trabalho do assistente social e a 
garantia de direitos do idoso a partir da abordagem grupal. 2008. 162 f. Dissertação (Programa de 
Pós-Graduação em Serviço Social). Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. 
Faculdade de Serviço Social, Porto Alegre/RS. 2008. p.48. 
2066 TÜRCK, Maria da Graça Mauer Gomes. Rede interna e rede social: o desfio permanente na teia das 
relações sociais. Porto Alegre: Tomo Editorial, 2001. p.60. 
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 Através do trabalho intersetorial, da aglutinação de saberes e práticas na construção 

integrada de soluções/intervenções, busca-se aperfeiçoar conhecimentos e recursos na 

intervenção profissional. Entende-se por intersetorialidade a “articulação de saberes e 

experiências no planejamento, realização e avaliação de ações para alcançar efeito sinérgico 

em situações complexas, visando ao desenvolvimento social, superando a exclusão social” 

(JUNQUEIRA2067). 

Em suma, através da equipe do CRAS e demais profissionais do município, norteados 

pelas legislações, decretos, portarias e instruções, planeja-se e organiza-se a rede de proteção 

social do município. 

Tanto no município de Selbach quanto no município de Campos Borges, a fim de 

garantir a proteção da criança desde o seu nascimento, desenvolve-se o Grupo de Gestantes, 

coordenado por enfermeira e assistente social, onde as futuras mães recebem informações, 

encaminhamentos necessários e o acompanhamento de sua gestação. O grupo reúne-se 

semanalmente e conta com a participação de equipe interdisciplinar (assistente social, médico, 

psicólogo, nutricionista, enfermeira, equipe da Estratégia em Saúde da Família) que abordam 

os diferentes aspectos da gestação e puerpério, bem como os cuidados com o recém-nascido. 

Além das atividades grupais é oferecido a possibilidade de confecção do enxoval para o 

futuro bebê. 

Ao nascer, as crianças são encaminhadas ao Grupo de Puericultura, que atende 

crianças recém nascidas ate um ano de vida. Coordenado pela enfermeira, as crianças tem seu 

peso e crescimento verificado, recebem orientações, palestras educativas, sobre a saúde e o 

desenvolvimento infantil, com diversos profissionais da área da saúde. O grupo reúne-se 

mensalmente.  

            Ambos os municípios, desenvolvem o Programa Primeira Infância Melhor, que atende 

25 famílias em Selbach e 100 famílias no Município de Campos Borges. O PIM é um 

programa institucional de ação socioeducativa voltado às famílias com crianças de zero até 

seis anos e gestantes, que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Está voltado 

para o desenvolvimento pleno das capacidades físicas, intelectuais, sociais e emocionais do 

ser humano, tendo como eixo de sustentação a Comunidade, a Família e a Intersetorialidade.  
                                            
2067 JUNQUEIRA, L. A. P., INOJOSA, R. M. Desenvolvimento social e intersetorialidade na 

gestão pública municipal. Brasília: Ministério da Saúde, 2001. Disponível em 

<http://www.datasus.gov.br/cns/cns.htm>. p.35. 
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Tem por objetivo orientar as famílias, a partir de sua cultura e experiências, para que 

promovam o desenvolvimento integral de suas crianças desde a gestação até os seis anos de 

idade. As ações previstas visam fomentar a valorização da criança no Estado do Rio Grande 

do Sul, bem como formar recursos humanos na área do desenvolvimento infantil, informar e 

capacitar as famílias e os profissionais, em especial da área de saúde, para a promoção e 

proteção dos direitos da criança (Secretaria Estadual da Saúde). 

Como forma de abordagem as famílias, o programa propõe duas modalidades: a visita 

domiciliar para gestantes e crianças de 0 a 3 anos e modalidade grupal para crianças de 3 a 5 

anos, fase da socialização. Para as famílias com gestantes e crianças de 0 a 3 anos, a atenção 

deve ser individual e sistemática, uma ou duas vezes por semana, realizada na própria 

residência pela visitadora2068. Nestas sessões, com duração de 45 minutos à uma hora, 

aproximadamente, as famílias serão orientadas e se demonstrará como realizar atividades de 

estimulação e/ou preventivas nas condições do local, que materiais utilizar e como avaliar a 

efetividade das ações realizadas. 

 Na modalidade grupal, as famílias que têm crianças de 3 a 5 anos, se reúnem 

semanalmente, com sessões com duração de 1 hora a 2 horas, onde através de brincadeiras, 

cânticos, estórias etc... As mães participam das atividades com seus filhos, num local da 

comunidade previamente determinado (parque, praça, espaço comunitário, entre outros) ou na 

própria sala do programa. O visitador realizará demonstrações com a participação das 

famílias, propondo-lhes que dêem continuidade ao trabalho, em seus lares no restante da 

semana, despertando assim o interesse da mãe em dedicar um tempo para brincar com o filho, 

constituindo/fortalecendo o vínculo familiar. 

 Ao se trabalhar com as famílias temos que respeitar as regras da família (horários), 

perceber o funcionamento da família (dificuldades), aproximar as famílias das possibilidades 

de inclusão social (recursos) da rede de atendimento, facilitar a comunicação dentro da 

família (falar com os pais não com a criança), valorizando a família no seu espaço e no 

desenvolvimento de seu papel, pois a família é responsável e competente por si mesma, 

mantendo sempre um comportamento ético nas visitas. 

A metodologia propõe a avaliação dos ganhos no desenvolvimento infantil através de 

indicares específicos para cada faixa etária e que abrangem as diferentes áreas do 

desenvolvimento infantil: a cognitiva, psicomotora, linguagem e socioafetiva, que poderão ser 

                                            
2068 Visitadora: Pessoa contratada ou selecionada por concurso publico, que recebe capacitação especifica para 
atuar com as famílias do programa, sendo que cada visitadora atende 25 famílias. 
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estimulados considerando o diagnóstico inicial da criança. Serão repassadas formas de 

estimular a criança através do manejo de condutas e brincadeiras de forma lúdica e adequadas 

a cada fase evolutiva de seu desenvolvimento. O Programa se propõe a dar orientação quanto 

aos aspectos que deverão ser observados relativos às diferentes áreas do desenvolvimento 

infantil propostas, porém, os técnicos treinados não têm a atribuição de dar atendimento 

médico, mas realizam encaminhamentos necessários. 

O programa é executado pelo Grupo Técnico Municipal – GTM, constituído 

intersetorialmente2069, onde a visitadora traz as reuniões às situações específicas de cada 

família, observadas durante a realização das visitas, assim os profissionais do GTM fazem 

visitas domiciliares e os encaminhamentos necessários, sendo um elo entre a família e a rede 

de serviços do município, evitando assim situações de risco para a família. O GTM reúne-se 

semanalmente. 

Ao completarem quatro anos de idade, as maiorias das crianças saem do programa e 

passam a freqüentar as Escolas Municipais de Educação Infantil. 

Em relação a crianças na faixa etária de 06 anos a 12 anos de idade, tem-se o programa 

ASEMA – Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto (turno inverso ao escolar), oferecido no 

CRAS, que visa atender as crianças em situação de risco em turno inverso a escola, 

principalmente crianças provenientes de famílias beneficiarias do programa Bolsa Família e 

que não tem onde ficar enquanto os pais estão trabalhando.  

Realizam diversas atividades pedagógicas, brincam, passeiam, recebem lanche, 

sempre supervisionados por uma professora. No município de Selbach as crianças recebem 

aulas de educação física, violão e informática.  

   O município de Campos Borges oferece no Centro de Referência de Assistência Social 

atendimento as crianças e adolescentes na faixa etária de 07 a 14 anos, através da rede sócio 

assistencial nos programas PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e ASEMA 

(Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto), estendendo o atendimento as famílias através dos 

Programas de Orientação e Apoio Sócio Familiar (OASF) e Apoio Sócio Educativo Familiar 

(ASEF), o quem vem demonstrado efetivos resultados na dinâmica familiar dos envolvidos. O 

projeto atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco pessoal ou 

social, buscando fortalecer os vínculos familiares e sociais garantindo a proteção integral 
                                            

2069 Cada município o constitui como desejar, considerando que é constituído por três integrantes, representantes 
de secretarias municipais. Em Selbach/RS o GTM é constituído pela Assistente Social, Psicóloga e Pedagoga. 
Em Campos Borges é constituído por representantes da Assistência Social, Saúde e Educação, Assistente Social, 
Secretário de Saúde e Coordenador pedagógico respectivamente. 
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preconizada pelo Estatuto da Criança e Adolescente garantindo assim, seus direitos 

fundamentais. 

  Em relação ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) se materializa no 

sentido de afastar as crianças e adolescentes do trabalho insalubre, penoso e perigoso nas 

lavouras, pedreiras ou ruas, assegurando assim seus direitos a uma infância e adolescência  

sadias,  com acesso, permanência e a qualificação dos mesmos perante a escola e o mercado 

de trabalho. A implantação de programa busca proteger as crianças e adolescentes e 

garantindo-lhes os direitos fundamentais, bem como dar apoio sócio familiar através da 

promoção de ações de geração de renda as famílias combatendo o Trabalho Infantil. 

         A metodologia do programa apresenta atividades bastante diversificadas que incluem 

campanhas sócio educativas de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e 

adolescentes e ao trabalho infantil perante a comunidade. As crianças e adolescentes 

participantes dos Programas ASEMA e PETI são atendidas diariamente, em turno inverso ao 

escolar, nos turno matutino e vespertino totalizando 08 horas diárias de atendimento. 

Recebem café da manhã, lanche e almoço durante o período de atendimento. Para cada dia é 

elaborado um cronograma de atividades, alternando atividades recreativas, pedagógicas, 

lúdicas e oficinas. 

            Dentre as atividades pedagógicas, realizadas diariamente e com duração de 

aproximadamente 1h30min de duração são privilegiados o reforço escolar e a realização das 

tarefas escolares, aulas de informática e a participação em projetos de preservação do meio 

ambiente. Nas atividades lúdicas e recreativas são realizadas as atividades de brincadeiras 

livres, educação física, gincanas, passeios a espaços públicos, caminhadas ecológicas, passeio 

ciclístico, brincadeiras no parquinho e outros. As oficinas disponibilizadas incluem artesanato, 

violão, jardinagem e horticultura, sendo que nesta oficina de horticultura os produtos 

produzidos são partilhas entre os participantes, oficina de confecção de brinquedos, leitura e 

teatro. È proporcionado a integração geracional com a participação do Grupo Conviver 

(idosos) através da contagem de histórias e causos antigos, bem como na construção de 

brinquedos buscando preservar e resgatar a cultura.  As crianças e adolescentes participantes 

do Programa realizam apresentação nos eventos municipais. 

     Em relação aos jovens, desenvolve-se nos municípios o Projovem Adolescente, que 

destina-se a jovens de 15 a 17 anos, pertencentes as famílias beneficiarias do Programa Bolsa 

Família; egressos de medida socioeducativa de internação ou em cumprimento de outras 

medidas socioeducativas em meio aberto, conforme disposto na Lei nº 8.069, de 13 de julho 
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de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); em cumprimento ou egressos de 

medida de proteção, conforme disposto na Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 e/ou Egressos 

ou vinculados a programas de combate à violência, ao abuso e à exploração sexual.  

  Têm por objetivo complementar a proteção social básica à família, criando mecanismos 

para garantir a convivência familiar e comunitária e criar condições para a inserção, 

reinserção e permanência do jovem no sistema educacional. 

   Os jovens são organizados em um coletivo de 25 integrantes, sob a responsabilidade de 

um orientador social. O serviço é oferecido no CRAS, conta com 12,5 horas semanal, 

distribuídos em um encontro, que é definido como espaço de pesquisa, estudo, reflexão, 

debates, ação e experimentação, a partir de temas transversais como direitos humanos e 

socioassistenciais, trabalho, cultura, meio ambiente, saúde, esporte e lazer. Nos demais dias 

realizam as oficinas de artesanato e atividade física e oficina de geração de renda e 

qualificação para o trabalho. Ambas com profissionais para realizar as atividades, dentre eles 

o assistente social e o psicólogo do CRAS. 

Realiza-se com os jovens, encontros/visitas a outros municípios, visando a integração 

entre os coletivos, com esporte, gincanas e atividades diversas com todos. 

No município de Selbach/RS, funciona junto ao CRAS a sala do Telecentro, onde são 

oferecidos cursos a todos os interessados, bem como internet comunitária. Busca-se inserir 

tanto as crianças quanto os jovens em aulas de informática, bem como suas famílias e idosos. 

Com o Projovem elaborou-se um blog para divulgação das atividades realizadas. 

A fim de atender as mães dessas crianças e dos jovens, os CRAS oferecem oficinas de 

geração de renda, palestras e atividades educativas relacionadas à saúde, meio ambiente, 

direitos socioassistenciais, enfim, promovendo a informação das famílias e qualificação para o 

trabalho. Em relação às atividades com seus filhos, realizam-se reuniões à noite com os pais 

para divulgar e informar o andamento dos grupos e participação e envolvimento de seus 

filhos.  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Muitos são os desafios, as possibilidades e os limites do agir profissional do assistente 

social no cotidiano do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social. 
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O maior desafio está em concretizar/materializar os preceitos legais, tais como: a 

Constituição Federal, o Estatuto da Criança e Adolescente, Lei Orgânica da Assistência 

Social, Política Nacional de Assistência Social, dentre outras. 

Esse artigo enfatiza a criança enquanto prioridade absoluta, que tenha seus direitos 

assegurados, definindo que as famílias, instituições de atendimento ou outros não ajam de 

forma desrespeitosa, negligente, discriminatória. Diante das políticas públicas existentes, dos 

programas Federais e Estaduais que repassam recursos financeiros aos municípios, pode-se 

organizar uma rede de oferta de serviços de atendimento a família e os seus membros. 

A implementação e organização do SUAS em todos os municípios, com CRAS, com 

fundos de financiamento, controle social através dos conselhos municipais e de direitos, com 

equipe de referência que planeje e execute tais ações, em conformidade com sua realidade, 

torna-se indispensável no atendimento das demandas municipais e enfrentamento a pobreza e 

a exclusão social. 

Torna-se relevante, pensarmos em política de assistencia social emancipatória, que 

viabilize o acesso ao conhecimento e a informação de todos para buscarem seus direitos 

sociais e assim serem protagonistas de sua história. Partindo das crianças, para que almejem 

um futuro mais digno e por que não melhor do que seus pais, que não dependam 

exclusivamente de programas de transferência de renda, que não sejam máquinas de votos, 

mas cidadãos conscientes de sua condição, proporcionando sua inclusão social. 

Parte-se do pressuposto que a doutrina político-pedagógica do ECA, que preconiza a 

garantia dos direitos fundamentais (liberdade, vida, educação, saúde, lazer, dentre outros) a 

todas as crianças e adolescentes, sem qualquer discriminação, destacados no livro I do 

Estatuto que dispõe sobre todos os direitos das crianças e dos adolescentes, bem como da 

prevenção à violação dos mesmos. Sendo assim, a garantia dos direitos fundamentais deve ser 

efetivada por um conjunto de ações governamentais e não governamentais da União, Estados 

e municípios. 

Dentro dessa perspectiva é que cabe aos assistentes sociais desenvolverem um papel 

de protagonista na implantação e efetivação das políticas sociais. Impõe ao assistente social 

ações no sentido da promoção da cidadania, da construção e do fortalecimento de redes 

sociais e de integração entre as ações e os serviços municipais, por ser conhecedor das 

propostas de ações/projetos/programas a nível Federal e Estadual, bem como meios para 

efetivá-las a fim de atender as demandas dos munícipes.  
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Nesse sentido, pensarmos na educação como um todo, para além da sala-de-aula, do 

simplesmente assistir aulas, mas no cotidiano das crianças e de suas famílias, considerando a 

característica do ser humano em produzir conhecimento e por meio dele transformar, 

organizar-se e rever valores, muitos destes apreendidos no contexto familiar, pois o 

aprendizado começa ao nascer, na família, continuando por toda a vida, na convivência com 

as outras pessoas. 

 

ABSTRACT: This article aims to discuss about the issue of the guarantee of rights of 
children and adolescents. It briefly approaches the social issue and the constitution and 
operationalization of social policies for protection of children and adolescents. The 
implantation of a National Policy of Social Welfare and the attendance of children and 
adolescents in the Unique System of Social Assistance – SUAS, operationalized through the 
Centers of Reference of Social Welfare (CRAS) in the municipalities of small size. 
  
KEY WORDS: Children and adolescents. Social Policies. Social Rights. Social Inclusion. 
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RESUMO 
 

Este estudo teve o objetivo de identificar a prevalência do bullying em escolas públicas e 
privadas de Porto Alegre, RS e verificar a efetividade dos círculos restaurativos na prevenção 
do bullying. A partir da aplicação de 1220 questionários a alunos, verificou-se que cerca de 
80% dos mesmos reconhecem a existência do bullying. Os círculos restaurativos vem 
contribuindo para a melhoria do clima escolar através do diálogo.  
 
Palavras-chaves: bullying – círculos restaurativos – escolas – crianças e adolescentes- 
violência 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
 

O bullying compreende todas as formas e atitudes agressivas, intencionais e repetidas, que 

ocorrem sem motivação evidente, adotadas entre pares. Causa dor e angústia e geralmente ocorre 

dentro de relações desiguais de poder (FANTE, 2005). Esta pesquisa, de natureza quanti-

qualitativa, teve duas etapas. A primeira etapa teve como objetivo identificar a prevalência do 

bullying em 11 escolas públicas e privadas de Porto Alegre, locais de maior ocorrência do 

bullying nas escolas, reações ao bullying e as conseqüências nas vítimas, entre outros 

aspectos. Foram aplicados questionários a 1220 crianças e adolescentes de 07 a 18 anos e 

realizado grupos focais com alunos das escolas para verificar sua percepção acerca do 

bullying e possíveis formas de enfrentamento. Na segunda etapa da pesquisa, selecionou-se 4 

escolas da amostra, que haviam implementado círculos restaurativos e avaliou-se a efetivação 

dos mesmos como estratégia de resolução não violenta de conflitos. Foram realizados 5 
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grupos focais com 64 alunos e 10 entrevistas semi-estruturadas com os professores. Os dados 

foram gravados, transcritos e submetidos à análise de conteúdo de Bardin (1977). Os 

resultados apontaram que cerca de 80% dos alunos reconhecem a existência do bullying nas 

escolas. Os círculos restaurativos tem contribuído para a melhoria do clima escolar, através do 

diálogo e construção de acordo coletivo para resolução do conflito, sendo uma estratégia 

efetiva para o enfrentamento do bullying escolar. Os resultados evidenciaram um grau de 

satisfação elevado dos participantes dos círculos restaurativos.  

Os Círculos Restaurativos são encontros entre as pessoas diretamente envolvidas numa 

situação de violência ou conflito, podendo participar seus familiares, seus amigos e suas 

comunidades. Os círculos Restaurativos fazem parte das práticas desenvolvidas no Projeto 

Justiça para o Século 21, através de uma parceria entre a 3ª Vara da Infância e da Juventude 

de Porto Alegre, Secretaria Municipal e Estadual da Educação e a Faculdade de Serviço 

Social da PUCRS, que realiza o monitoramento e avaliação dos procedimentos restaurativos 

realizados nas escolas. Os círculos restaurativos são encontros orientados por um coordenador 

e/ou co-coordenador, seguindo um roteiro, o que proporciona um espaço seguro e protegido 

para as pessoas abordarem o conflito, falarem e serem ouvidas com respeito, esclarecendo 

dúvidas e buscando construir soluções para o futuro, que no caso dos círculos, são os 

chamados acordos Brancher et all. (2008). 

 

BULLYING NAS ESCOLAS: DESVELANDO O FENÔMENO 

 

 O termo bullying surgiu na década de 70, na Suécia, onde houve um grande interesse para 

estudar este fenômeno mundial. Entretanto, em 1982 na Noruega, ocorreu o suicídio de três crianças 

entre 10 e 14 anos, motivadas pela situação de maus-tratos a que eram submetidos pelos seus 

companheiros da escola (ONLINE2070). Assim o governo Norueguês se volta para as situações de 

bullying, realizando, em 1983, uma campanha nacional contra o bullying. 

 O Bullying pode ser compreendido como um subconjunto e formas de 

comportamentos agressivos, seja verbal ou físico, intencionais e repetitivos, ocorrendo sem 

uma motivação evidente. O Bullying pode ser adotado por um ou mais estudantes contra 

outro(s), causando dor e angústia, e executadas dentro de uma relação desigual de poder. 

(FANTE, 2005).    Por não existir uma palavra na língua portuguesa 

capaz de expressar todas as situações de bullying possíveis, o termo foi adotado no Brasil, 

                                            
2070 Disponível em: <http://www.fafem.com.br/NOTICIAS/01_07_2008/bullying_pesquisa.pdf>. Acesso 
em agosto 2010. 
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caracterizando ações que evidenciam os mais diferentes tipos de violência física e psicológica, 

intencionais e repetidas, praticadas por indivíduo ou grupo (apelidos, empurrar, ferir, chutar, 

humilhar, ofender, entre outras) que geram discriminações, exclusão, assédio, perseguição, 

medo, dominação, entre outras. Este termo, inclusive foi adotado no texto da Lei 13.474 que 

foi sancionada no dia 29 de junho de 2010, pela ex- governadora do Rio Grande do Sul, Yeda 

Crusius. A nova Lei foi aprovada por unanimidade na Assembleia Legislativa e prevê 

políticas públicas contra o bullying nas escolas privadas e públicas do Rio Grande do Sul. 

(RIO GRANDE DO SUL, 2010).O fenômeno bullying tem ganhado destaque na mídia há 

algum tempo, após algumas graves situações que resultaram em mortes e suicídios de 

estudantes. A mais recente, envolvendo um rapaz de 23 anos, que havia sofrido bullying  e 

acabou assassinando 12 crianças e adolescentes em uma escola municipal em Realengo (a 

mesma em que havia sido aluno), no Rio de Janeiro.  

Uma pesquisa sobre bullying, realizada na Grã Bretanha, registrou que 37% dos alunos 

do ensino fundamental e 10% do ensino médio admitem ter sofrido bullying, pelo menos, uma 

vez por semana. No Brasil, foi realizada uma pesquisa em 2009 pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), com 618,5 mil estudantes de escolas particulares e públicas, 

que frequentam o 9º ano do ensino fundamental, nas capitais do Brasil, maioria na faixa de 13 

a 15 anos. Os dados sobre violência mostram que quase um terço dos alunos (30,8%) 

respondeu ter sofrido bullying alguma vez, cuja ocorrência foi verificada em maior proporção 

entre os alunos de escolas privadas (35,9%) do que entre os de escolas públicas (29,5%). 

(IBGE, 2010). 

O Bullying não ocorre somente no âmbito escolar, este fenômeno pode acontecer nos 

locais de trabalho (mais conhecido por mobbing), comunidade, cyber bullying, ou seja, em 

qualquer meio social (PEPLER & CRAIG, 2008). Entretanto, as escolas têm recebido uma 

maior atenção, pois foi identificada como lócus principal para a ocorrência do bullying. 

Através de uma pesquisa em 11 escolas cariocas pela Associação Brasileira Multiprofissional 

de Proteção à Infância e à Adolescência (Abrapia), no Rio de Janeiro, foi revelado que 60,2% 

dos casos de bullying acontecem em sala de aula. De modo geral, entre os meninos é mais 

fácil identificar, pois eles chutam, gritam, empurram, batem. Já as meninas, o problema se 

apresenta de forma mais velada. As manifestações entre elas podem ser boatos, fofocas, 

sussurros, olhares, exclusão. "As garotas raramente dizem por que fazem isso. Quem sofre 

não sabe o motivo e se sente culpada” (SIMMONS, 2004). Contudo, segundo a pesquisa do 

IBGE (2010), o bullying é mais frequente entre os estudantes do sexo masculino e, em relação 
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às cidades com mais frequência nos casos de bullying, aparecem Vitória, Porto Alegre, João 

Pessoa, São Paulo, Campo Grande e Goiânia. Teresina e Rio Branco estão empatadas na 10ª 

posição, São Paulo ocupa a 7ª posição.  

Assim, conforme traz Morrison (2006), o bullying escolar, através do abuso 

sistemático do poder, inibe o desenvolvimento positivo do jovem. Muitas vítimas de bullying 

tendem a sofrer de depressão, estresse pós-traumático e ideias suicidas. Devido a isso, é de 

extrema importância, trabalhar no âmbito das escolas, seja com os estudantes, professores e 

coordenadores, estratégias de prevenção e superação do bullying, pois somente com o estudo 

e conhecimento do tema, as situações poderão ser identificadas, com vistas à superação. 

 

JUSTIÇA RESTAURATIVA NAS ESCOLAS 

 

No Brasil, a Justiça Restaurativa teve seu início em três estados: em Brasília; em São 

Paulo, na cidade de São Caetano do Sul e no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, através da 

3º Vara Regional da Infância e Juventude, em 2002.  

A Justiça Restaurativa e suas metodologias trazem à tona problematizações sobre o 

atual modelo de Justiça formal utilizado no Brasil e em vários outros países. O grande 

questionamento é, até que ponto, na Justiça Formal, quem pratica e quem sofre o ato 

infracional, supera os traumas, os medos, o desgaste, e demais situações desencadeadas pelo 

ato infracional, considerando aqui, aquele que está cumprindo pena em penitenciárias. Sendo 

assim, este modelo de justiça punitiva é questionado sobre sua efetividade na resolução do 

fato para ambos os envolvidos no conflito. Desta forma, não havendo entre as partes, um 

entendimento do mal que fizeram entre si e dos motivos que levaram a isto. Segundo Zehr 

(2008, p. 72): 

Quando um crime é cometido, nós assumimos que a coisa mais importante 
que pode acontecer é estabelecer a culpa. Este é o ponto focal de todo o 
processo criminal: estabelecer quem praticou o crime. Sua preocupação, 
então, é com o passado, não com o futuro. Outra afirmação que 
incorporamos é que as pessoas devem ter aquilo que merecem; todos devem 
receber as conseqüências dos seus atos... e o que merecem é a dor. A lei 
penal poderia ser mais honestamente chamada de ‘Lei da Dor” porque, em 
essência, esse é um sistema que impõe medidas de dor. 

 
A Justiça Restaurativa, diferentemente da Justiça Retributiva, vem com intuito de que 

as partes envolvidas no conflito consigam superar a situação através do entendimento do fato 
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ocorrido, na visão de cada uma das partes: o que sentiu no memento do ato, o que levou a 

realização do ato, o que tem passado após o ato, dentre outros questionamentos.  

A Justiça Restaurativa, “é uma abordagem colaborativa e pacificadora para resolução 

de conflitos e pode ser empregada em uma variedade de situações (familiar, escolar, 

profissional, sistema judicial, etc)”. Para alcançar seus objetivos, a Justiça Restaurativa utiliza 

o “diálogo entre o receptor e o autor, conferências de grupo de comunidade e familiares, 

círculos de sentenças, painéis comunitários e assim por diante” Marshall, Boyack e Bowen 

(2005). A prática da Justiça Restaurativa em Porto Alegre é realizada através dos chamados 

Círculos Restaurativos. A abordagem do círculo restaurativo tem foco nas necessidades 

determinantes e emergentes do conflito, de forma a aproximar e co-responsabilizar todos os 

participantes com um plano de ações que visa a restaurar laços sociais, compensar danos e a 

gerar compromisso de comportamentos futuros mais harmônicos, conforme Brancher et. all. 

(2008). A Justiça Restaurativa, através dos Círculos Restaurativos, vem se efetivando como 

uma nova proposta para resolução não violenta de conflitos nas escolas de Porto Alegre RS, 

inclusive nas situações de Bullying. 

 

OS CÍRCULOS RESTAURATIVOS 

	  

O Círculo Restaurativo é um espaço onde as pessoas chegam de livre e espontânea 

vontade, podendo partir de uma das partes envolvidas, autor ou receptador2071. Entretanto, o 

Circulo ocorrerá somente se a outra parte envolvida concordar, não havendo a obrigatoriedade 

de participação tanto de autor quanto receptador, pois acredita-se que ambos estejam abertos 

para a resolução do conflito. 

A Justiça Restaurativa é utilizada nas escolas através dos círculos restaurativos, onde 

todos os envolvidos sentam-se em círculo.  Para a efetivação da metodologia dos círculos 

restaurativos, pressupõe a ocorrência do pré-circulo – que ocorre após a solicitação de uma 

das partes e da aceitação do outro envolvido -, o círculo propriamente dito onde as partes 

falam e se escutam a fim de viabilizar a possibilidade de restauração do fato, a co-

responsabilização e a forma de acordo. O acordo visa responder aos anseios dos participantes 

do círculo, que em geral, foram às causas para o conflito. Segundo Brancher et. all. (2008), o 

acordo consiste em um plano de ações positivas. São estabelecidos compromissos que devem 

                                            
2071 Autor: Aquele que praticou o fato que gerou o dano – Receptador: Aquele que recebeu o fato, incluindo 
partes diretas e indiretas envolvidas na situação. 
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ser concretos, com prazos definidos e identificação dos responsáveis pela ação. O acordo é 

formalizado mediante o preenchimento de formulário específico e assinado por todos. A 

última etapa, o Pós-Círculo, tem o caráter de avaliar se o acordo foi efetivado e se houve a 

superação do conflito. 

Após a aceitação de ambas as partes envolvidas, será explicado o processo do Círculo 

Restaurativo, ou seja, o pré - círculo. Conforme o Manual de Práticas Restaurativas 

(BRANCHER et. all., 2008, p.37), o coordenador e co-coordenador do círculo deverá 

 

Explicar o que é Justiça Restaurativa; Motivo do Círculo – resumo do 
fato; O que é o Círculo; Como funciona o Círculo; Quem participará; 
Procedimentos e expectativas com relação aos participantes; 
Condições oferecidas para a participação; Como se desenvolverá o 
encontro; O que poderá resultar dos procedimentos; Possíveis 
benefícios para os participantes; Marcar data, horário e local para 
realização do encontro; Conferir com o autor do fato e com o receptor 
do fato o resumo do fato; Prestar esclarecimentos sobre o Termo de 
Consentimento; colher a assinatura, disponibilizar uma via do Termo 
para o convidado. 

 

Após o pré - círculo se passa para o Círculo Restaurativo em si, onde receptor, autor, 

familiares e comunidade sentam-se em circulo, tendo em vista que todos se vejam como 

iguais, um espaço que evite a hierarquização por qualquer uma das partes, inclusive o 

coordenador ou co-coordenador do círculo. Neste momento é que autor e receptor irão falar e 

ouvir sobre seus sentimentos antes, durante e após o ato infracional ou conflito. Familiares e 

comunidade também poderão falar de seus sentimentos acerca do que acarretou. No momento 

final dos Círculos Restaurativos serão realizados os acordos, onde o coordenador do círculo 

ficara responsável em retomar e saber se este compromisso foi cumprido. A formulação do 

acordo tem por base as necessidades não atendidas de cada participante, conforme tenham 

sido identificadas ao longo das etapas do Círculo (BRANCHER et. all., 2008, p.38). 

O pós – Circulo será, então, o momento em que se retoma o que ocorreu após o 

Circulo Restaurativo para cada parte envolvida. Retoma-se também o acordo, se foi ou não 

cumprindo. Os participantes do Círculo receberão um instrumento para avaliação sobre a 

restauratividade dos Círculos em seu cotidiano e meio social. 
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Os Círculos Restaurativos tem sido usados para a resolução dos conflitos no âmbito 

escolar, algumas escolas pilotos, em Porto Alegre e cidades de São Paulo como Higienópolis 

e São Caetano do Sul. Esta metodologia de intervenção não se restringe somente aos conflitos 

entre estudantes, mas também em relação a conflitos entre estudantes e professores, com 

vistas à resolução não violenta de conflitos no meio escolar, evitando a judicialização da 

situação e entendendo que, muito do que os estudantes apresentam na escola são reproduções 

de suas vivências nas comunidades onde moram, nas famílias e da sociedade em si.  

Todas as resistências e contradições expressas no sistema econômico e social 

capitalista são reproduzidas também no âmbito escolar, nas formas de preconceito e 

agressões, assim como das mais diversas desigualdades advindas deste sistema. Os círculos 

restaurativos procuram agir no subjetivo dos estudantes, com vistas à intervenção no meio 

social, problematizando e superando as dadas situações emergentes pela reprodução dos atos 

de violência destes adolescentes nas escolas. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Já no ano de 2007 a 2008, através da pesquisa “Identificação do Bullying nas Escolas: 

Estratégias de Prevenção”, desenvolvida em onze escolas, das redes públicas e privadas, de 

Porto Alegre com participação de 1.220 crianças e adolescentes entre 09 e 18 anos, foi 

identificado que o bullying é um fenômeno reconhecido por quase 80% dos estudantes 

(MENDES, 2008). Em torno de 30% dos alunos das escolas participantes do estudo de POA 

solicitariam a intervenção de um adulto nas situações de bullying, comparado com 4% dos 

alunos que recorrem a um adulto para interrromper o bullying nas escolas em Toronto, 

Canada (PEPLER & CRAIG, 2008). Através de questionário e grupos focais observou-se que 

mais de 70% dos alunos percebem a existência de preconceitos no ambiente escolar – em 

especial voltado ao sujeito acima do peso - e quase 10% consideram ruim ou péssimo as 

relações na escola, refletindo o mal-estar do estudante em relação à escola. Crianças e 

adolescentes confirmaram a existência do bullying (69,7%) e indicaram que esse fenômeno 

vem ocorrendo nas salas de aula, no recreio, nas quadras de esportes, nos corredores e nos 

horários de entrada e saída, preferencialmente. 

A pesquisa “Identificando e enfrentando o bullying nas escolas públicas e privadas de 

Porto Alegre através dos círculos restaurativos” é a soma do acúmulo apresentado das 

pesquisas supracitadas, onde houve a necessidade de se materializar e propor uma intervenção 
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nas situações de bullying apresentadas no meio escolar. Esta pesquisa é de caráter qualitativo, 

onde considera o social como um mundo de significados passíveis de investigação, a 

linguagem e suas práticas constituindo-se num material rico para análise.  

Foi utilizada a técnica de grupo focal junto aos alunos, com o objetivo de compreender 

o fenômeno estudado a partir da percepção dos estudantes sobre bullying e os círculos 

restaurativos.  Foram realizados cinco grupos focais com 64 alunos, em média oito por grupo. 

Também foram realizadas e seis entrevistas semi - estruturadas com os profissionais das 

escolas. Conforme Minayo (1998), a entrevista é acima de tudo uma conversa a dois, ou entre 

vários interlocutores, realizada por iniciativa do entrevistador, destinada a construir 

informações pertinentes para um objeto de pesquisa, e abordagem pelo entrevistador, de 

temas igualmente pertinentes tendo em vista este objetivo.  

Na presente pesquisa, as entrevistas com os professores e coordenadores pedagógicos 

das escolas, visavam fornecer sua percepção enquanto participante dos círculos restaurativos 

(como coordenador ou envolvido no conflito). As entrevistas e grupos focais foram gravados 

e os dados transcritos e também submetidos à análise de conteúdo de Bardin (1977). A 

realização da pesquisa teve aprovação dos Comitês de Ética (Processo 09/04660) e Científico 

da Universidade, com autorização das Secretarias de Educação: Municipal de Porto Alegre e 

Estadual /RS, assim como também das escolas participantes. Os participantes da pesquisa 

receberam termo de consentimento e/ou assentimento livre e esclarecido, que foi assinado 

pelos adolescentes, seus responsáveis e demais participantes ouvidos na pesquisa.   

 

RESULTADOS 

 

 Nas escolas, os dados apontam que os alunos relacionam a violência com 

brigas, principalmente agressões físicas ou na forma de ameaças. Nos Grupos Focais (GF), 

através da fala dos alunos, identifica-se a falta de tolerância com os colegas.  De acordo com 

A3: 

 

-“ Se um pede uma coisa e o outro não quer dar aí eles dão também. Assim, 
se eles pedem uma coisa e a pessoa não quer dar aí ameaçam”.  
 

Ainda nesta colocação, observa-se que a agressão física é utilizada como uma forma 

de penalidade, intimidação entre os jovens, que justificam as brigas quando não concordam 
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com a atitude do colega, “que irrita” (A2) ou “fez o outro ganhar um bilhete” (A3).  O grupo 

elencou outras formas de violência e todo o tempo relacionavam bullying com violência, que 

segundo eles seriam: “chantagear” (A3); ”Chamar de bicha” (A3); “Negro” (A2), entre 

outros. Por outro lado, no transcorrer da técnica, observou-se que os alunos têm reflexões 

acerca destes adjetivos empregados em relação aos colegas, principalmente apontando a 

gravidade do emprego de palavras racistas. Segundo a fala de estudantes no grupo, os 

apelidos são um tipo de violência mental, que agride e fere os sentimentos.  

A5 – “Acho que apelido não é uma violência física, é uma violência mental 
assim, que humilha a pessoa, a pessoa pode até chorar na frente dos outros, 
né?!” 
 

Observa-se que o grupo julga serem diferentes apelidos que –“Faz [em] mal!” (A4), 

que tem enfoque depreciativo, a intenção de ofender, ridicularizar e maltratar o colega, como 

na fala de A3: -” Só os apelidos que são de violência”. Há uma certa naturalização em relação 

à atribuição de apelidos pejorativos. Diferenciam a atribuição de apelidos considerados 

“apelidos carinhosos” (A5), daqueles considerados “pejorativos”, como conta o colega A5 

sobre o seu apelido:– “É que minhas irmãs, quando eu era pequeninho tudo me chamavam de 

Mano, aí meus amigos viam “Ah! Mano” não sei o que, aí começaram a chamar disso, aí 

ficou.”  

A escola caracteriza-se como um espaço significativo de expressão da violência, 

principalmente com relação ao comportamento agressivo existente entre os próprios 

estudantes. Neto e Saavedra (2004) definem a violência nas escolas como sendo um problema 

social grave e complexo e, provavelmente, o tipo mais frequente e visível da violência juvenil. 

Os autores complementam: 

O termo violência escolar diz respeito a todos os comportamentos 
agressivos e anti-sociais, incluindo os conflitos interpessoais, danos ao 
patrimônio, atos criminosos, etc. Muitas dessas situações dependem 
de fatores externos, cujas intervenções podem estar além da 
competência e capacidade das entidades de ensino e de seus 
funcionários. Porém, para um sem número delas, a solução possível 
pode ser obtida no próprio ambiente escolar (NETO e SAAVEDRA, 
2004, p.19). 
 

Entende-se que o comportamento violento, que causa tanta preocupação e temor, 

resulta da interação entre o desenvolvimento individual e os contextos sociais, como a família, 

a escola e a comunidade. Constata-se que, infelizmente, o modelo do mundo exterior é 
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reproduzido nas escolas, fazendo com que essas instituições deixem de ser ambientes seguros, 

modulados pela disciplina, amizade e cooperação, e se transformem em espaços onde há 

violência, sofrimento e medo. Esse dado se revelou importante quando os alunos trouxeram 

para o grupo, a realidade de suas vidas. Segundo fala do estudante, muitas atitudes na escola 

são reflexos da realidade de vida destes estudantes: 

R2 – “às vezes vai alunos irritados por causa dos pais, a gente fala alguma 
coisa e eles te tiram, eles falam besteira aí começa a discussão. Daí o 
problema dos pais, eles trazem para escola, do vizinho, eles trazem pra 
escola, daí eu acho assim que  tá acontecendo.” 
 

As realidades vivenciadas pelos alunos na escola estão diretamente relacionadas com a 

sua realidade na família. Muitos reproduzem na escola comportamentos vivenciados na 

família, ou ainda, trazem para escola carências afetivas, falta de diálogo, de demonstração de 

carinho e respeito, que desencadeiam em falta de paciência e brigas. 

A violência também está presente nos momentos de recreação e prática de esportes. 

No grupo os alunos manifestaram que brigam por pontos nos jogos de futebol e outros 

motivos e, muitas vezes, tais rigas extrapolam os portões da escola e acabam acontecendo fora 

do ambiente escolar. Segundo os alunos, desta forma, a escola não chama os pais e os 

mesmos, não chegam a ter conhecimento do comportamento violento dos filhos com relação 

aos colegas. 

A3- “Tem o vôlei, o futebol. Briga no vôlei e futebol por causa de ponto 
né?! Quando um time faz um ponto ou, ou perde, assim tem que entrar 
outro. A briga do vôlei eles levam pra sala e acaba na rua. Tem briga na 
hora da saída. Geralmente acontece aqui na frente, só que tem gente que é 
mais esperta e levam isso pra mais longe pros pais não se incomodarem.” 
 

Segundo Fante (2005), a escola é um lugar do exercício de conflitos e, por isso, é 

comum que ocorram desentendimentos, mas, segundo as informações do Grupo Focal, os 

desentendimentos iniciados na escola migram para fora da instituição e é comumente o 

estímulo para a violência na comunidade. “- [Fica] um ameaçando o outro que vai pegar na 

rua”. (A4) 

Os estudantes trazem presente nas suas falas o entendimento de que “violência gera 

mais violência”, que quando levanta o tom de voz, gritam, falam alguma coisa que ofende o 

colega, logo aquele que foi “ofendido”, se defende reproduzindo as mesmas atitudes dos 
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colegas, ou seja, responde com gritos, socos, empurrões e agressões verbais. – “Porque 

violência gera mais violência (A4).” – “Porque tem gente revoltado com a vida (A1). 

As relações de poder também ganham destaque dos alunos nos grupos focais. Os 

alunos demonstram que, muitas vezes, utilizam da violência para defender uma posição, um 

lugar de destaque na sala de aula e na escola como um todo. A fala abaixo mostra como uma 

das alunas utilizou a intimidação e briga para não permitir que outra garota se tornasse a 

“mais popular” da escola: 

A3- “Não, fui defender porque eu não conhecia, até porque eu não gostava 
da cara da outra guria. Aproveitei e entrei no embalo, mas não fui pra 
brigar com ela, eu fui mesmo pra cortar o embalo dela que ela tava se 
sentindo demais. Não é a primeira que ela se encarna, sabe. Ela gosta de se 
encarnar e quer ser a mais popular da escola, daí, ela usa a briga como 
motivo pra ficar popular. Eu cortei o embalo dela”. 
 

Ainda sobre o entendimento dos estudantes sobre violência e bullying, observou-se 

que os alunos relacionam violência com brigas: puxões de cabelo, rasteiras, ameaças, socos, 

beliscão, arranhões, mordidas, entre outros. Segundo os alunos, este tipo de violência é 

vivenciado dentro e fora da escola. Muitas vezes, a briga ocorre fora da escola, na rua, pois 

assim, segundo os alunos, os mesmos são encaminhados para a direção da escola. Conforme 

diálogo abaixo: 

A3 – “Acontece! Dentro e fora do colégio. Daí no colégio nós vamos pra 
direção.” 
 
A4 – “Aí tem uns que falam assim dentro da sala de aula: Ah! Eu vou te 
quebrar a tua cara na rua.” 
 

O bullying está caracterizado pela recusa da aceitação das diferenças, a expressão de 

supremacia do poder sobre o outro e a falta de respeito e solidariedade para com o próximo. 

Tais questões e diferenças podem perpassar por questões de gênero, idade, raça/etnia, classe 

social, deficiência física e/ou mental, orientação sexual, peso, etc. O bullying pode ser 

considerado uma cadeia de comportamentos agressivos e de preconceitos no ambiente 

escolar.  

Outro dado revelado, no grupo, foi que muitos alunos trazem objetos que se tornam 

armas na escola. Tais objetos são utilizados para intimidação. E a violência, neste caso, 

também é sentida pelos professores. Apesar de os estudantes argumentarem que tal situação 

não é freqüente no ambiente escolar. Segundo eles, acontece só de vez em quando. 
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A2 – “Trazem faca pro colégio. Pra matar a professora.” 
 
A3 – “Ameaçar a professora, roubar, mexer na bolsa da sora quando ela 
sai da sala para buscar folha para os trabalhinhos.” 
 
A4 – “O T. trouxe uma faca desse tamanho pro colégio. Só acontece às 
vezes em quando. A professora revistou todas as nossas mochilas pra vê se 
tinha faca e pediu a faca do T. Primeiro ele falou: -“Não vou dar! Aí depois 
ele entregou.” 
 

É possível analisar, através das falas dos estudantes, que nem sempre estes tinham 

clareza do que se tratava o termo bullying. Muitos reproduziam o entendimento captado em 

um jogo eletrônico sobre bullying, conforme relato do estudante J.: “Bullying é um jogo de 

play, no jogo ele bate na professora e passa a mão na bunda das gurias”, trazendo esta 

resposta quando perguntado sobre o entendimento dele do que era bullying na escola. Outros 

estudantes no mesmo grupo focal entendem como bullying: desrespeitar os professores, falar 

palavrões, agredir colegas e professores, apelidos, deboches, violência. Os estudantes 

comentam que as brigas são freqüentes e que muitas vezes começam por motivos pequenos. 

Tomamos como ponto de partida fundante à noção de adolescência como categoria social e 

historicamente construída (Ozella, 2003) Segundo o autor, é preciso “entender a adolescência 

como constituída socialmente a partir de necessidades sociais e econômicas dos grupos 

sociais e olhar e compreender suas características que vão se constituindo no processo”. Neste 

processo, a influência do grupo de pares é decisiva para as respostas frente ao bullying.  

Nas escolas, os estudantes associam o bullying com ameaças, apelidos relacionados à 

condição física: magrela, gordo, negro e salientam que bullying é uma forma de violência. De 

acordo com a fala dos alunos. Nesta escola, o bullying é sofrido e praticado tanto por alunos, 

quanto por professores, conforme o diálogo abaixo entre os alunos:   

A1 – “No futebol, quando a gente vai jogar assim, o professor começa a 
chamar os outros de ruim. Vem chamar os outros de ruim, de perdedor. Aí 
os guris começam a chamar de perdedor.” 
 

Os alunos também apontam a necessidade de punição aos professores que utilizam 

apelidos depreciativos aos alunos e agressões físicas como puxões de orelha e torções no 

braço. Outra forma de violência, segundo os alunos, é o descontrole do professor através de 

gritos: – “O professor grita, grita, grita, grita” (A1). Observa-se que esses comportamentos 

são utilizados pelos professores para obterem controle sob a turma, interferindo no 

rendimento e na atenção em sala de aula. 



Anales del I Encuentro internacional del conocimiento : diálogos en nuestra América / I Encuentro de 
las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración en el Conosur, 5, 6, e 7 de mayo 2011, 
Pelotas, Brasil – Pelotas (RS) : Instituto Federal Sul-rio-grandense/IFSul, 2011 - ISSN 2238-0078 
_________________________________________________________________________________ 

 

 1735 

Com relação aos Círculos Restaurativos, a maioria dos estudantes entende como um 

espaço para conversar, para pensar, para refletir sobre atitudes que geraram sentimentos de 

humilhação, vergonha, raiva, medo, intimidação, agressão física e verbal. Neste espaço, eles 

conversam e conseguem, na maioria das vezes, estabelecer e buscar novas relações na escola 

e em alguns casos, também na família. Muitos dos alunos referem-se aos círculos como um 

lugar que chamam as pessoas para conversar porque brigaram e buscam o entendimento entre 

os envolvidos no conflito. Grande parte dos estudantes referem que o círculo é um espaço 

para resolver os conflitos. As falas dos estudantes abaixo revelam como percebem os círculos 

restaurativos e o que sentiram ao participar dos círculos: 

A3 – “É quando eles chamam as pessoas para conversar porque a pessoa 
brigou. E aí eles pegam e eles conversam. Pra salinha do Bem – Querer! A 
gente achou legal. Já faz parte do colégio.” 
 
A5 – “Todo mundo acha legal. Ajuda a resolver os conflitos. É bom. Tu faz 
as pazes quando briga.” 
 
R2- “A gente se reúne, se eu briguei ontem. A gente faz círculo restaurativo, 
a gente fala tudo e daí quem tiver junto com nós vai dar o seu parecer, tipo 
assim, as professoras vão dando os seus conselhos e a gente desabafa tudo. 
Eu acho que foi um pouco disso que entendi o ano passado. Que as meninas 
brigaram vieram participar e me convidaram né. Daí eu acho que elas 
falaram tudo isso, das brigas delas e falaram que se arrependeram frente, 
né, eu acho que adiantou.” 
 

A maioria dos estudantes considera positiva a participação nos círculos restaurativos. 

Segundo eles, os círculos fazem eles pensarem sobre o fato ocorrido. Muitas vezes se 

arrependem de terem brigado, discutido e escutam os conselhos dos professores nos círculos, 

além de perceberem, através do diálogo que são bem quistos na escola, contribui também para 

a auto-estima dos estudantes. Os círculos também geram um propósito de mudança e de 

reflexão, conforme demonstram as falas abaixo: 

R- “A sora me disse que tem muita gente que gosta de mim aqui na escola 
que ela sabe, porque ela é nova aqui na escola, só chegou e soube muitas 
coisas de mim. Daí eu peguei e escutei concentrada, hoje vim pra aula e 
tive inglês de novo e eu não participo de nenhuma bobagem. Porque eu 
acho assim: que na hora, assim, que a gente ta batendo boca, a gente não 
pensa em nada, a gente só pensa em dar a última palavra, né? E daí, tipo 
assim... eu parei.” 
 

A abordagem do círculo restaurativo tem foco nas necessidades determinantes e 

emergentes do conflito, de forma a aproximar e co-responsabilizar todos os participantes com 
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um plano de ações que visa a restaurar laços sociais, compensar danos e a gerar compromisso 

de comportamentos futuros mais harmônicos, conforme Brancher et. all. (2008). Depois de 

terem participado dos círculos restaurativos, os alunos demonstram maior clareza sobre o 

prejuízo que causa a violência, os apelidos, o bullying. Também apontam meios alternativos 

para diminuir os casos de bullying na escola:  

R2 – “Ah! Tipo assim: dá um bom exemplo. Suspenso e mandar chamar os 
pais não adianta, logo eles tão fazendo tudo de novo!” 
 

Outra percepção importante dos estudantes, após os círculos restaurativos, foi de 

levarem para suas casas atitudes de diálogo, de respeito e verdade para com os pais. Segundo 

fala da estudante abaixo, o diálogo com a família também ajudaria a resolver conflitos na 

escola e em casa. 

R3- “Ah! Eu acho assim, que a gente, tipo assim, tem que deixar a timidez 
de lado e chegar nos pais e explicar toda a situação que ta acontecendo, 
que acontece. Falar a verdade mesmo que ele brigue, e tipo assim: se eu 
fizer alguma coisa errada falar pro meu pai: “pai fiz isso errado!”, sei que 
ele vai ficar brabo. Ele, bah! “Vou ti bater!”, “Não pai, não bate porque 
não adianta o senhor me bater, só vai piorar!” Explicar toda a situação 
para ele, que eu acho que ele é um adulto, já tem cabeça, ele vai pensar no 
assunto e talvez ele vá começar a dar um exemplo e me entender. Eu acho 
assim, que a partir do momento que meu pai começar a me entender, eu vou 
começar a entender ele, vou entender a professora e aí eu acho que ele vai 
ser bom, um entende o outro, sabe? Ao mesmo tempo dando um bom 
exemplo e respeitando as atitudes que os colegas fazem.” 
 

Grande parte dos alunos considera o círculo restaurativo um espaço que contribui para 

a cultura do entendimento, do diálogo, uma cultura menos punitiva e mais restaurativa, uma 

cultura onde todos podem buscar o entendimento por meio do diálogo e não da violência. 

Algumas falas demonstram que o exemplo dado por alguns colegas, em conversar, em não 

incentivar as brigas, isto contribuiria para diminuir a violência na escola. Os estudantes 

também revelam algumas de suas atitudes que contribuem para reduzir a violência.  

A3- “Eu acho que contribui, porque eu poderia ser bem mais pior. Se não 
fosse todos esses Círculos Restaurativos que eu já fiz. Antes eu era uma 
pessoa que perdia a cabeça facilmente, eu ainda sou. Mas eu nunca me meti 
mais em briga.(...). E eu acho que eu poderia fazer coisas piores não fosse 
os conselhos que eu recebo dentro da escola.” 
 

Os motivos que levam os estudantes a participarem dos círculos restaurativos são os 

mais diversos. A maioria é convidada a participar do círculo para resolver questões de 



Anales del I Encuentro internacional del conocimiento : diálogos en nuestra América / I Encuentro de 
las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración en el Conosur, 5, 6, e 7 de mayo 2011, 
Pelotas, Brasil – Pelotas (RS) : Instituto Federal Sul-rio-grandense/IFSul, 2011 - ISSN 2238-0078 
_________________________________________________________________________________ 

 

 1737 

agressões físicas e verbais. Abaixo segue exemplo dos motivos pelos quais os estudantes são 

chamados a participar do círculo: 

A5 – “Eu e a A2 já participamos de um círculo porque ela não olhava pra 
mim e eu não olhava pra ela e ela. Ela queria me bater e eu bater nela, aí 
na informática, ela puxou meus cabelos, aí eu falei pra ela: Quem tu pensa 
que tu é, tu não é ninguém pra ta batendo nos outros. Aí a sora me tirou pra 
rua, aí ela começou (colega): “Não sei o que, eu vou te arrebentar toda”. 
Aí a gente veio pro Circulo”. 
 

Os estudantes também mencionaram, durante o GF, a percepção que eles tinham dos 

colegas que já participaram dos círculos restaurativos nas escolas. A maioria dos estudantes 

afirma que os colegas gostam de participar dos círculos, que participam porque gostam, pois 

não são obrigados e que percebem um bom resultado após o círculo. As falas abaixo 

exemplificam: 

A1 – “Acho que eles gostam, porque ninguém é obrigado a vim pra cá, só 
vem quem quer, só vem quem quer se entender. Eu me sinto aliviado de 
resolver o conflito.” 
 

 Com relação aos acordos estabelecidos nos círculos restaurativos, muitos alunos não 

concordam com o que o coordenador do círculo determina como acordo. Isto revela que, na 

verdade, os estudantes não chegam a um acordo, eles apenas tem imposto, pelo coordenador 

do círculo uma punição. Em uma das escolas, um grupo de alunos demonstrou revolta com a 

medida que tiveram que cumprir, estabelecida como acordo no círculo. Os estudantes 

precisaram prestar serviços comunitários limpando a praça em frente à escola, limpando o 

pátio da escola, entre outros. Segundo os estudantes, este tipo de acordo não contribui para 

resolver os conflitos, pelo contrário, deixa o estudante sem motivação e baixa auto-estima. 

Abaixo segue diálogo dos estudantes sobre tal medida: 

R2 – “Esse acordo não resolve, ainda mais se tiver varrendo ali, logo ali! 
Junto com o teu inimigo, a pessoa que tu brigou, bateu boca. Eu acho que 
isso não vai adiantar de nada. Ali estando só os dois e ainda limpando! Vai 
ficar irritado: “Ah! Tem que varrer tudo isso!”E ainda perto dessa pessoa e  
isso e aquilo. Eu acho que a pessoa vai ficar com raiva. “ 
R3 – “E a pessoa acaba se estressando mais daí. O pessoal até errou,mas 
tem faxineira pra limpar.” 
 
R2 – “Eu acho que isso aí tem que ter uma outra solução. Tipo assim: se tu 
fez alguma coisa, tu tinha que ir pra biblioteca ler um livro, pesquisar 
alguma coisa que vai te ajudar. (...)Eu acho isso daí errado. Isso se chama 
exploração.” 
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R2 – “Eu acho que esse tipo de obrigação de faxina e limpar, acho que é 
em casa, pra ajudar os pais e não é na escola, porque aqui a gente vem pra 
aprender e pra receber bom exemplo e não ficar varrendo lixo, essas 
coisas.” 
 
R1 – “A maioria deles... Acordo que não pode botar mais apelido, respeitar 
os professores, isso aí até tudo bem, mas limpar a sala?” 
 

Quando questionados sobre que ações poderiam ser feitas para diminuir a violência e 

sobre o que foi apreendido nos círculos restaurativos que participaram, a maioria das falas dos 

estudantes remete para a importância do diálogo como resolução de conflitos como pode ser 

exemplificado a seguir: 

A5- “Pra cada amigo nosso que vai brigar, a gente dizer assim: o meu, não 
briga, resolve a coisa conversando e não sei o que...eu vou lá e falo com 
ele. Se mais nossos amigos falar não tem mais violência na escola.” 

 

Conclusões 

Com a análise das falas dos grupos focais realizados nas escolas, com os estudantes, 

foram trazidas aos GFs várias situações de violência na escola e por vezes na família e 

comunidade. A maioria dos estudantes refere que reproduz na escola vivencias de suas 

famílias e comunidade.  A violência é considerada como: briga, empurrão, soco, tapa e em 

todos consideram que bullying também é violência.  Quando questionados sobre bullying, os 

estudantes trazem como exemplos vivenciados, situações de atribuir apelidos, brigar, 

ameaçar, agredir física e verbalmente. Com relação aos Círculos Restaurativos, todos os 

participantes dos grupos focais, já haviam participado de, pelo menos, um círculo.  

Os estudantes afirmam ter uma experiência positiva com o Círculo Restaurativo. A 

maioria afirma que foi bom ter participado, que o Círculo ajudou na resolução dos conflitos e 

a ter uma atitude diferente, menos agressiva com os colegas, professores, amigos e familiares. 

Os resultados da pesquisa apontam para a dificuldade no reconhecimento das diferenças 

dentro das escolas. O bullying e os vários tipos de violência fazem parte de todas as camadas 

sociais, refletindo nas escolas o que vem ocorrendo na sociedade. A pesquisa mostrou que os 

Círculos Restaurativos tem obtido sucesso em sua operacionalização como forma de 

resolução não violenta de conflitos no âmbito escolar, não somente nos casos de bullying, mas 

também em outros conflitos detectados e levados aos Círculos. 
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  Um pequeno grupo mencionou não concordar com os acordos realizados, pois estes 

foram percebidos como punições impostas pelo coordenador do círculo, no caso um professor 

ou orientador da escola. Durante a pesquisa, percebeu-se que um longo caminho foi 

percorrido com relação às práticas restaurativas no enfrentamento do bullying nas escolas, 

mas ainda há muito que percorrer. Percebe-se que muitas situações vivenciadas na escola 

podem acabar em violência.  O grande desafio nas escolas é o mesmo encontrado na 

sociedade em geral: transformar a cultura punitiva em restaurativa, onde todos os envolvidos 

no conflito possam se reconhecer em uma relação horizontal, sem julgamentos e 

representações formais. Os círculos restaurativos são uma alternativa para o envolvimento da 

comunidade escolar na resolução do conflito. Compartilhamos a posição de Salgado (2011, 

s/p) de que: 

As políticas de bullying terão poucos efeitos quando se procurar apenas 
sancionar o buller. Essa é apenas uma das práticas a serem adotadas, mas 
não pode ser a única. O comportamento do buller é terrível, mas ele é reflexo 
de uma série de valores e atitudes disseminados na sociedade moderna. 
Apenas práticas conjuntas podem trazer a diminuição do bullying. A política 
anti-bullying deve também prestar atenção nas testemunhas/participantes da 
ação de bullying, estimular as denúncias da prática, amparar vítimas e 
testemunhas, informar da prática e das suas conseqüências aos 
pais/professores/população, promover a socialização da criança na escola 
com difusão da importância de se viver em uma sociedade plural e 
democrática, difundir que a discriminação/racismo/desrespeito às pessoas é 
uma atitude nefasta socialmente e tem de ser evitada,valorizar os jovens 
ouvindo-os e criando esferas de verdadeira integração social, etc.. O 
fenômeno do bullying é complexo e para ser coibido tem de contar com 
todas as esferas da sociedade. 
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ABSTRACT 
 
This study has the objective of identifying the prevalence of bullying in public and private 
schools of Porto Alegre, RS and verify the effectiveness of restorative circles in the 
prevention of bullying. Based on the application of 1220 questionnaires to students, it was 
verified that around 80% of them recognize the existence of bullying. Restorative circles have 
been contributing to the improvement of school climate through dialogue. 
 
Key words: bullying – restorative circles – schools – children and adolescents - violence 
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Resumo: O presente trabalho faz um estudo à luz de Michel Foucault com a intenção de 

discutir sobre como a criança molda-se conforme determinadas regulamentações e rituais 

impostos na pedagogia, e transforma-se em aprendiz, aluno, em um cidadão preparado para o 

mercado do trabalho. A partir de então, a vida requer outros tipos de preocupações e valores, 

fazendo com que o estudo da Arte na escola torne-se dispensável para os estudantes.  

 

Palavras-Chave: Infância; Pedagogia; Ensino de Artes; Michel Foucault 

 

 

Este texto é resultado de uma pesquisa de mestrado em Educação cuja temática 

abordada foi sobre o ensino de Artes. A investigação buscou responder a uma pergunta 

formulada – a pergunta sobre como os alunos dão sentido às experiências vividas na 

disciplina de Artes. Um dos objetivos da pesquisa foi o de problematizar qual o sentido que os 

estudantes fazem das aulas de Artes com a vida.  

A investigação foi desenvolvida com uma turma de 8ª série do turno da noite, 

composta por 11 alunos com faixa etária entre 16 e 32 anos. Para a coleta dos dados sugeriu-

se que os estudantes escrevessem sobre o seguinte tema: ‘Aula de Artes e Vida’. Foi-lhes 

solicitado que pensassem e escrevessem sobre a relação que faziam da aula de Artes com a 

vida, que sentido possuía para suas vidas aprendê-la.  

A prática da escrita de si com relação à arte e ao seu ensino teve inspiração 

marcadamente foucaultiana. Michel Foucault quando fez a sua genealogia sobre “as artes de 

                                            
2072 Mestre em Educação; Especialista em Filosofia; Licenciada em Artes Visuais, todos os títulos obtidos na 
UFPel. Atualmente é professora de Artes no IFSul-Rio-Grandense Campus Bagé. Desenvolve pesquisas em Arte 
e Educação, através da perspectiva da Filosofia da Diferença, com ênfase nas seguintes temáticas: Ética e 
Estética; Mídias Digitais; Currículo. 
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si” na cultura helenística analisou a prática da escrita nos estóicos entendendo-a como uma 

askésis, um exercício, isto é, a “elaboração dos discursos recebidos e reconhecidos como 

verdadeiros em princípios racionais da ação.”2073 Desta maneira, buscou-se através da prática 

de uma escrita refletida sobre si em relação ao ensino da Arte coletar os dados para 

problematizá-los. 

As escritas apresentadas pelos alunos podem ser comparadas a redações. Na amplitude 

delas os estudantes trouxeram da memória lembranças das mais remotas, até mesmo do 

período em que eram crianças.  

 

*** 

A partir da leitura das escritas de alguns estudantes sobre o sentido que tinha para a 

vida deles a aula de Artes Visuais, constatei que eles prestigiavam as aulas de Artes quando 

eram crianças. Esse grau de valor que eles davam à aula apareceu quando comentaram que, 

naquele tempo, a aula era uma ‘novidade’. O aprendizado naquelas aulas, que era desenhar, 

pintar, aparecia para eles como uma novidade ou uma originalidade, como o novo, que a 

própria palavra novidade nos faz pensar. 

Uma estudante escreveu que: 
 

Gostava muito das aulas de artes quando era criança, tinha importância para mim 
porque eu aprendi a desenhar, pintar, e isso era novidade, era uma atividade 
divertida. Quando se é criança ninguém sabe o que é ser artista, pintar é brincar, e 
nem se pensa muito na sujeira que a gente faz. (Simone)2074 

 
Criança e novidade foram, através da minha leitura sobre os textos dos estudantes, as 

primeiras palavras que saltaram aos meus olhos.  

Depois, a aluna diz que, “quando se é criança ninguém sabe o que é ser...”. A criança 

não sabe. A criança não sabe o que é ser. A criança não sabe o que é ser artista. A criança 

aprende como novidade. A criança vê as atividades da aula como novidade. A criança gosta 

da aula de Artes. 

As memórias da infância apresentadas pela aluna me fizeram pensar na criança, na 

aula de Artes Visuais como novidade. Fizeram-me pensar na arte como experiência no tempo 

da criança, a partir da constatação de que a aula de artes na infância da aluna tinha 

importância.  

                                            
2073FOUCAULT, Michel. Ditos & Escritos, vol. V – Ética, sexualidade, política. Rio de Janeiro: 

Forense Universitária, 2004, p. 147. 
2074 Utilizo codinomes para preservar a identidade dos sujeitos que participaram desta investigação. 
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De início foi preciso ir até os gregos para problematizar o sentido afirmativo que os 

estudantes davam à aula de Artes, para compreender este tempo da criança. Heráclito de 

Éfeso, no fragmento 52, escreveu que: “O tempo da vida é uma criança que joga um jogo de 

oposições. De uma criança, seu reino.”2075 Neste fragmento, Heráclito pensa no tempo da vida 

como uma criança, sendo que, este tempo se traduz em aión, que diferentemente de chrónos 

não é um tempo medido, objetivo, histórico.2076  

A criança sendo considerada aión joga um jogo de oposições. Como assim, joga um 

jogo de oposições? Se aión não tem passado nem presente, muito menos futuro como em 

chrónos, o signo da criança em aión “vive o não-vivível, pensa o não pensável, espera o 

inesperável.”2077 Então, a criança vê tudo como novidade. A vida para ela é um acontecer, 

tudo está sempre acontecendo, nada é fixo. Talvez por isso, a aluna tenha escrito que “quando 

se é criança ninguém sabe o que é ser artista” (Simone), pois ser criança é desconhecer. Não 

temos uma memória que nos lembre o que são as coisas. Tudo é novidade. Nada é fixo, tudo 

flui, tudo é diferente, sendo assim, tudo é novo, e por isso, novidade.  

Se nas escritas de muitos alunos encontro que a aula de Artes Visuais possuía 

importância, possuía um grau de valor expressivo quando eles eram crianças, e se observo que 

os alunos gostavam da aula de Artes Visuais neste tempo de suas vidas, pergunto: o que tem 

na arte que produz isso neles?  

Arte é devir, arte é criação, arte mexe sempre com o novo. Como diz Gil, “a arte é 

inconcebível sem devires, sem o processo de criação.”2078 Arte é da ordem dos desejos. 

Através da arte inventamos, sentimos, redescobrimos o vivido. Arte é criar possibilidades, 

criar novas formas de encarar as coisas. Arte é deste mundo!  

Rainer Maria Rilke, em uma de suas cartas sobre a vida, expressa de forma 

admirável e com a elegância que um grande poeta consegue fazer, a relação entre a arte e a 

criança. O texto de Rilke parece-me importante aqui pelas suas reflexões sobre a arte e a 

infância, que vem de encontro com as problematizações abordadas. Já que, busquei entender 

qual a relação da arte com o tempo da criança, na intenção de compreender o grau de valor 

expressivo dado pelos alunos ao ensino da Arte. O poeta diz: 
 

                                            
2075 HERÁCLITO apud KOHAN, Walter Omar. Infância. Entre educação e filosofia. Belo Horizonte: Autêntica, 
2005, p. 147. 
2076 Idem 
2077 Idem, p. 148. 
2078 GIL, GIL, José. Infância desejada. In.: O povo online, 2008. Encontrado em 
http://opovo.uol.com.br/opovo/vidaearte/817436.html - Acesso em 27/02/2010. 



Anales del I Encuentro internacional del conocimiento : diálogos en nuestra América / I Encuentro de 
las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración en el Conosur, 5, 6, e 7 de mayo 2011, 
Pelotas, Brasil – Pelotas (RS) : Instituto Federal Sul-rio-grandense/IFSul, 2011 - ISSN 2238-0078 
_________________________________________________________________________________ 

 

 1744 

Pois arte é infância. Arte significa não saber que o mundo já existe, e fazer um. Não 
destruir nada que se encontra, mas simplesmente não achar nada pronto. Nada mais 
que possibilidades. Nada mais que desejos. E, de repente, ser realização, ser verão, 
ter sol. Sem que se fale disso, involuntariamente. Nunca ter terminado. Nunca ter 
sétimo dia. Nunca ver que tudo é bom.2079 

 
Para o poeta, a arte e suas criações “são sempre resultado de ter-estado-em-perigo, 

do ter-ido-até-o-fim numa experiência, até o ponto que ninguém consegue transpor.”2080 A 

infância para Rilke faz parte desse tempo da arte. Ser criança “significa viver mil vidas diante 

de Um”2081, ser criança e viver num mundo sem preconceitos, num país independente, onde 

cada coisa possui um valor especial, um brilho. Ser criança é ver a beleza das coisas mais 

simples.  

Dessa forma, se a arte pertence a esse tempo da criança, se a arte não tem 

preocupação em explicar nada, é um criar, um amanhecer, parece que as aulas de Artes 

produziam sentido para aquele tempo da infância dos alunos. 

Não obstante, a escrita de um aluno em especial, expressou a pedagogização tanto da 

criança quanto da arte. Pois segundo o estudante, com o passar do tempo na escola, as 

atividades exigiam um determinado esmero, e através do aprimoramento dos trabalhos de 

artes, ele receberia uma boa avaliação. 

Ele escreveu que:  
 

As aulas de artes na minha infância tinham uma maior importância que hoje, 
porque era uma coisa mais simples, como por exemplo, desenhos, colagens, 
sucatas, pinturas. No pré era livre, com o tempo a gente tinha que fazer margens, e 
tudo com muito capricho para ganhar uma boa nota. Ai já vai ficando chato 
aprender arte. (Marcos) 

 
O aluno escreveu que no pré-escolar sentia-se livre. As atividades eram mais 

simples, e por isso, elas produziam importância para ele. Segundo ele, as atividades 

produziam um sentido de liberdade e simplicidade. No entanto, conforme ia avançando na 

escola, também ia aprendendo a fazer as coisas dentro de um determinado padrão. Visto que, 

com o tempo, passava a ser necessário fazer uma margem nos desenhos, e de acordo com 

algumas normalizações, pois, os trabalhos tinham que ser aprimorados. Conforme o tempo ia 

avançando na escola, eram exigidas ao aluno algumas especialidades para que ele conseguisse 

uma boa nota.  

                                            
2079 RILKE, Rainer Maria. Cartas do poeta sobre a vida: a sabedoria de Rilke. Organização Ulrich Baer, São 
Paulo: Martins, 2007, p. 192. 
2080RILKE, Rainer Maria. Cartas do poeta sobre a vida: a sabedoria de Rilke. Organização Ulrich Baer, São 
Paulo: Martins, 2007, p. 191. 
2081 Idem, p. 125. 
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A partir de então, a aula de Artes não é mais aquela ‘novidade’, e nem tem mais 

sentido para a vida. Uma vez que, agora, a vida requer outros tipos de preocupações e valores, 

fazendo com que o estudo da Arte na escola torne-se dispensável para eles. A vida solicita 

uma ponderação, que talvez fique longe da arte. Pois hoje, vive-se em um mundo, em que é 

necessário buscar uma profissão bem sucedida. E esse passa a ser o desejo daquela criança. 

A criança molda-se conforme determinadas regulamentações e rituais impostos na 

pedagogia, e transforma-se em aprendiz, aluno, em um cidadão preparado para o mercado do 

trabalho. É relevante destacar que a pedagogia, desde os seus primórdios, preocupa-se com a 

criança, visto que, a infância é o objeto ‘número um’ da pedagogia.  

Segundo uma aluna, a arte possui uma liberdade que está fora do mundo, pois na 

vida pouca liberdade se tem para fazer escolhas. Ela fez uma relação entre a liberdade na arte 

e a liberdade na vida, dizendo: 
 

[...] eu acho que na vida a gente não tem muita liberdade para escolher como na 
arte, pois muitas vezes eu tenho que escolher algumas coisas que se eu não fizer 
vou me ralar, vou me dar mal na vida. (Márcia) 

 

Avançando na leitura das escritas, identifiquei que um aluno entende a arte como 

algo do mundo onírico, dos devaneios, da fantasia, da imaginação, portanto ela fica deslocada 

das inquietações da vida. Escreveu Ricardo:  

 

Na aula de artes eu acho que a gente consegue sonhar um pouco até, fica 
imaginando coisas, vendo as coisas que os artistas fizeram, desenhando, e pintando, 
coisa do mundo da fantasia. Mas hoje ninguém ganha a vida com essas coisas aí. 
Por essa coisa não se dá importância em estudar essa matéria, porque na realidade, 
a vida é mais séria. (Ricardo) 

 
Encontrei um aluno que faz um determinado tipo de reconhecimento do valor da 

arte. No entanto ele diz que, se o estudo tem a intenção de produzir para as pessoas uma 

possibilidade de ter uma vida e um futuro promissores, o ensino da Arte fica fora da realidade, 

do mundo em que se vive. Ele expressou que:  
 
A arte para mim, tem sua importância, mas eu não dou muita importância no 
colégio. É uma matéria que eu não entendo muito porque a gente estuda ela na 
escola. Pois o estudo vai nos ajudar a conseguir viver melhor, ter um futuro melhor. 
A arrumar um emprego melhor. E a arte parece coisa das pessoas que são mais 
desligadas do mundo, da realidade, da vida do trabalho, do ganha pão, professora. 
(Clairson) 
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Através destas considerações, os estudantes entendem que o ensino de outras 

disciplinas, como Português, Matemática e Ciências, serão mais úteis para a vida. Estes 

conhecimentos possuem um grau de valor expressivo para os estudantes. Inclusive, uma aluna 

recomendou que “acharia melhor tirar as aulas de artes e botar mais aulas de português e 

matemática, porque eu sei que vou precisar delas no futuro, são importantes pra conseguir um 

emprego.” (Mara) 

A pedagogia é uma prática social e cultural que objetiva, através de um universo 

axiológico, interceder um tipo de experiência nas pessoas com vistas à construção de 

subjetividades. Desta forma as práticas curriculares incluem técnicas que promovem um tipo 

de relação do sujeito consigo mesmo. Pois elas são demarcadas por rituais que produzem 

determinados tipos de conhecimentos, de exames, de ensaios, de valores no sujeito, nos quais 

se estabelece e se modifica a experiência que ele tem de si mesmo.  

Foucault explica que a subjetividade não se caracteriza por uma suposta natureza ou 

essência do ser humano, mas como uma expressão da vontade de poder exercida sobre a 

conduta do indivíduo. A pedagogia e o currículo são tecnologias de governo, em que o sujeito 

se autoconstitui de acordo com “operações sobre seu corpo e sua alma, pensamentos, conduta, 

ou qualquer forma de ser, obtendo assim, uma transformação de si mesmo com o fim de 

alcançar certo estado de felicidade, pureza, sabedoria ou imortalidade.”2082 

Maria Manuela Alves Garcia em Pedagogias críticas e subjetivação – uma 

perspectiva foucaultiana analisa que: 
 

A pedagogia está implicada na produção e na fabricação de seres humanos 
exercendo uma forma de governo, aqui entendido como a “conduta da conduta”, 
segundo a significação ampla que esse termo tinha no século XVI: uma maneira de 
dirigir a conduta dos indivíduos, e da população (governo da casa, das crianças, das 
almas, das comunidades, das famílias, dos doentes, dos loucos...) de modo a atingir 
fins úteis.2083 

 
Sendo a pedagogia uma prática de subjetivação, ela busca afetar as pessoas, seduzi-

las, transformá-las e discipliná-las através das práticas e valores que são colocados como 

verdadeiros, necessários e importantes. As práticas pedagógicas constroem sujeitos, fabricam 

modos de ser, através dos efeitos de sentido que as suas práticas produzem em quem aprende.  

Uma vez que um currículo cristaliza um determinado tipo de saber, e esse saber tem 

a finalidade de afetar as pessoas, de construir subjetividades, existe nele uma força que o 

                                            
2082 FOUCAULT, Michel. Tecnologias del yo y otros textos afines. Barcelona: Paidós, 1990, p. 48. 
2083 GARCIA, Maria Manuela Alves. Pedagogias críticas e subjetivação: uma perspectiva foucaultiana. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2002, p. 23. 
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movimenta. A pedagogia e o currículo são dispositivos de poder. Visto que, eles não são 

neutros. Não podemos entender que existe uma inocência nas escolhas que são feitas dentro 

de um currículo.  

Foucault fez uma analítica do poder, e na medida em que descreve as práticas 

modernas de produção de verdade nos hospitais, nos hospícios, nas prisões e nas escolas, 

mostra-nos como Nietzsche tinha razão interpretando a vontade de verdade como forma 

epistêmica da vontade de poder. Nessa constatação, Foucault entende que: 
 
Não há possibilidade de exercício do poder sem uma certa economia dos discursos 
de verdade que funcione dentro e a partir desta dupla exigência. Somos submetidos 
pelo poder a produção da verdade e só podemos exercê-lo através da produção da 
verdade.2084 

 
Em Vigiar e punir, Foucault procura entender como o saber-poder produz 

dispositivos específicos e complexos para dominar e moldar as pessoas a um padrão comum e 

homogêneo. Neste estudo, ele analisou os discursos e as práticas da psiquiatria, das prisões e 

das escolas, para abranger como o homem passou a ser objeto de saber; e dessa forma, como 

os dispositivos de poder buscaram disciplinar as pessoas para um determinado tipo de 

sociedade. Foucault busca através de uma analítica do poder, encontrar os dispositivos que 

foram pensados para governar a alma, docilizar os corpos, disciplinar as pessoas e controlar 

os indivíduos, tornando-os obedientes e maleáveis. Todavia, para o filósofo, o poder não é 

entendido apenas como algo repressor, já que o poder cria, produz verdades e saberes. As 

nossas invenções e criações se dão através de uma vontade de poder. 

O conhecimento corporificado no currículo, que pretende subjetivar as pessoas e que 

age através de relações de poder, obedece a um determinado valor. Conhecer é valorar, pois o 

conhecimento se constrói através de valorações.  

Foucault entende que, cada sociedade possui um determinado tipo de regime de 

verdade, de discursos que servem para valorar sentenças, tanto verdadeiras como falsas: 
 

Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua “política geral” de verdade: isto é, 
os tipos de discursos que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros; os 
mecanismos e as instâncias que permitem distinguir os enunciados verdadeiros dos 
falsos, a maneira como se sanciona uns e outros; as técnicas e os procedimentos que 
são valorizados para a obtenção da verdade; o estatuto daqueles que têm o encargo 
de dizer o que funciona como verdadeiro.2085 

 
                                            

2084 FOUCAULT, Michel. Soberania e disciplina. Curso do Collège de France, 14 de janeiro de 1976. In.: 
FOUCULT. Michel. Microfísica do poder. Organização e tradução de Roberto Machado, Rio de Janeiro: 
Edições Graal, 2007, pp. 179-180. 
2085 FOUCAULT, Michel. Verdade e poder. In.: FOUCULT. Michel. Microfísica do poder. Organização e 
tradução de Roberto Machado, Rio de Janeiro: Edições Graal, 2007, p. 12. 
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Considerando a pedagogia como um complexo dispositivo de poder e lembrando 

Foucault, quando este aponta que “somos submetidos pelo poder à produção da verdade e só 

podemos exercê-lo através da produção da verdade”2086, a pedagogia como um dispositivo de 

poder disciplinar, através de um saber-poder, age sobre o corpo da criança.  

A pedagogia produz a infância, por meio de um saber, de uma verdade que está no 

discurso pedagógico sobre o que é ser criança. E através da ação deste saber pedagógico da 

modernidade, a criança passa a ser cronometrada, a criança tem a sua história, a criança é 

objetivada, a criança passa a ter a sua representação no discurso pedagógico.  

Aquele ser estranho, inocente, que vê o mundo como novidade, passa a ser objeto de 

saber do pensamento científico da modernidade. A Medicina, a Sociologia, a Antropologia, e 

em especial, a Psicologia investem significativamente na produção de um conhecimento sobre 

a criança. A infância passa a fazer parte do estudo de uma legião de especialistas, que captam 

a criança através de um discurso que seja capaz de diagnosticá-la, objetivá-la, avaliá-la, e 

desta forma, criam estratégias e mecanismos que sejam capazes de agir sobre ela.2087  

A pedagogia fabrica um modelo de criança. O processo de escolarização que 

emergiu a partir do final do século XIX, introduziu uma concepção de infância a partir de 

determinadas formas de inteligibilidade sobre a infância. Conforme Popkewitz, a construção 

“da criança-como-aprendiz envolveu transformações particulares no raciocínio social que 

agora associamos como modernidade.”2088 Sendo que esta transformação, está associada à 

introdução de uma racionalidade capaz de medir, nivelar, classificar e avaliar a criança 

conforme o seu desenvolvimento, seu comportamento, com base em “elementos universais, 

independente de seu local geográfico.”2089  

O processo de escolarização aparece como forma de controle social, em equivalência 

à necessidade de governo dos indivíduos, e tendo como finalidade transformá-los em 

cidadãos, com base em princípios universais e teleológicos.  

Nestes termos, segundo Popkewitz, a escola moderna é a instituição em que a 

criança moderna:  
[...] aprende a ser “cidadão”, que tem responsabilidades abstratas relacionadas ao 
governo do Estado, que tem “potencial” como trabalhador, que aprende habilidades 

                                            
2086 FOUCAULT, Michel. Soberania e disciplina. Curso do Collège de France, 14 de janeiro de 1976. In.: 
FOUCULT. Michel. Microfísica do poder. Organização e tradução de Roberto Machado, Rio de Janeiro: 
Edições Graal, 2007, p. 180. 
2087 LARROSA, Jorge. Pedagogia profana: danças, piruetas e mascaradas. Tradução de Alfredo Veiga-Neto. 
Belo Horizonte: Autêntica, 2006, pp. 183-184. 
2088 POPKEWITZ, Thomas S. História do currículo, regulação social do poder. In: SILVA, Tomaz Tadeu. O 
sujeito da educação: estudos foucaultianos, 1994, p. 178. 
2089Idem. p. 178. 
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e sensibilidades culturais para “uso” futuro e que é automonitorada em seu 
desenvolvimento afetivo e cognitivo.2090 

 
A escola é o espaço para o qual as crianças são enviadas para serem transformadas 

em alunos, aprendizes e disciplinados a partir de normas que a sociedade definiu como sendo 

importantes para a formação dos indivíduos.  

Desta maneira, a criança experimenta desde cedo a pautar sua conduta conforme o 

tipo de orientação que fica determinada na escola. De tempos em tempos, a criança vai 

aprendendo a obedecer e a interpretar códigos temporais, códigos morais. A criança vai 

aprendendo na escola o caráter coercitivo do tempo. E através das orientações que são 

produzidas pela instituição, ela vai se disciplinando e construindo a sua subjetividade.  

A escola introduz na criança, através de um sistema de autodisciplinamento, 

maneiras de ver, de pensar, de brincar, modos de conhecer a si e o mundo. A criança, ano 

após ano, na escola, vai aprendendo hábitos sociais e culturais que fazem parte do processo 

civilizador.  

Desta forma, a criança molda-se conforme determinadas regulamentações e rituais 

impostos na pedagogia, transformando-se em aprendiz, em aluno, em adulto, em um cidadão 

preparado para o mercado do trabalho. E a aula de Artes não é mais aquela novidade nem tem 

mais sentido para a vida. Pois vivemos em um mundo em que nos é imposta a necessidade de 

encontrar uma profissão bem sucedida. E esse passa a ser o desejo daquela criança.  

Segundo José Gil, a sociedade disciplinar, a sociedade do trabalho, corta nossos 

impulsos, inibe a nossa potência criativa. Segundo o autor, a educação está fundamentada 

num tipo de ensino cuja avaliação se dá através de competências. E este método faz com que 

os sujeitos sejam quantificados, comparados conforme um padrão de comportamento. 

Conforme José Gil: 
 

Tudo que é fora da regra, e nesse tempo inclui-se a criação, vai ser eliminado. 
Nesse sentido, está a criação de uma democratização pela modernização do ensino, 
que, na verdade, é uma catástrofe. Sobretudo pelo sistema extremamente 
burocrático, da avaliação do detalhe mais rítmico da competência dos currículos, 
bem determinados pelos resultados. A direção que se impõe ao ensino é de vir 
atrelado ao mercado de trabalho.2091 

 
Não é novidade considerar que o convívio com a arte situa-se à margem de uma 

civilização que se apoia cada vez mais no conhecimento preciso, científico e técnico. A arte 

pode ser expressão questionadora do conhecimento estabelecido e, nesse sentido, até mesmo 
                                            

2090 Idem, p. 179. 
2091 GIL, José. Infância desejada. In.: O povo online, 2008. Encontrado em 
http://opovo.uol.com.br/opovo/vidaearte/817436.html - Acesso em 27/02/2010.. 
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da própria arte. Conforme Deleuze, “a obra de arte não contém, estritamente, a mínima 

informação. Em compensação, existe uma afinidade entre a obra de arte e o ato de 

resistência.”2092  

No entanto, o ensino da Arte é pouco valorizado no contexto escolar. É a matéria 

que não é útil para um mundo que prima cada vez mais por uma utilidade na ação. 

A pedagogização dos saberes fez parte da construção da sociedade normativa e disciplinar 

que teve como objetivo criar um estilo específico de sujeito, principalmente, centrado numa 

construção de sociedade marcadamente mercantilista. A legitimidade científica que foi dada a 

alguns tipos específicos de saberes serviu para construir o modelo de sociedade ideal. 

Fazer arte, pensar com arte, viver com arte, são os acordes de uma possível 

reconciliação com a vida. Pois desenhar e pintar no que está abandonado, pode ser uma forma 

de expressar, também, o quanto estamos abandonados e nos abandonamos. Ou uma forma de 

expressarmos: “Assim vivemos nós, os desejosos!” 2093 Assim somos nós, os que sentem!  E 

quem sabe, a partir da arte, possamos perceber a vida através de olhar mais sensível. 

 

LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFANCIA EN LA PEDAGOGÍA: UNA MIRADA 

FOUCAULTIANA A TRAVÉS DE LA ENSEÑANZA DE LAS ARTES 

 

RESUMEN: El presente trabajo hace un estudio apoyado en Michael Foucault con la 

finalidad de discutir como el niño se moldea  conforme determinadas reglamentaciones y 

rituales impuestos en la pedagogía e se transforma en aprendiz, alumno, en ciudadano 

preparado para el mercado de labor. A partir de esto, la vida requiere otros tipos de 

preocupaciones y valores, haciendo con que el estudio de las Artes en la escuela se torne 

superfluo para los estudiantes. 

 

Palavras-llave: Infancia, Pedagogía, Enseñanza de las Artes, Michael Foucault 
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2092 DELEUZE, Gilles. O ato de criação, em Folha de S. Paulo, Caderno Mais!, Trad. José Marcos Macedo. São 
Paulo, 27-6-1999, p. 4. In.: ARANTES, Priscila. @rte e mídia: perspectivas da estética digital. São Paulo: 
Editora Senac São Paulo, 2005. 
2093 NIETZSCHE, F. A gaia ciência. In.: SAFRANSKI, Rüdiger. Nietzsche, biografia de uma tragédia. São 
Paulo: Geração Editorial, 2001, p.15. 
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RESUMO 

Na atualidade crianças e adultos têm a subjetividade construída a partir do consumo, de 
padrões de beleza e de comportamento antes atribuídos apenas aos adolescentes.  A partir das 
leituras de W. Benjamin e T. W. Adorno analisamos o infantilismo como norma numa 
produção cultural e educacional que tem contribuído para a formação de adultos infantilizados 
e crianças adultizadas.       

Palavras-chave: Tecnologia e Cultura. Cultura e Sociedade. Infância e Adolescência. Teoria 

Crítica 

 

Roger Moreira, artista brasileiro, compôs nos anos 80 a música Rebelde sem causa em 

que o refrão expressa a seguinte indignação: “Assim não vai dar, assim não vai dar. Como é 

que eu vou crescer sem ter com quem me revoltar? Não vai dar. Assim não vai dar pra eu 

amadurecer sem ter com quem me rebelar”. De uma maneira lúdica, a música trata de um 

fenômeno das sociedades modernas, e também do mundo contemporâneo, que é a 

impossibilidade da formação através da tradição, havendo o declínio da experiência a ser 

transmitida através das gerações e o desaparecimento dos ritos de passagem comuns às 

sociedades tradicionais em que, através de vários procedimentos e exigências o indivíduo 

passava da infância à fase adulta.  

Ao perguntarmos sobre o futuro da idéia de infância, estamos perguntando sobre a 

possibilidade do fim da separação entre o adulto e a criança. Esta separação do que é 

propriamente infantil e apropriado para  crianças não diz respeito, essencialmente, a uma 

caracterização biológica mas como uma condição própria da civilização  que, conforme 

afirmam Horkheimer e Adorno, desacostuma as crianças de serem infantis. Os autores vêem 

na proscrição social de atores, de ciganos, da própria arte como forma de conhecimento, na 

proibição das imagens na religião como parte deste processo. Todas estas experiências seriam, 

para Adorno e Horkheimer, expressões da mÍmeses refletora que, ao longo do processo 

civilizatório, passou a ser reflexão controlada. O controle e a proscrição da experiência 

mimética está na base dos que os autores vão denominar “dialética do esclarecimento” e 

consequentemente de todo o processo educativo.     

O comportamento infantil que se nutre da mímese, como o perder-se nas flutuações da 

natureza ambiente, no processo civilizatório teve de ser contido sob pena de não se atingir a 

maturidade compreendida como afastamento da natureza. Mimetizar, diluir-se no ambiente, 

dispersar-se não é valorizado, tradicionalmente, como forma de conhecimento e essa conduta 
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se atribui, via de regra, às crianças e aos animais. Adorno, em Minima Moralia, inspirado 

pelos escritos de Benjamin, analisa essa dispersão mimética infantil, procurando seu caráter 

emancipatório. As brincadeiras infantis também são formas miméticas de conhecimento 

mediadas pela sociedade. Na sua visada marxista, Adorno percebe quanto esse momento 

mimético revela a não identidade entre o indivíduo e a sociedade:   
Em suas atividades gratuitas, a criança põe-se com uma finta do lado do valor de uso 
contra o valor de troca. Precisamente na medida em que despoja as coisas que 
manipula de sua utilidade mediatizada, a criança busca salvar, em seu trato com elas, 
o que as torna benéficas aos homens e não à relação de troca, que deforma 
igualmente homens e coisas. O caminhãozinho não vai a nenhum lugar, e os 
minúsculos barris que transporta estão vazios; todavia, permanecem fiéis à sua 
destinação não a exercendo, não participando do processo de abstração que nivela 
neles  aquela determinação, mas ficam imóveis como alegorias daquilo para que 
existem especificamente. Dispersos, decerto, mas não absorvidos, aguardam para 
ver se a sociedade apagará um dia o estigma social que carregam, se o processo vital 
entre o homem e as coisas, a práxis, deixará de ser prática.  Eles são exercícios 
inconscientes para a vida justa. A relação das crianças com os animais repousa por 
completo sobre o fato de que a utopia se mascara em criaturas às quais Marx sequer 
concede que produzam trabalhando mais valia. Na medida em que existem sem 
nenhuma tarefa a realizar que seja do conhecimento dos homens, os animais 
representam como expressão, por assim dizer, seu próprio nome, o que pura e 
simplesmente não pode ser trocado. Por isso, as crianças os amam tanto e ficam tão 
felizes ao contemplá-los. Eu sou rinoceronte, significa a figura do rinoceronte. 
(ADORNO, 1993, aforismo  Lojinha de brinquedos,  p.  200). 

   

  As atividades gratuitas e miméticas da criança em relação com os brinquedos e os 

animais, afirma Adorno, são exercícios para a vida justa. Não diz, necessariamente, para a 

vida adulta. Na proscrição do que é infantil, sem utilidade imediata intercambiável, haveria a 

promessa de um mundo totalmente outro.    

O mundo considerado civilizado sempre tratou os chamados primitivos como parte de 

uma humanidade que permaneceu na infância. A ingenuidade, a pureza, a bondade do 

selvagem em seu estado de natureza, embora considerados como qualidades positivas por 

Rousseau, ainda dizem respeito a um período em que a sociedade civil não tinha se fundado 

entre os homens. Rousseau supõe a condição primitiva do homem fazendo analogia com a 

criança:  

 
Se por acaso descobria qualquer coisa, era tanto mais incapaz de comunicá-la 
quanto nem mesmo reconhecia os próprios filhos. A arte perecia com o inventor. As 
gerações se multiplicavam inutilmente e, partindo cada uma sempre do mesmo 
ponto, desenrolavam-se os séculos com toda a grosseria das primeiras épocas; a 
espécie já era velha e o homem continuava sempre criança (ROUSSEAU, 1995, p. 
79). 

 
Nesta citação, Rousseau deixa claro que a passagem do tempo, a multiplicação e  

longevidade da espécie pouco podem acrescentar aos indivíduos não havendo uma capacidade 
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comunicativa. O homem em seu estado natural é um homem-criança que Rousseau compara a 

alguém que tivesse saído já crescido do ventre de sua mãe: 
Por pouco que se tenha refletido sobre a ordem e o progresso de nossos 
conhecimentos, não se pode negar que tal tenha sido mais ou menos o estado 
primitivo de ignorância e de estupidez natural ao homem, antes que tivesse 
aprendido o que quer que seja da experiência ou de seus semelhantes (p. 41)  
  

A puerilidade do homem selvagem se apresenta em Rousseau pela descrição 

pessimista que faz do homem civilizado; causador da maioria de seus males que poderiam ser 

evitados se tivesse conservado “a maneira simples, uniforme e solitária de viver prescrita pela 

natureza” (1999, p. 241).    

Enfatiza-se o caráter anti-iluminista de Rousseau, ao elaborar uma filosofia negativa 

da História, realizando uma crítica contundente à idéia de progresso e ao racionalismo 

clássico, procurando acompanhar o desenvolvimento hipotético deste homem no estado de 

natureza que, depois de um longo tempo, teria se tornado um animal depravado. Porém, 

contrariamente à crítica feita a ele por Voltaire, Rousseau acredita que é possível uma 

civilização que não se oponha integralmente à natureza. A educação de Emílio é uma tentativa 

de, a partir de uma filosofia negativa da história, secundar uma educação negativa até que a 

criança, por suas próprias forças físicas e intelectuais, atinja a autonomia.   

 Rousseau se compadece do homem, que tendo vencido as primeiras etapas da sua 

evolução, ainda  persiste sujeito às fraquezas perante as quais revela-se impotente: as 

enfermidades naturais, a infância e a velhice e as doenças adquiridas na vida em sociedade (p. 

240).  

A infância não é exaltada por Rousseau como algo em si mesmo. A infância é algo a 

ser superado por aqueles que pretendem educar o homem. Considera que  os sábios, ou seja, 

os mil outros que trataram do tema da educação antes dele, “procuram sempre o homem na 

criança, sem pensar no que está é, antes de ser homem” (1995, p. 6). O que é o homem é o 

que Emílio terá que compreender, quase por si mesmo, nos primeiros movimentos de sua 

sensibilidade nascente: 
Os homens não são naturalmente nem reis, nem grandes, nem cortesãos, nem ricos; 
todos nascem nus e pobres, todos sujeitos às misérias da vida, às tristezas, aos males, 
às necessidades, às dores de toda espécie; e finalmente todos estão condenados à 
morte. Eis o que é realmente do homem, eis o de que nenhum mortal está isento. 
Logo, começai por estudar o que é mais inseparável da natureza do homem, o que 
melhor constitui a humanidade. (p. 247)  

 
Educar Emílio desde a mais tenra idade é fazê-lo experimentar da forma mais intensa 

possível esta condição frágil da infância: a não articulação da fala, a nudez, a dependência do 
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outro. Esta dependência, condição mesma da infância, tem de ser vivida, para que possa ser 

superada  (p. 68) 

Ao tentar preservar Emilio das mais variadas situações artificiais e convencionalmente 

instituídas pela sociedade, Rousseau não está tentando preservar o mundo da criança. Apenas 

aposta que a natureza faz um trabalho, que bem observado e acompanhado por um tutor,  

levará o homem da infância à maturidade, da dependência física e emocional à autonomia. 

Montaigne acreditava que seria muito difícil modificar as propensões naturais no processo 

educativo (MONTAIGNE, 1996, p. 15). Rousseau, no Emílio está menos preocupado em 

modificar que deixar a natureza  correr o seu curso. 

Rousseau demonstra o temor que os adultos permaneçam infantilizados, o que é 

totalmente contrário aos princípios naturais. “Deplora-se a infância”, afirma Rousseau, porque 

“não se vê que a raça humana teria perecido se o homem não começasse sendo criança” 

(ROUSSEAU, 1995, p. 10).  

Ao priorizar a educação pela natureza, Rousseau quer defender a liberdade que, para 

ele, não é antinômica em relação à natureza como considerará Kant mais tarde.  Para 

Rousseau, sensibilidade e respeito têm como base um sentimento natural e não 

necessariamente um mandamento formal da razão, o imperativo categórico (ROMANO, 

2001). A natureza não é sempre determinismo, mas  também  oportunidade de auto-

determinar-se. Escapar dela é o que condena o homem à sujeição. A natureza não restringe as 

capacidades humanas, antes as amplia de maneira indefinida e ainda desconhecida para nós. 

“Ignoramos”, considera Rousseau, “o que nossa natureza nos permite ser” (p. 45).  

Se a natureza tem uma racionalidade, percebe-se em Rousseau uma teleologia na 

relação criança-adulto, sendo este um processo de desenvolvimento que nem sempre se 

concretiza. 

O preceito para que se estabeleça “desde cedo um cinto de muralhas ao redor da alma” 

da criança (p. 10), entende Rousseau, é a garantia para que se tenha, futuramente, homens 

livres. Não se trata de afastá-la da natureza, mas de garantir a aproximação natural. A infância 

é comparada às plantas que devem ser cultivadas, regadas para que, futuramente, tenha-se 

alegria com seus frutos. Rousseau ao postular que há três  formas de educação, pela natureza, 

pelos homens e pelas coisas, não recrimina as duas últimas em detrimento da primeira. Tudo a 

seu tempo. Se se educar o infante, primeiramente, pelos homens ou pelas coisas, jamais se 

será livre e responsável. Sequer se chegará a ser um adulto, o que é algo anti-natural, mas que, 

infelizmente, ocorre no estado de sociedade:   
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Éramos feitos paras sermos homens; as leis e a sociedade nos 
mergulharam novamente na infância. Os ricos, os grandes, os reis 
são todos crianças que, vendo que desvelam em aliviar sua miséria, 
tiram disso uma vaidade pueril e ficam muito orgulhosos com os 
cuidados que não teriam com eles, se fossem adultos (p. 68) 
 

Podemos considerar que a preocupação de Rousseau é menos preservar a infância tal 

qual ela aparece, que garantir a sua emancipação, ou seja, a realização do homem livre e dono 

de sua própria razão. Por isso, a infância é necessária. Porque sem ela não teríamos 

propriamente um homem, mas um grande e imbecil animal: 
Suponhamos que uma criança tivesse ao nascer a estatura e a força 
de um homem feito, que saísse, por assim dizer, com todos os seus 
meios de ação do ventre de sua mãe, assim como Pallas saiu do 
cérebro de Júpiter; esse homem-criança seria um perfeito imbecil, 
um autômato, uma estátua imóvel e quase insensível (p. 41)   

  

A infância recebe toda a atenção de Rousseau enquanto preparação para o homem. 

Homem e criança não coincidem. É necessário fazer surgir da criança o homem, sem o que 

nem a natureza, nem a sociedade, nem o indivíduo terão cumprindo a sua tarefa.    

Rousseau não seria contra a razão ou a civilização, mas a uma forma de civilização 

que semeia o seu contrário. Por isso é necessário alertar a todos sobre a importância da 

educação. Não esqueçamos que Emílio, enquanto necessário, será o aluno de Rousseau.  

Rousseau parece, no Emílio, já preocupado com o fim da infância. Mas é uma 

preocupação muito diferente da que observamos atualmente. O fim da infância ou mesmo a 

indiferença com relação a ela é, para Rousseau, o obstáculo para que haja cidadania e pátria, 

para que haja indivíduos exercendo seus papéis sociais. É necessário que haja infância para 

que existam adultos. A preocupação atual é mais voltada para uma infância que deve ser 

preservada como   momento específico da vida que merece ser vivido, usufruindo com todos 

os direitos, independentemente se chegará a ser um adulto ou não. A preocupação com o fim 

da infância no mundo contemporâneo está mais próxima de uma suspeita coletiva de que não 

se pode ou não se precisa ser adulto nas atuais condições objetivas.   

Rousseau afirma que “assim como há homens que nunca saem da infância, outros há 

que, por assim dizer, nunca a tiveram e já são homens quase ao nascerem” (p. 95).  Homens 

que não saem da infância são mais comuns. Mas, a ausência de infância seria algo raro, um 

falso prodígio construído pela vaidade e precipitação dos adultos que produzem crianças 

estouvadas, que num momento tudo sabem para logo em seguida tudo ignorarem. São seres 

que têm mais  palavras que idéias.     
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Afirma Rousseau que, via de regra, no trato com as crianças “não penetramos em suas 

idéias, emprestamo-lhes as nossas e seguindo sempre nossos próprios raciocínios, com 

cadeias de verdades só enchemos as cabeças das crianças com extravagâncias e erros”. Para 

que isto aconteça, é evidente que haja adultos “projetando” na criança os conceitos 

laboriosamente formulados pela racionalidade.      

Emilio explicita contradições que seriam, ao menos, atenuadas por uma educação 

negativa. Analisando a atualidade do pensamento de Rousseau quanto à infância, podemos 

supor que temos hoje de forma generalizada homens que não saem da infância (para Rousseau 

nem chegariam a ser homens) e por isso nem têm como “projetar” seus próprios raciocínios 

nas crianças. Fala-se atualmente  em crianças sem limites. Há adultos com limites? Ou nossa 

época seria aquela em que, vivendo-se sempre “no limite”, na eminência de uma catástrofe, 

abrimos mão de estabelecer limites? Vivemos numa época de fim de fronteiras, no mínimo de 

fluidez de fronteiras.  

A “modernidade líquida”, para usar um termo de Bauman (2008) também 

desestabeleceu, ao menos virtualmente, as fronteiras entre o ser adulto e o ser criança. É 

possível que isto seja consequência do fato de não conseguirmos mais discernir  com mínima 

precisão a diferença entre civilização e barbárie, natureza e cultura, real e o virtual, o humano 

e o não-humano.   

Se não é possível identificar e classificar o que é ser adulto, também aquilo que era 

considerado seu contrário ou uma fase evolutiva dele tende a desaparecer como idéia. Fim da 

idéia de infância é também fim da idéia de adulto. Ou pelo menos das fronteiras entre estas 

duas categorias, ou mesmo o fim destas categorias que precisam ser recriadas. Podemos 

arriscar novos termos que expressem o caráter híbrido de conceitos e relações sociais e de 

produção de conhecimento. Horkheimer e Adorno apostaram no termo dissonante “barbárie 

civilizada”. Modestamente arriscamos, para os objetivos deste trabalho, crianças adultizadas, 

adultos infantilizados, infância generalizada2094. Nenhum destes termos refere-se a uma 

conciliação. Ao menos, remetem à necessidade teórico-prática de superar conceitos 

excludentes.  

 O acúmulo de informações desprovidas de uma experiência, o conhecimento 

intelectual separado do conhecimento de si mesmo e dos outros, o culto aos heróis e à 

competição produz uma criança precocemente colocada no mundo das convenções. Uma 

                                            
2094 O jornalista Bruno Ribeiro, apresentando a infantilização a que somos submetidos cotidianamente,  introduz 
em sua crônica “O adultescente”, a imagem de um ser , cria do mundo moderno, que é uma figura híbrida 
medonha “que se  recusa a conviver com o mistério do tempo e as suas marcas físicas e emocionais” (2009).     
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criança que quer entrar rapidamente no mundo dos adultos sem ter sido criança. Mas isso não 

é o pior. Essa criança não encontrará esse mundo adulto. Encontrará adultos infantilizados que 

procuram deter os saberes e as palavras como brinquedos descartáveis: 
 Quando vejo um homem tomado pelo amor dos conhecimentos deixar-se seduzir 
por seu encanto e correr de um a outro sem saber parar, acredito ver uma criança na 
praia pegando conchas, começando por se sobrecarregar com elas e depois, tentado 
por outras que vê ainda, jogá-las   fora, tornar a pegá-las até que esmagado pelo 
número e não sabendo mais que escolher, lança tudo fora e volta sem nada (pág. 
181).  

 

A forma como concebemos nossas experiências está relacionada como entendemos, 

aceitamos ou rejeitamos a idéia de infância.   Considerar atualmente o fim da infância diz 

respeito a levar a sério o conceito de declínio da experiência.   

As crianças e os jovens já há muito pouco podem se valer da experiência acumuladas 

das gerações anteriores. Os produtos culturais destinados a eles desdenham a capacidade dos 

chamados adultos de lhes transmitirem algo que seja verdadeiramente significativo..       

  

Benjamin afirma que experiência é o nome que se dá à “máscara do adulto”: 

“inexpressiva, impenetrável, sempre a mesma” (2002, p. 21).  

A criança e o jovem conhecidos por Benjamin e também conhecidos por nós na 

atualidade desdenham dessa tal experiência. Como afirma Benjamin, levantam a máscara e o 

que vêm? Alguém que também foi jovem um dia, que quis também o que os mais jovens 

querem, alguém que também desacreditou dos seus pais, mas que a vida ensinou que eles 

tinham razão. Esta cumplicidade mal resolvida entre as gerações sequer pode ser pensada e o 

hoje é fim em si mesmo. Seguir os passos dos pais não é garantia de sobrevivência, quase 

sempre de ruína, porque o mundo em que eles sonharam e projetaram o futuro não existe mais 

e as bases atuais são outras. As  crianças têm que ser muito rápidas e aprenderem velozmente 

com os instrumentos que se obsoletizam támbém velozmente. É o que Adorno chamará mais 

tarde de “plantas de estufa” (2003). Quem amadurece cedo, vive de antecipação e buscando 

mostrar e demonstrar sua precocidade, permanece arraigado à infantilidade. 

Nossas crianças têm acesso bastante cedo a muitas informações antes elencadas entre 

os mistérios da vida e até escarneiam da ingenuidade dos pais ao acreditarem que elas ainda 

acreditam em papel noel A informação antes veladamente e metaforicamente transmitida 

pelos pais, atualmente é veiculada de maneira clara, objetiva e ilustrada pelos meios de 

comunicação e pela internet. O lugar do adulto fica vazio e o que há por trás de sua máscara 
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de experiência? Nada. Nada a revelar e a iluminar com uma frase proverbial. Como diz a 

música popular  “assim não vai dar, como é que eu vou crescer sem ter com quem me rebelar?   

O infantilismo elevado à norma possibilita a adultos e crianças brincarem. A Nintendo 

criou nos últimos anos o jogo Wii que foi concebido para que a família brincasse junto. E tem 

dado certo. Brincar não é mais privilégio das crianças. A dimensão do lúdico é super 

valorizada e a indústria dos games tem se tornado mais rica e poderosa que a indústria 

cinematográfica. A criança pode brincar de ser adulto e o adulto brincar de ser criança. Afinal, 

há diferença significativa entre eles? Sabemos que não.  

Mas o que significa esta valorização do homo ludens? Novas tecnologias são 

concebidas e adaptadas para a indústria do entretenimento. Pouco se separa os objetos de 

trabalho dos objetos voltados para a diversão. O computador é um exemplo disso. Os 

celulares são nossos brinquedinhos de cada dia e o cotidiano torna-se o conjunto de etapas de 

um jogo.   

Por meio da indústria cultural, os consumidores não precisam se envergonhar de suas 

fantasias. Nada é demasiado infantil ou proibido para que mereça ser ocultado. A 

programação infantil que agrada a adultos e crianças, a infantilização da programação para 

adultos demonstram bem isso: o infantilismo generalizado.  

Talvez Freud ao detectar as fantasias como “substituições” das brincadeiras infantis, 

pudesse afirmar que ao alimentarmos e manipularmos essas fantasias (coisa tão bem realizada 

pelos escritores criativos, segundo ele) estamos trabalhando pela infantilização crescente do 

adulto, que neste caso não estaria “liberando seu lado criança”, mas antes reprimindo-se cada 

vez mais. As psicologias do desenvolvimento não teriam que rever muitas das suas 

afirmações se levassem mais em conta a imaginação da criança e do adulto? Se há em nós 

uma infância represada que emerge quando alguma imagem nos toca, há menos que se estudar 

e prever fases progressivas de maturação que pensar os imbricamentos entre ser criança e ser 

adulto. 

 

ABSTRACT 
 
Currently children and adults have the subjectivity constructed from the consumption patterns 
of beauty and behavior once attributed only to teenagers. From the readings W. And 
Benjamin T. W. Adorno analyzed infantilism as standard in a cultural and educational 
production that has contributed to the formation of infantile adults and children supposedly 
adults. 
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RESUMO 
 
O objetivo do texto é analisar a relação entre a estrutura de casamento; a nomenclatura de 
filiação e suas consequências para a infância. O que pretendemos desenvolver no texto, é que 
o processo histórico da estrutura de casamento no Brasil criou uma forma diferenciada de 
relação entre homens e mulheres no que refere a nupcialidade o que trouxe implicâncias 
diversas para o universo da criança. 
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1.INTRODUÇÃO AFETIVA 
 
 
 Nos tempos de minha infância, minha mãe costumava cantar uma música que contava 

a história de uma moça que em uma festa encontra um rapaz e segue com ele por uma estrada. 

Os versos são claros: “mais adiante, do mundo já tão distante, nós paremos um instante, 

prendemo a respiração/ envergonhado você saiu do meu lado/ ó virgem dos meus pecados ! 

me dê absolvição”. Só adulta soube o nome do autor e da letra desta canção quando a ouvi na 

voz de Inezita Barroso, famosa cantora e promotora da música de raiz, denominação dada aos 

que proclamam serem estas as verdadeiras músicas sertanejas. No fim da história a moça 

anônima afirma que o tempo passa e o seu amado de uma noite, “o Zezé Sussuarana, não 

vorta nunca mais.” Como uma Sussuarana (onça parda que vive na Bahia) ele se perdeu no 

mundo e deixou sua amada de uma noite totalmente abandonada.  

 O tema da música sertaneja citada acima também foi contemplado por Chico Buarque. 

Na versão que fez em conjunto com Vinícius de Moraes de Gesubambino que eles 

denominaram Minha História a Sussuarana foi transmutada em marinheiro e fez a mulher 

ficar esperando seu retorno à beira do cais com seu “único velho vestido cada diz mais curto”. 

O menino, quando nasce, é envolto em um manto e tratado pela mãe como uma espécie de 

santo e recebe o nome de menino Jesus. Uma história interessante já que a mãe a se julgar 

pela versão é uma prostituta que, no entanto, faz da gravidez e do nascimento fruto de um 

amor perdido, uma espécie de “redenção” e homenagem ao universo feminino da maternidade 

que desconhece profissão.  Talvez uma pesquisa sobre o tema na música popular brasileira 

nos leve a encontrar muitas letras similares. Como não é o caso, o que gostaria de registrar, é 

o quanto a situação da mulher abandonada pelo homem depois de um ato de “pecado” é parte 

integrante da nossa cultura popular. 

 Em outra seara, agora na literatura, encontramos outros exemplos, mas quero me deter 

no que denomino de contra-exemplo. Em seu romance A Carne, de Júlio Ribeiro a 

personagem principal ao se perceber grávida de seu amante,  que era casado, informa em uma 

carta para ele que irá procurar um marido, já que precisava de um “pai oficial” para o filho 

deles. 2095 

 Os exemplos oriundos da Música Popular e de um romance do século 19 parecem 

demonstrar que algumas mulheres brasileiras não tiveram no recato e na manutenção da 

                                            
2095 RIBEIRO, J.  A Carne. São Paulo: Martin Claret, 1999. 
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virgindade um valor a ser praticado. No entanto, e até para corroborar esta ideia Fonseca2096 

mostra como um dos resultados de uma pesquisa realizada por ela em um bairro de Porto 

Alegre que lá a virgindade é uma moeda de troca importante e é claro, pelo fato de ser um 

“produto” escasso. Também os dados levantados por estudiosos da família demonstram que o 

nascimento fora do casamento legal (o religioso e, posteriormente ao advento da república o 

casamento civil) era uma prática corrente, particularmente entre as camadas mais pobres da 

população. Viver como se casado fosse era um hábito comum em momentos históricos onde 

havia poucos padres e o casamento era caro. Eis uma prática que permanece uma constante 

em nossa história e que deu origem a várias leis que tentavam proteger a mulher e a criança 

que não tinham o pai “provedor”. 

 O tema da ilegitimidade e da história da família me é muito caro e talvez explique 

porque qualificamos esta introdução de afetiva. Nossa preocupação com os estudos sobre 

família, data de 1985 quando realizamos uma pesquisa em registros civis de uma pequena 

cidade do estado de São Paulo com base na proposta metodológica das fichas de família 

propostas por Henry e Fleury. Obtivemos como resultado da pesquisa duas conclusões que 

nos parecem importante salientar. A primeira, foi que a construção de uma estrada que trazia 

com ela uma ampliação demográfica de homens, teve por consequência o aumento dos 

denominados filhos “naturais” ou de mães solteiras e a segunda, que será objeto de uma 

análise mais detida nesse texto, era de que havia no Brasil uma distinção muito importante 

entre filhos naturais e ilegítimos, sendo esses últimos, produto de uniões consensuais. 

 Por motivos alheios à minha vontade iniciamos nossos trabalhos na área da educação e 

tanto o mestrado como o doutorado foram realizados sobre temas que não se relacionavam a 

família. Agora, decorridos mais de trinta anos, resolvemos retornar a temática e apresentamos, 

ao final de 2010, um projeto de pesquisa ao nosso departamento em nossa universidade 

retornando ao tema. Assim, voltamos ao início de nossa carreira como pesquisadora e 

elegemos como primeira abordagem a ser desenvolvida no projeto apresentado discorrer sobre 

a diferença entre filhos da natureza e filhos ilegítimos. Portanto, o que iremos apresentar são 

considerações preliminares de uma pesquisa cuja proposta é para ser desenvolvida em três 

anos.  

 

 

                                            
2096 FONSECA, C. Honra, Humor e Relações de Gênero: um estudo de caso. In: OLIVEIRA COSTA, A.G. e 
BRUSCHINI, C.A. Uma questão de Gênero. Rio de Janeiro:Rosa dos tempos, 1992. 
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2.FAMÍLIA E ILEGITIMIDADE: UMA SOBEVISTA SOBRE A CONSTRUÇÃO DE 

UM CAMPO DE ANÁLISE. 

 

 

 No imaginário social brasileiro ainda estamos vinculados à obra de Freyre2097 que 

procurava demonstrar que o processo de mudança da família no Brasil passava de um modelo 

patriarcal extenso para a o modelo nuclear. Nos anos de 1980 estudiosos da família 2098 

demonstraram a inviabilidade de padrões únicos de organização familiar em períodos 

definidos historicamente por um modelo econômico predominante. Assim, a passagem da 

família patriarcal extensa tal como definida por Freyre e Oliveira Vianna 2099 para a família 

conjugal moderna composta somente pelo casal e seus filhos, tendo, por exemplo, o 

nascimento da fábrica como agente catalizador revelou-se uma ótica estreita para a 

compreensão e recuperação da história familiar no Brasil. Por sua vez, pesquisas realizadas na 

Europa, como a de Laslett2100, por exemplo, mostram o mesmo tipo de descontinuidade dos 

tipos de organização familiar vigentes em um mesmo período histórico. Para que tal mudança 

de ótica ocorresse foi decisiva a presença das pesquisas históricas demográficas tal como as 

descreve Marcílio2101 e não foi diferente com a temática específica da relação entre família e 

sexualidade que se valeu da metodologia proposta por Henry e Fleury descrita pela mesma 

autora.  

 Estudos com base na metodologia de Henry e Fleury e em dados quantitativos 

voltados mais especificamente para a ocorrência ou não de relações sexuais fora do casamento 

debatiam na época dos anos de 1970 e 1980 entre a aceitação de uma castidade obrigatória 

entre os solteiros como o trabalho de Burguiere e sua não aceitação como defendia 

Flandrin.2102  Os altos índices de nascimentos ilegítimos e concepções pré-maritais 

encontrados por Shorter para o século 18 indicavam padrões sexuais permissivos entre os 

jovens reforçando a inexistência de castidade entre eles.2103 Em suma, os dados demográficos 

                                            
2097 FREYRE, G. Casa Grande e Senzala. São Paulo: Circulo do Livro, 1980. 20º edição. 
2098 ALMEIDA, A.M. et al. Pensando a família no Brasil: da colônia a Modernidade. Rio de Janeiro: Espaço e 
tempo:UFRRJ, 1987. 
2099 VIANNA, O. História Social da Economia capitalista no Brasil. Rio de Janeiro: EDUFF, 1987. Volume 1 e 
2. 
2100 LASLETT, P. (org). Hausehold and family in past time. Londres:Cambridge University Press, 1972. 
2101 MARCILIO, M.L. (org). Demografia Histórica: Orientações técnicas e metodologia. São Paulo: Pioneira, 
1977. 
2102 FRANDRIN, J.L. “ Contraception, mariage et relationes sexuelles dans l’Ocident cheretren”. Annales, 5/6: 
55-78, Paris, 1969. 
2103 SHORTER, E. “ Famele Emancipation Birth Control and Fertility in European History”. The American 
Historical Review, vol 78: 55-77, USA, 1973. 
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possibilitavam um avanço nas pesquisas qualitativas que por vezes apresentavam como 

tendência apenas repetir as representações dos agentes sociais.  

 Esta síntese com certeza exígua, dado os limites deste trabalho, que aqui apresentamos 

tem por objetivo mostrar que o campo da história da família a partir de um determinado 

período tendeu a se tornar cada vez mais interdisciplinar. Ou seja, congregando estudos 

demográficos quantitativos (os que utilizam fontes históricas e os que se valem do censo); 

estudos antropológicos e sociológicos com enfoques metodológicos mais qualitativos 

enfocando tempo e espaço da atualidade e, a denominada história das mentalidades, um dos 

desdobramentos dos trabalhos que revolucionaram os estudos da história com a criação da 

hoje conhecida Escola dos Annales2104. 

Como pode ser visto analisar a família; analisar a relação entre o casamento e relações 

sexuais, tema deste trabalho, exige do pesquisador alocado em uma determinada área um 

esforço de tentar buscar o já realizado em áreas afins para não cairmos no engodo de repetir 

análises já enunciadas. Este também deve ser um caminho para tentar avançar no que 

denomino o silêncio dos dados demográficos, 

 Embora a contribuição dos estudos demográficos e a metodologia proposta pela 

demografia histórica possuam um inegável valor para os estudos sobre família, elas não 

respondem a questões que consideramos cruciais. Por exemplo, Shorter em seu texto sugere 

como explicação que o aumento da ilegitimidade e a concepção pré-marital detectada para o 

século 18, podem ser vistas como o surgimento de uma nova ordem social advinda da 

industrialização e da expulsão do campo de grandes massas populacionais. Para o autor, a 

utilização da mão de obra feminina teria dado á mulher não apenas a sua emancipação 

econômica, mas também sua emancipação sexual, esta última decorrendo da primeira. O 

problema em sua análise é que primeiro, se esquece do papel do casamento como instituição 

que legitima relações sexuais pré-maritais e, em segundo coloca em um mesmo patamar dois 

eventos diferenciados, ou seja, a ilegitimidade e a concepção pré-marital como exemplos de 

emancipação sexual não levando em conta que as mulheres que se casam por causa de uma 

gravidez são muito diferentes das que tem filhos ilegítimos. Uma outra refutação ao que este 

autor denominou de “revolução sexual” foi enunciada em uma crítica realizada por Scott e 

Tilly 2105 , na qual as autoras lembravam um dado importante, isto é que as mulheres podiam 

estar praticando na cidade algo que seria comum no meio rural. A diferença era que lá havia 

                                            
2104 CARDOSO, C. F. BRIGNOLI, H.P. Os Métodos da história. Rio de Janeiro: Graal, 1983. 
2105 SCOTT, J.W. TILLY, L. “ Female Emancipation Birth Control and Fertility in European History”  
Comparative Studies in Society and History, 17: 45-67, USA, 1975. Jan 
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pais e irmãos que as protegiam e poderiam obrigar o casamento. Ou seja, que as mudanças de 

conduta podem ser explicadas como sendo resultantes de velhos hábitos operando em novas 

condições estruturais. Esta seria uma explicação mais convincente do que uma transformação 

súbita no comportamento feminino.  

 Como já enunciamos, muito mais poderia ser descrito sobre este tema, mas dado os 

limites do texto, tentamos reconstruir de forma mais contextual um debate que hoje ressurge 

(retomaremos este ponto mais adiante) a partir do desenvolvimento da ciência com os já 

famosos testes de DNA e por uma legislação mais dura quanto aos nascimentos fora do 

casamento.  

Aqui chego ao ponto nodal que quero descortinar. Os autores que, como Shorter, 

trabalham os dados europeus não diferenciam os nascimentos ilegítimos de pais que vivem 

em união consensual daqueles que são filhos de “mães solteiras”, isto é, que vivem sozinhas. 

É bem possível que este dado não tenha nenhuma importância para o caso Europeu, mas ele é 

fundamental para pensarmos e analisarmos a ilegitimidade no caso brasileiro. 

 

 

 

 

3.AS IMAGENS DA BASTARDIA E A CONSTRUÇÃO DA CIVILIDADE2106  

 

Na introdução do texto mencionei a obra de Ribeiro como um contra exemplo do que 

marca a vida das mulheres das classes populares. 2107 Lenita a personagem do romance é uma 

mulher bem nascida, culta e sozinha no mundo. As Lenitas do universo não ficcional são 

quase desconhecidas dos historiadores que impulsionados pela possibilidade de descortinar o 

universo dos “anônimos da história” dedicaram-se a descrever a mulheres das camadas 

populares. No imaginário da sociedade ficamos com a idéia consensual de um recato feminino 

das mulheres de elite por oposição do universo masculino permeada por uma sexualidade 

agressiva apoiada, principalmente, pelo exercício do patriarcalismo que lhes dava um poder 

quase irrestrito. 

                                            
2106 Este tópico é uma versão modificada de um texto originalmente publicado em 2001.  SILVA, T.M.T. “Os 
filhos da fragilidade humana: educação e processo civilizatório ( algumas anotações de leitura)”. In: Revista de 
Ciências da Educação, 4: 229-265. Lorena, Centro UNISAL, 2001. Agosto. 
2107 Cf. RIBEIRO, J.  op cit  
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Por outro lado, a mulher pobre é descrita como a antítese das bem nascidas. Por serem 

obrigadas a trabalhar pelas ruas, a viver em cortiços, costureiras, lavadeiras, empregadas 

domésticas (ou escravas até o final do século 19) habitavam as ruas das grandes cidades do 

início do século passado mostrando o outro lado do espelho como bem descreveu, por 

exemplo, o trabalho de Dias2108. Assim, independente da cor é a pobreza que dará o tom ao 

tipo de vida que levavam estas mulheres e estabeleceram o que Woortmann denominou de 

“família das mulheres”2109.  

Como podemos ver a convivência entre o matriarcado e o patriarcado faz parte do 

nosso processo histórico de construção e organização da estrutura familiar. E será contra este 

modelo estrutura que juristas e médicos irão se insurgir sob a égide da proteção da infância. 

Por um lado, era necessário reorganizar e reordenar o mundo das mulheres pobres separando 

as trabalhadoras das prostitutas, por outro lado a proteção da criança se tornou imperativa.  

Mas a história da bastardia no Brasil, como já dito, começa a ser desenhada como 

mostra Venâncio quando o padre Manoel de Nóbrega escreve a El Rey de Portugal 

solicitando que fossem enviadas para o Brasil, mulheres brancas já que os portugueses 

estavam se relacionando com as “negras da terra”, isto é, as índias2110. No século 17, os 

clérigos brasileiros continuavam a apontar as ocorrências transgressoras às normas 

esclesiásticas do casamento e tentativas de minimizá-las como mostra o mesmo autor. 

De acordo com Venâncio, 

 

Um deles desenvolveu uma extensa pastora voltada para o combate ao 
concubinato (casais que coabitavam sem a benção da igreja) alegando o 
argumento Paulino de que o matrimônio fora instituído não só para a 
propagação do gênero humano, senão para evitar pecados. Por esta época, a 
igreja melhor estruturada em seis bispados e dezenas de paróquias, pôde 
desenvolver uma agressiva campanha moralizante que incluía sermões, 
visitações e devassas. 2111 

 
A campanha moralizadora da igreja católica consolida-se com as Constituições 

Primeiras do Arcebispado da Bahia, que foi o primeiro código que padronizava as condutas 

dos fies e clérigos habitantes da colônia. No que se refere especificamente à luta contra o 

nascimento bastardo era prescrito a perseguição aos amancebados e instituições de penas 

                                            
2108 DIAS, M.L.S.O. Quotidiano e Poder em São Paulo no séc XIX. São Paulo: Brasiliense, 1984. 
2109 WOORTMANN, K. A família das Mulheres. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1987. 
2110  Para Ribeiro a relação entre Portugueses e Índias por via do cunhadismo foi extremamente importante para a 
consolidação da identidade brasileira. RIBEIRO, D. O povo brasileiro:a formação e o sentido do Brasil. São 
Paulo: Companhia das Letra, 1995. 
2111  VENÂNCIO apud SILVA (op. cit ) p. 245. 
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(multas; prisões ou degredo) assim como a celebração gratuita do casamento para as camadas 

desfavorecidas.  

No entanto, se olharmos para o novo código civil promulgado em 2002, ou seja, mais 

de três séculos depois, as uniões ilícitas e os filhos ilegítimos continuam a ser comum em 

terras brasileiras. Ao que parece, os nossos juristas, capitularam diante do fato de que no 

Brasil a prática do “viver como se casado fosse” ainda é comum. E mais, a se julgar pelos 

dados do censo de 2000 (os resultados de 2011 ainda não estão disponíveis) elas tem 

aumentado como mostra a tabelas2112 abaixo. 

 

Período União Consensual entre pessoas de 15 anos ou mais de idade 

1960 6.45 

1970 6.95 

1980 11.77 

1991 18.37 

2000 28.58 

 

 É interessante notar que não só as uniões consensuais vêm crescendo, mas também 

que elas tomam um maior impulso maior, o que pode ter influenciado o novo Código Civil 

que concede direitos quase igualitários a concubinas e esposas. E se aliarmos estes dados aos 

dispostos na tabela abaixo é possível notar um decréscimo do casamento civil e religioso.  

 

Período Casamento civil e religioso entre pessoas de 15 anos ou mais de idade 

1960 60.53 

1970 64.53 

1980 63.77 

1991 58.05 

2000 49.48 

 

 No que se refere o percentual de mulheres sem cônjuge vivendo com filhos os dados 

apontam, como mostram a tabela abaixo que eles se conservaram estáveis na década de 2000, 

não chegando a 20 % do total das residências havendo um pequeno acréscimo de 2% entre a 

década de 1990 e a de 2000.2113 

 

                                            
2112 As tabelas presentes no texto foram retiradas do site: http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/serieshistóricas. 
acessado em 20/04/2010. 

2113 Infelizmente não temos a disponibilidade dos dados anteriores a este período. 
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Tipos de família 

Período Mulher sem cônjuge com filhos 

1992 15.06 

1993 15.34 

1995 15.77 

1996 15.8 

1997 16.54 

1998 16.72 

1999 17.05 

 

Tipos de família 

Período Mulher sem cônjuge com filhos 

2001 17.8 

2002 17.9 

2003 18.1 

2004 18.2 

2005 18.1 

2006 18.1 

2007 17.4 

2008 17.2 

2009 17.4 

 

O que parecem indicar estes dados? Inicialmente que embora possam nos dizer algo 

sobre o comportamento da população em relação ao casamento, ou seja, sabemos que quase 

29% dos casais optaram por viver “como se casado fosse”, dado que faz sentido quando 

vemos que o casamento civil e religioso vem decrescendo ao longo do tempo no que se refere 

especificamente a ilegitimidade findam por nos trazer mais perguntas do que respostas.  

 Em primeiro lugar não sabemos se as crianças vivendo com estas mulheres foram ou 

não reconhecidas por seus pais o que as colocaria na condição de filho ilegítimo, mas não de 

filho “natural”, ou seja, como eram denominados aqueles cujo nascimento não era 

reconhecido pelo pai. Voltemos a história da ilegitimidade no Brasil lembrando sempre que as 

uniões consensuais fazem parte da nossa história. 

 

3.1-BASTARDIA: A COLÔNIA E A REPÚBLICA CIVILIZADORA. 
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 É Nizza da Silva2114 que nos chama a atenção para a importância da análise da 

legislação para a compreensão do fenômeno da ilegitimidade. No período que antecede a 

República as leis de sucessão eram diferentes para nobres e plebeus. Enquanto aos nobres era 

permitido excluir ou incluir os filhos naturais na sucessão, os plebeus eram obrigados a incluir 

todos os filhos (legítimos ou naturais) na partilha dos bens. O que chama a atenção, e até 

merecia ser aprofundado futuramente, era o fato que entre os nobres as leis que regiam as 

mulheres eram as mesmas dos plebeus, isto é, eram obrigadas a incluir os filhos ilegítimos na 

partilha, com exceção nos casos em que a mãe fosse “notoriamente ilustre”. 

Com o advento da República e o código civil de 1916 o direito do reconhecimento foi 

universalizado, isto é, todos (filhos e mulheres) poderiam requerer o reconhecimento da 

paternidade o que “criava perigo” no caso de haver herança. Este fato trouxe um elemento 

complicador para os liberais republicanos que, por um lado, viam-se no dever de estender 

todos os direitos aos cidadãos da República, mas por outro não poderiam incorrer no risco de 

ver relações entre homens ricos e mulheres pobres (o que não era tão incomum) dilapidarem 

patrimônios. É possível pensar, portanto, que o discurso civilizador, o discurso da preservação 

da moral e dos bons costumes tenha se dado não só para controlar os pobres, tese defendida 

por Rago2115 dentre outros historiadores, mas sim, e principalmente, para proteger bens que as 

novas leis deixavam “disponíveis” se as relações entre homens e mulheres de classes 

diferenciadas continuassem a existir. 

O que queremos enunciar é que a brecha aberta no período republicano frente à 

tradição de uma figura masculina acostumada a uma prática sexual que não distinguia 

barreiras de classe (claro que com a anuência de mulheres excetuando-se as prostitutas que 

estavam fora, pois o bom comportamento e a fidelidade feminina eram altamente 

considerados no momento de reconhecer a paternidade) era uma brecha perigosa que não 

poderia ser fechada por um controle unilateral. Neste sentido, como deve ser em uma 

sociedade civilizada o processo educativo poderia e deveria surtir mais efeito que as punições.  

                                            
2114 NIZZA DA SILVA, M. B. “ A imagem da Concubina no Brasil Colonial”: ilegitimidade e 

herança” in: BRUSCHINI, C e OLIVEIRA COSTA, A (orgs) Rebeldia e Submissão: Estudos sobre a 

Condição Feminina . São Paulo: Vértice, 1989. 
2115 RAGO, M. Do Cabaré ao Lar utopia da cidade disciplinar Brasil (1890-1930) Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1985. 
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Naquele momento histórico, como até hoje a paternidade é apenas presunção. Ou seja, 

mesmo com os avanços dos testes de DNA a paternidade é algo que deve ser provado 

enquanto a maternidade é inegável apesar de casos em que as avós gerem os filhos de suas 

filhas o que nos levaria a um outro debate. Aceitemos os dizerem do ditado popular: “os 

filhos de minhas filhas meus netos são, os filhos de meus filhos serão ou não”. A sabedoria 

popular na linguagem do Direito, como já dito, é expressa de forma mais pomposa. Como 

afirma Barros Monteiro2116, se a maternidade é inegável a paternidade é apenas presumível. 

Em um período onde não existiam os “testes de paternidade”, o jurídico irá se apoiar em 

outros elementos. E é nesses casos que se pode perceber a visão de educação expressa nos 

processos.  

A temática da Ilegitimidade irá ser retomada na República com um quadro que pode 

ser descrito desta forma. Com o casamento civil sendo considerado o único legal, filhos de 

pais casados apenas no religioso eram considerados “ilegítimos” até que seus pais 

oficializassem a união no civil. Para os filhos cuja filiação paterna era indefinida seria 

necessário provar a filiação a partir de processos nos quais os advogados defensores do 

reconhecimento da paternidade tinham que provar não só a honestidade da mãe, mas também 

recuperar a maneira como a criança havia sido tratada pelo pai. Os que defendiam o não 

reconhecimento tentavam invalidar estes fatos insistindo principalmente no tipo de 

comportamento da mãe.  

A luta dos juristas e advogados em relação ao fenômeno da Ilegitimidade e o 

concubinato apresentam poucas semelhanças com a que havia sido promovida pelos padres 

católicos no período colonial. Enquanto estes promoviam verdadeiras cruzadas contra o 

pecado, os legisladores tentaram absorvê-lo de alguma maneira. Tudo leva a crer que houve 

um deslocamento de alvo fundamental para o processo educativo. Enquanto para os padres o 

alvo principal eram os pais embora a Igreja houvesse criado a roda de expostos como proteção 

à infância abandonada por Venâncio2117, a preocupação dos juristas embora se volte para o 

todo familiar (pais e filhos) apresenta uma atenção muito especial para com as crianças.   

O Instituto de Investigação da Paternidade é, portanto, parte de um movimento mais 

amplo de valorização da infância que ocorre ainda na primeira república. Alguns exemplos 

confirmam esta idéia como a comemoração oficial do dia da criança a partir de 1916 e dez 

                                            
2116 BARROS MONTEIRO, W. Direito de Família. São Paulo: Saraiva, 1973. 
2117 VENÂNCIO, R. P. Famílias Abandonadas. Campinas: Papirus, 1999. 
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anos mais tarde a proibição do trabalho para menores de 14 (catorze anos) instituído pelo 

Código do Menor, ele mesmo um exemplo de que os legisladores estavam preocupados em 

proteger a criança conforme mostra Araújo.2118 Porém, como as desigualdades estruturais não 

eram resolvidas a realidade da infância pobre permanecia a mesma. E eram parte desta 

realidade os filhos criados sem o amparo de uma família cujo modelo é bem expresso nas 

palavras de Capanema, Ministro da Educação no Estado Novo.2119  

Para que esta família pudesse ser uma realidade sem distinção de classe, o primeiro 

passo dado pelos legisladores foi o de tratar a ilegitimidade a partir de parâmetros bem 

diferentes do direito canônico. Apoiando-se na idéia de cientificidade, o saber jurídico 

reordena e reclassifica todas as diferenças presentes no social recompondo-o como um 

sistema e reafirmando que a função do Direito não será a de qualificar as condutas como boas 

ou más e sim a de comandá-las como bem demonstra Lafer2120. Não se trata, pois, de mudar 

os fatos, mas de reinterpretá-los. 

E quais eram os fatos? A existência do concubinato e de filhos ilegítimos; a existência 

de mães solteiras e filhos “naturais” e também era fato o peso que tinha o casamento religioso 

em um país de tradição católica como o nosso. Operando com estes dados, parlamentares e 

juristas efetivaram uma cruzada particular que era ao mesmo tempo educativa e civilizadora. 

Ou seja, transformar fiéis em cidadãos abrigados por leis democráticas e universais onde cada 

indivíduo teria seu lugar bem definido. Para os fiéis tementes a Deus e vivendo sob os 

ditames do catolicismo uma simples cerimônia (o casamento civil) os traria de volta para o 

amparo da lei; no caso das concubinas e mães solteiras o caminho seria mais árduo. 

A antítese entre o bem e o mal, presentes no catolicismo adquiriam contornos mais 

científicos. A “fragilidade humana” que produzira filhos bastardos não poderia servir como 

desculpas para atos impensados. Não se tratava mais de pecados perdoáveis no anonimato do 

confessionário, mas do amparo e reparações legais que deviam ser absolutamente públicas. 

Mas havia alguns limites. Os juristas reconheciam que a prostituição e o concubinato não 

deveriam receber as benesses da ordem pública. No entanto, reconheciam também que era 

necessário das um tratamento mais justo ao fruto destas uniões. As crianças, afirmavam, não 

                                            
2118 ARAÚJO, R. M. B. A Vocação do Prazer. Rio de Janeiro: Rocco, 1993. 
2119 A visão de Capanema sobre a família encontra-se descrita de forma exemplar na obra de 

SCHWARTZMAN, S et alii Tempos de Capanema. São Paulo: Paz e Terra, 1984. 
2120 LAFER, C. A Reconstrução dos Direitos Humanos. São Paulo: Brasiliense, 1988. 
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podiam pagar pelo erro dos pais e esta era a justificativa maior para que o Instituto da 

Investigação da Paternidade se consolidasse. 

Durante um bom tempo, os homens da república tiveram que operar com dois códigos 

diversos: o da sociedade tradicional e agrária e o que se queria instaurar, isto é, o código da 

sociedade burguesa. Nesta, as regras devem ser introjetadas, isto é, ensinadas pela educação/ 

escolarização e não apenas pela lei da coerção e da polícia. Mas até a consolidação da 

hegemonia burguesa vivemos um processo de transição onde homens e mulheres 

transgressores, eram julgados com base nos dois códigos. E é neste sentido, que a questão da 

Ilegitimidade pode ser analisada e vista como um espelho do processo de civilidade que se por 

vezes tendia para a manutenção de uma sociedade mais conservadora por outro lado 

caminhava a passos largos para se inserir no processo civilizador. 

Os juristas, como partícipes do movimento mais amplo de defesa da civilidade 

elaboraram um tratamento moderno e científico para a questão dos filhos ilegítimos e, neste 

sentido, contribuíram para o nascimento de uma nova maneira de entender a infância, mais 

adequada para um país que precisava se modernizar. E suas ideias corroboravam aquelas 

defendidas pelos educadores, isto é, que era necessário educar para que a nação progredisse 

social e economicamente. Se para estes, a escolarização universal era o caminho, para os 

juristas os tribunais poderiam consolidar o mesmo progresso por movimentos que embora não 

parecessem educativos certamente contribuíram para a criação de uma nova forma de se 

pensar a família, a infância e as relações entre homens e mulheres de classes sociais 

diferenciadas. Ou seja, contribuíram para consolidar naquele momento o caminho para o 

processo civilizador brasileiro nos termos de Elias2121. 

Como vimos os juristas tem cumprido um papel fundamental no que tange a proteção 

da infância. Há inclusive, a defesa por parte de alguns deles que da necessidade do pagamento 

de indenizações por parte dos pais quando se caracteriza o abandono afetivo Ou seja, já não se 

trata mais de reconhecer a paternidade; de pagar uma pensão, mas também de assegurar que 

ao fim de uma relação marital seja assegurada “por lei” a permanência do amor e a 

convivência com ambos os pais 2122. 

                                            
2121 ELIAS, N. O processo civilizador, Vol. 1-2, Rio de Janeiro: Zahar, 1993. 

2122 PADILHA, C.C.”Pensando a paternidade à luz dos pedidos de indenização por abandono afetivo do pai”.  
XV Encontro Nacional da Associação Brasileira de Psicologia Social. Faculdade Integrada Tiradentes – FITs, 
Maceió, Alagoas: 2009 
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 Não cabe aqui entrar no debate já analisado por Glassner2123 se para a criança ou 

adolescente a presença do pai ou da mãe é melhor ou pior para ele. O que vale destacar é que 

voltamos ao patamar de exigir de uma sociedade que se caracteriza por uma estrutura plural 

de família que ela continue vivendo o modelo nuclear ideologicamente, independente de sua 

estrutura demográfica, como se estas duas instâncias não estivessem interligadas. 

 Quanto à questão central do trabalho, isto é, a diferença entre filhos ilegítimos e 

naturais gostaria de apontar tendo por base um trabalho recente que ao que parece estamos 

todos comungando de uma mesma ideia, isto é a criança psicologicamente sadia é aquela que 

conhece e sabe quem é seu progenitor em um momento histórico no qual a mulher, ao estar 

cada vez mais presente no mercado de trabalho, conquistou o direito de ter e criar sozinha os 

seus filhos; quando o avanço da medicina pode promover formas as mais variadas de 

concepção inclusive por inseminação artificial através de um banco de esperma cujo pai é 

desconhecido. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: DIALOGANDO COM THURLER  

 

 Mesmo não trabalhando com o tema ilegitimidade nosso interesse ainda permanecia e 

por causa dele tivemos contato com o texto de Thurler2124 que tratava do não reconhecimento 

paterno no Brasil. Como era uma obra muito recente (o livro foi publicado em 2009) e havia, 

como já dito, me imbuído da ideia de retomar o tema a leitura era necessária embora minha 

pesquisa tenha por base o período histórico a primeira metade do século passado. 

A leitura do texto nos fez elaborar ainda que de forma um tanto incipiente algumas 

considerações que passo a descrever. 

Em primeiro lugar, a autora trata especificamente da filiação natural, isto é, daquelas 

crianças cuja paternidade é desconhecida. E com base nesta perspectiva afirma que a 

necessidade das mulheres terem que solicitar o reconhecimento do pai (que elas sabem quem 

são) indica a permanência na sociedade da dominação masculina ou o poder masculino, dado 

que as mulheres precisam solicitar a prova da paternidade. Ou seja, não basta a mulher 

declarar quem é o pai do seu filho no cartório, pois a paternidade, por ser presunção precisa 

ser provada.E até serem provadas estas crianças continuam sendo “filhos da mãe”. 

                                            
2123 GLASSNER, B. Mamães Monstro, GLASSNER, B. In: Cultura do Medo. São Paulo: Francis, 2003. 

2124 THURLER, A. L Em Nome da Mãe. Florianópolis: Editora Mulheres, 2009. 
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A primeira pergunta que a autora deveria se fazer é se esta questão não está mais 

ligada a um problema econômico e mais particularmente de herança, já que o reconhecimento 

da paternidade implica que o filho pode partilhar mais que um nome de família. Como, 

repetimos, a paternidade é presunção será necessário que esta seja provada para que o filho 

possa herdar tanto o valor simbólico da paternidade quanto outros possíveis bens. O erro da 

autora talvez seja o de olhar um fenômeno tão complexo apenas com base nas relações de 

gênero e de poder e tendo como suposto a eterna vitimização feminina. 

Por outro lado ao comparar Brasil e França denomina como filhos naturais os que 

nasceram em solo francês filhos de pais que optaram por uniões livres. E mais, que na França, 

ao inverso do que ocorreu no Brasil a designação da filiação foi mantida diferenciando 

legítimos de não legítimos. No caso brasileiro, a partir de 1949 proibiu-se o registro do tipo de 

filiação o que, em princípio, parece prescrever que, independente do tipo de relação 

estabelecida entre os pais, todas as crianças estariam no mesmo patamar e teriam seus direitos 

garantidos. Criou-se então uma relação contraditória: em um país onde a diferença é 

reconhecida e registrada há mais crianças com reconhecimento paterno do que no Brasil onde 

a diferença inexiste nos registros. Mas, nos parece óbvio que a autora novamente confunde a 

filiação ilegítima com a filiação natural (os denominados filhos da mãe) e afirma que na 

França esta incidência é menor dado que as mulheres têm “acesso a contracepção, aborto livre 

e gratuito (portanto) filhas/os naturais franceses nascem predominantemente de uniões 

duradouras, não matrimonializadas por escolha dos pais”2125. Ao se julgar os dados, o caso 

brasileiro não é muito diferente desde que denominemos ilegítimos os nascidos de uniões 

consensuais e naturais apenas os que não tem paternidade reconhecida. Lembremos, porém, 

que o reconhecimento da paternidade pode ser requisitado pela mãe ou pelo filho desde o 

primeiro código civil brasileiro que instituiu a universalidade da Investigação da Paternidade.  

E, apenas para finalizar gostaríamos de ressaltar um ponto que nos parece crucial no 

que diz respeito ao debate da relação de poder entre homens e mulheres marcada pela 

assimetria que faz das mulheres vítimas eternas dos homens. Será que a necessidade do 

reconhecimento da paternidade não poderia ser visto como o reconhecimento deste poder? 

Será que mulheres não podem ter a opção de terem filhos e ao inverso do que conclama a 

autora não querer a ingerência paterna? Será que ao inverso do que preconiza a ingerência na 

vida privada exigindo o reconhecimento da paternidade não seria uma reiteração do 

patriarcalismo?  

                                            
2125  Thurler, op. cit p 299 
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Ao inverso do que afirma a autora a investigação da paternidade deu mais poder a 

mulher e ao mesmo tempo, domesticou o impulso sexual errante da figura masculina. Como 

afirma Badinter2126 a reiteração da mulher como eterna vítima e a culpabilização do homem 

podem sim, significar uma volta ao patriarcado quando as mulheres precisavam recorrer aos 

homens da família ( e hoje ao Ministério Público no caso brasileiro) para que as protegessem. 

Assim, a mulher infantilizada tem que recorrer a justiça como uma criança que pede proteção 

aos pais.  

 

RESUMEN 

 

El objetivo de este trabajo es analizar la relación entre la estructura del matrimonio, el 
nombramiento de los miembros y sus consecuencias para los niños. Lo que pretendemos 
desarrollar en el texto es que el proceso histórico de la estructura del matrimonio en el Brasil 
ha creado una forma diferenciada de la relación entre hombres y mujeres en lo que respecta al 
matrimonio que trajo varias consecuencias para el universo del niño 
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2126 BANDINTER, E Rumo Equivocado: o feminismo e alguns desvios. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2005. 
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A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE EM ADOLESCENTES QUE 
(CON)VIVEM COM HIV/AIDS 

 

Resumo: 
A partir de Estudos de Caso com três pré-adolescentes, procura-se conhecer de que forma o 
HIV/Aids interage no processo de construção da identidade do pré-adolescente. Os discursos 
das participantes apontam para a vivência de uma fase com muitas transformações, 
acompanhada de ansiedade e silenciamento quanto ao estado sorológico, o que exige maiores 
discussões com toda sociedade acerca das representações sociais da aids e seus impactos nas 
identidades. 
Palavras chaves: Psicologia Social, Identidade, Adolescente, HIV/Aids. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho pretende fazer uma discussão a respeito da construção da 

identidade face ao adolescer com HIV/Aids, mais especificamente vem falar daquelas 

crianças que nasceram de mães soropositivas e que, atualmente, estão chegando à 

adolescência. Fato que se torna cada vez mais possível em função da ampliação de ações de 

controle a infecções oportunistas, do acesso universal à HAART (Highly Active Antiretroviral 

Therapy)2127 e outros elementos de promoção à saúde; mas que, por outro lado, configura-se 

como uma novidade no cenário do convívio social e da saúde, sendo confirmado pelos poucos 

                                            
2127 Terapia Antirretroviral Altamente Ativa. 
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estudos teóricos sobre o assunto 2128. Diante disso, muitas inquietações e preocupações têm 

sido suscitadas por parte da sociedade e profissionais da saúde.   

Os fenômenos “tornar-se adolescente” e “construção de identidade” constituem o foco 

desse estudo, sendo que vários teóricos têm se preocupado e estudado sobre tais processos. 

Dessa forma, e na tentativa de refletir sobre esse período de transição da vida infantil para 

adulta, marcada por muitas transformações, questionamentos e dúvidas que irão influenciar na 

constituição do ser, é que nos propomos a dialogar acerca da construção de identidades de 

adolescentes em tempos de aids. Para isso, faremos inicialmente uma explanação de como 

entendemos a identidade, para depois, então, interpretá-la a partir de depoimentos de pré-

adolescentes que convivem com HIV/Aids. 

Identidade, tal como é entendida aqui, refere-se à relação dialética indivíduo-

sociedade. Ou seja, identidade não é uma escolha individual ou uma essência, pois ela nasce 

do processo de interação com o contexto social e é um reflexo da organização sócio-

política2129,2130. Por isso, podemos afirmar que a adolescência é uma metamorfose2131, uma 

vez que compreende a construção da identidade enquanto um processo dinâmico que está em 

constante transformação.   

Bauman evidencia que “a essência da identidade (...) não pode ser constituída senão 

por referência aos vínculos que conectam o eu a outras pessoas e ao pressuposto de que tais 

vínculos são fidedignos e gozam de estabilidade com o passar do tempo”2132. Assim, constata 

que é imprescindível para o bem estar e a coesão do próprio ser que o indivíduo mantenha 

relacionamentos e pertença a grupos. 

No entanto, o mesmo autor ressalta que tanto o pertencimento, quanto a identidade 

“não têm a solidez de uma rocha, não são garantidos para toda a vida, são bastante 

negociáveis e revogáveis”2133. Dessa forma, o pertencimento e a identidade serão resultado 

                                            
2128 SPINARDI, Júlia Regazzini, Machado, J. K. C., Sant’Anna, M. J. C., Passarelli, M. L. B., e 
Coates, V. “Adolescer com HIV: Saber, Conhecer e Conviver”. Adolescência & Saúde. 5(2): 07-14, 
Rio de Janeiro, jul-2008. 
 
2129	  BERGER,	  Peter	  L.	  e	  LUCKMAN,	  Thomas.	  A	  construção	  social	  da	  realidade.	  Petrópolis:	  Vozes,	  1985.	  

 
2130 RUST, Paula C. “‘Coming out’ in the age of social construcionism: sexual identity formation 
among lesbian and bisexual women”. Gender and Society. 7(1):50-77,  1993. 
 
2131 CIAMPA, Antônio da Costa. Identidade. In: LANE, Sílvia. T. M.; CODO, Wanderley. (Orgs.). 
Psicologia Social: O homem em movimento. 3ª ed. São Paulo, SP: Editora Brasiliense S.A, 1985. 
 
2132 BAUMAN, Zygmunt. Identidade: entrevista a Benedetto Vecchi. Tradução de Carlos Alberto 
Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005. p.74. 
 
2133 Ibidem, p. 17. 
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das escolhas e caminhos que o sujeito percorre, bem como da maneira com age e da decisão 

de defender seus interesses e idéias. 

Pensando nos grupos que o indivíduo participa, e na identificação de interesses 

comuns entre os membros desse grupo, ele pode perceber-se semelhante a eles, mas ao 

mesmo tempo pode perceber que existem particularidades de seu ser que o torna diferente dos 

demais. Essa explicação é referendada por Jacques, o qual salienta que “essa diferença é 

essencial para a tomada de consciência de si e é inerente a própria vida social, pois a diferença 

só aparece tomando como referência o outro” 2134. 

A identidade também pode ser compreendida em termos de identidade social e 

identidade pessoal2135. A primeira seria caracterizada por traços de ordem social que 

assinalam a pertença do sujeito a grupos ou categorias, onde os participantes partilhariam 

idéias semelhantes. Enquanto a segunda, corresponderia aos traços mais pessoais e aos 

atributos mais específicos de cada indivíduo, sendo a combinação singular desses traços que 

fazem o sujeito ser único, porém diferente dos demais. Esses autores também falam em 

“identidades no plural”, em que cada indivíduo ou grupo pode atualizar, mobilizar ou produzir 

identidades em função do contexto e da época em que vive2136. Porém, ressaltam que isso não 

invalida o sentimento real de si-mesmo, o qual serve de guia para o indivíduo e é 

indispensável para funcionamento da sociedade em geral. 

Hall2137 vai falar da identidade, enquanto imagem de um eu, inteiro e unificado, que é 

aprendida pela criança num processo gradual e complexo. Essa representação do eu seria 

formada a partir das relações que o sujeito experiencia com os outros e não enquanto algo que 

se desenvolve do interior da criança. Utilizando o termo “jogo de identidades” explica o 

resultado das múltiplas e combinadas avaliações que são conferidas ao sujeito, desde sua 

classe social, sexo, raça, cor, o que faz do sujeito um ser fragmentado, possuidor de várias 

identidades. No caso da pessoa portadora de HIV, agrega-se ainda o diagnóstico positivo, seu 

autoconceito e as representações que a sociedade tem acerca da AIDS.  

                                                                                                                                        
 
2134 JACQUES, Maria da Graça. Identidade. In: STREY, Marlene Neves (org.). Psicologia Social 
Contemporânea: livro texto. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998. p, 164. 
 
2135 DESCHAMPS, Jean Claude.; MOLINER, Pascal. A identidade em psicologia social: dos 
processos identitários às representações sociais. Tradução de Lúcia M. Endlich Ort. Petropólis, RJ: 
Vozes, 2009. 
 
2136 Ibidem. 
 
2137 HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 11 ed. Tradução de Tomaz Tadeu da 
Silva e Guaracira Lopes Louro. Rio de Janeiro: DP&A, 2006. 
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Nesse ponto, considera-se importante refletir em como as representações sociais 

influenciam na maneira do sujeito que convive com HIV/Aids ver-se e ser visto, e como isso 

pode estar influenciando na construção de sua identidade. 

Segundo Assis et.al.2138, tanto o autoconceito quanto a autoestima – elementos 

constitutivos da identidade – são a base da representação social que o adolescente tem de si 

mesmo, tornando-se fenômenos responsáveis por outros, como por exemplo, a 

vulnerabilidade à aids, pois adolescentes com baixa auto-estima desenvolvem mecanismos 

que provavelmente distorcem a comunicação de seus pensamentos e sentimentos, dificultando 

a integração social e consequentemente abalando a representação do mundo ao seu redor. Em 

pesquisa realizada por tais autores acerca das representações sobre autoestima e autoconceito, 

os adolescentes relatam possuir uma visão muito positiva de si próprios, o que não condiz 

com a realidade tal como é percebida pela sociedade2139. E, assim, pode-se pensar que o 

reconhecimento desses atributos positivos, em detrimento das qualidades negativas, minimiza 

a distância da sua fase a do adulto, o que possibilita uma convivência mais sadia e, para o 

adolescente, uma base mais segura para a estruturação de sua identidade. 

Neste contexto, faz-se uso da teoria das representações sociais, buscando compreender 

de que maneira o viver com HIV/Aids é simbolizado por esses adolescentes. Entende-se ser 

esta teoria de importância relevante na análise de aspectos psicossocioculturais que permeiam 

o processo saúde/doença e as práticas sociais relativas ao mesmo, bem como pelos atos de 

comunicação social e fenômenos coletivos que contribuem para a formação de condutas e de 

normas que regem o pensamento social2140. 

Mas o que são as representações sociais?  Pode-se dizer que as representações sociais 

são “teorias” sobre saberes populares, conhecimentos adquiridos através do senso comum, 

elaborados e compartilhados coletivamente, com uma finalidade de compreensão, construção 

e interpretação do real. São construções dinâmicas, que levam os indivíduos a produzir 

                                            
2138 ASSIS, Simone G; AVANCI, Joviana Q; SILVA, Cosme M; MALAQUIAS, Juaci V; SANTOS, Nilton 
C; OLIVEIRA, Raquel V.  “A representação social do ser adolescente: um passo decisivo na 
promoção de saúde”. Ciência & Saúde Coletiva. 8(3): 669-680, 2003. 
 
2139 Ibidem. 
2140 AZEVEDO, Regina L; FONSECA, Aline A; COUTINHO, Maria da Penha L; SALDANHA, Ana 
Alayde W.  “Representações sociais da adolescente feminina acerca da sexualidade em tempo de 
aids”. DST – J bras Doenças Sex Transm, 18(3): 204-210, 2006. 
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comportamentos e interações com o meio; ações que, sem dúvida, causam modificações e 

transformações em ambos2141.  

Moscovici2142 discorre que as Representações Sociais consistem em um conjunto de 

conceitos, proposições e interpretações originadas na vida cotidiana no desenvolvimento de 

comunicações interpessoais. Denise Jodelet2143 coloca, de uma maneira clara, que as 

Representações Sociais são formas de conhecimentos socialmente elaborados e partilhados 

em sociedade, tendo uma visão prática e concorrendo para a construção de uma realidade 

comum a um conjunto social. Trata-se de um sistema de valores, idéias e práticas com dupla 

função: “fixar” uma ordem que possibilite com que as pessoas se situem no mundo material e 

social e o controlem; e possibilitar que a comunicação seja possível entre os membros de uma 

sociedade, fornecendo para a mesma um código para nomear e classificar, sem ambigüidade, 

vários aspectos do seu mundo e da sua história individual e social2144.  

A pertinência de se pensar a construção de identidade na inter-relação com as 

representações sociais assimiladas pela aids mostra-se de fundamental importância para se 

observar como esses adolescentes vêm sendo percebidos, isto é, representados. Certas 

maneiras de olhar alguns grupos de pessoas, mostram-se muitas vezes pautadas em 

preconceitos, estereótipos e formas simbólicas excludentes, que podem transformar as 

relações sociais em relações tensas e difíceis de contornar, o que consequentemente 

influenciará na construção de identidade. 

Diante disso, e para logo poder apresentar os resultados dessa proposta que visou 

conhecer como a presença do HIV/Aids interage na construção de identidade de pré-

adolescentes que nasceram com HIV/Aids, passa-se, então, a descrever os procedimentos que 

foram seguidos.  

 

2. DELINEAMENTO DA PESQUISA E MÉTODOS 

 

Este trabalho é parte de um projeto maior intitulado “Corpos positivos: um estudo 

sobre identidade e representações de pré-adolescentes em tempos de AIDS”, o qual foi 
                                            

2141 OLIVEIRA, Fátima O; WERBA Graziela C. Representações sociais. In: STREY, Marlene Neves (Org.). 
Psicologia social contemporânea: livro texto. Petrópolis: Vozes 1998, p.104-117. 
 
2142 MOSCOVICI, Serge. Representações Sociais: investigações em psicologia social. Petrópolis: 
Vozes, 2003. 
 
2143 JODELET, Denise (1989, citada por OLIVEIRA e WERBA, 1998), ibidem nota 15. 

 
2144 Ibidem nota 16.  
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revisado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSM (CAAE 0139.0.243.000-

10). 

Trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativo, mediante a proposta de Estudo de 

Caso, o qual envolve o estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos de maneira que 

se permita o seu amplo e detalhado conhecimento2145, contou com a realização de entrevistas 

semi-estruturadas e o Desenho da Figura Humana com posterior inquérito. Destaca-se que 

neste trabalho, será apresentada a análise qualitativa das entrevistas individuais com três pré-

adolescentes, focalizando para as categorias que melhor respondem ao objetivo em vista.  

As entrevistas do tipo semi-estruturada em profundidade foram seguidas por um 

tópico guia planejado anteriormente para dar conta dos fins e objetivos da pesquisa. A escolha 

por esse tipo de entrevista qualitativa se deu em função de que ela “fornece os dados básicos 

para o desenvolvimento e compreensão das relações entre os atores sociais e sua situação” 
2146. Os autores defendem que esse método de entrevista possibilita ao pesquisador explorar o 

espectro de opiniões e as diferentes representações sobre o assunto em questão.  

A pesquisa teve como campo o Ambulatório de Pediatria de um Hospital localizado 

em uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, Brasil. Participaram desta pesquisa três pré-

adolescentes, que tinham o diagnóstico positivo para HIV – transmissão vertical –, idade 

variando de 10 a 14 anos, e que sabiam do seu estado sorológico.  

Como os participantes eram menores de idade e precisavam preencher os critérios de 

inclusão para poder participar, o primeiro contato se deu com seus familiares/cuidadores, os 

quais eram contatados no corredor, após consulta prévia aos prontuários dos pré-adolescentes 

agendados para consulta médica do dia; ou, então, no grupo “Alegria” 2147. Esse grupo é 

formado por familiares/cuidadores de crianças e adolescentes que vivem com HIV/Aids, junto 

a profissionais de outras disciplinas, e tem como objetivo esclarecer dúvidas e angústias em 

relação ao tratamento de seus filhos/netos, seja criança ou adolescente, além de compartilhar 

vivências e conhecimentos acerca do HIV/Aids2148. 

                                            
2145 GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 1991. 
 
2146 BAUER, Martin W.; GASKELL, George. Pesquisa Qualitativa com texto: imagem e som. Um 
manual prático. Tradução de Pedrinho A. Guareschi. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002, p.65.  
 
2147 Nome Fictício  
2148 PADOIN, Stela Maris de M; PAULA, Cristiane Cardoso de; RIBEIRO, Aline Cammarano; 
TRONCO, Caroline Sissy; SANTOS, Érica Éberlline P. ; HOFFMANN, Izabel Cristina; VALADÃO, 
Maria Clara. “Criança que tem HIV/AIDS e seus familiares/ cuidadores:experiência de 
acompanhamento multidisciplinar”. Revista do Centro de Ciências da Saúde (UFSM). 35: 4-9, 2009.  
 



Anales del I Encuentro internacional del conocimiento : diálogos en nuestra América / I Encuentro de 
las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración en el Conosur, 5, 6, e 7 de mayo 2011, 
Pelotas, Brasil – Pelotas (RS) : Instituto Federal Sul-rio-grandense/IFSul, 2011 - ISSN 2238-0078 
_________________________________________________________________________________ 

 

 1784 

No contato com os familiares/responsáveis pelo pré-adolescente, eram explicados 

todos os objetivos e procedimentos da pesquisa. Logo, se o familiar que estava 

acompanhando o pré-adolescente confirmava os dados de elegibilidade do mesmo, este era, 

então, convidado a participar da pesquisa, mediante explicação e leitura do termo de 

consentimento e assentimento, que no final era assinado pelos familiares e pré-adolescentes, 

respectivamente; garantindo, dessa forma, o cuidado ético necessário na pesquisa que envolve 

crianças e adolescentes, bem como que estes participem das decisões relacionadas a si 

próprios. 

Aos que optaram voluntariamente pela participação, e seguindo os procedimentos 

éticos, a coleta foi feita. As entrevistas foram gravadas e transcritas para análise dos dados. 

A interpretação do conjunto de informações obtido se dá a partir do corpo teórico de 

autores que enfocam a identidade enquanto uma construção social; e, considerando também 

que a pesquisa no campo das representações sociais pode oferecer uma contribuição relevante 

quanto a conhecer as representações sobre o corpo e a sexualidade de pré-adolescentes2149, 

bem como ao fenômeno do HIV/Aids, agrega-se ainda a Teoria das Representações Sociais 

nas perspectivas sócio-históricas e dialógicas. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nesse espaço, faz-se a discussão dos dados emergentes a partir do Estudo de Caso de 

três pré-adolescentes, que serão chamadas ficticiamente de Brenda, 12 anos (E1), Carol, 14 

anos (E2) e Aneliza, 13 anos (E3). A partir de suas falas e também dos seus silêncios discute-

se a interface identidade, HIV/Aids e Representações Sociais nesse momento de transição 

para a vida adulta. Ressalta-se que, nesse trabalho, são elencados pontos principais de suas 

falas, os quais acreditamos serem pertinentes para nos ajudar a entender melhor como a 

experiência de viver com HIV tem influenciado na construção da identidade. 

Os adolescentes infectados pelo HIV podem adquirir a experiência de se tornarem 

“pessoas - soropositivas” a partir da discursividade da cultura, das histórias narradas pela 

                                            
2149 MOKWA, Valeria Marta N; GONINI, Fátima Aparecida; PETRENAS, Rita de Cássia; LIMA, Rita de 
cássia P. “Representações sociais do corpo humano entre alunos do 7º. ano do ensino fundamental 
em uma escola estadual de Ribeirão Preto”. In: Simpósio Internacional do Adolescente. Mai., 2005, 
São Paulo (SP) Disponível 
em:http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=MSC00000000820050002000
52&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 11 mai. 2010. 
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cultura a respeito do que seja a infância, a adolescência e a aids2150. Isso quer dizer que o 

contexto social em que se está inserido, imbricado por diversas instituições e relações de 

poder, é o principal responsável por atribuir sentidos ao fato de se conviver com HIV/Aids, 

refletindo, assim, na construção que se faz sobre si, e consequentemente, sobre a identidade. 

Dessa forma, começa-se pensando o que significa para as pré-adolescentes entrevistadas o 

momento em que vivem de passagem da vida infantil para a adolescência. 

As participantes Brenda (E1) e Aneliza (E3) descrevem sensações de estranhamento 

que parecem se traduzir em descontentamento, quando se sentem:  

“Estressada, chata, passo incomodando, não concordo com tudo o que os outros 
falam, acabo dando a minha opinião, [...] gosto das coisas do meu jeito” (E1) 

 
“[...] braba, muito ciumenta, brigo..., tímida..., fico quieta...., eu asseguro..., com 

raiva, prefiro ficá sozinha” (E3) 
 
Já Carol (E2) descreve viver a pré-adolescência com tranquilidade, como todos seus 

pares: 

“Normal, normalmente, eu posso sair, eu posso..., o que todo mundo faz eu também 
posso fazer, [...] todo mundo me trata normal” (E2) 

 
Quanto às mudanças implicadas pelo fato de abandonar a criança e, ansiosamente, 

esperar pelo adolescente/adulto, há um consenso de que mesmo reconhecida como uma fase 

de muitas mudanças, a pré-adolescência parece ser vivida positivamente pelas meninas que 

vivem com HIV, misturando-se com a identidade adolescente “normal”: 

“Um pouco difícil, conversar com alguém é difícil, as coisas começam a mudar, nosso 
jeito de ser, começa a crescer, o que tu fazia quando era pequeno não pode mais, tem que se 
comportá, é legal entrar na pré-adolescência, começa a conhecer coisas diferentes” (E1) 

 
“cabeça muda, muda o teu pensamento, muda no geral tu deixa de ser criança, [...], 

cresce as responsabilidades, mais deveres, mais coisas pra ti fazê, tu amadurece, uma fase da 
tua vida, uma passagem, é normal, eu vivo bem a minha adolescência, não tenho dificuldade, 
acho normal” (E2) 

 
“começo a tê mais amigos, não é que eu goste de entrá nessa fase, muda um pouco” 

(E3) 
 

                                            
2150 CRUZ, Elizabete Franco. “Infâncias, Adolescências e AIDS”. Educação em Revista: Belo 
Horizonte. 46:363-384, dez- 2007.  
 



Anales del I Encuentro internacional del conocimiento : diálogos en nuestra América / I Encuentro de 
las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración en el Conosur, 5, 6, e 7 de mayo 2011, 
Pelotas, Brasil – Pelotas (RS) : Instituto Federal Sul-rio-grandense/IFSul, 2011 - ISSN 2238-0078 
_________________________________________________________________________________ 

 

 1786 

O processo que compreende a passagem da infância para a adolescência é, sim, 

doloroso e cheio de conflitos2151. E nesse sentido, a perda do corpo infantil por um corpo nem 

sempre igual do que idealizava ter quando adulto, somada a uma mente às vezes ainda 

infantil, é experimentada como algo estranho, invasivo e ameaçador2152. Diante disso, 

entendemos que as participantes desse estudo, experienciam a entrada para o mundo adulto, 

de um modo muito semelhante aos seus pares não portadores do HIV. 

As representações que fazem acerca do próprio corpo também passam pelas mudanças 

da fase do desenvolvimento que se encontram, sinalizando para muitas coisas ainda fora de 

lugar: 

“começa a crescer, começa a crescer os seios, criar pelinho, começa a crescer até o 
pé, começa tudo a crescer” (E1)  

 
“Eu cresci, tô mais gordinha, tenho que emagrecer...” (E2) 
 

De acordo com Paz2153, as alterações do esquema corporal e as deformidades 

resultantes da metamorfose puberal somam-se às modificações internas por elas ocasionadas e 

vão expressar-se nos adolescentes através de queixas, auto-observação e da relação com o 

corpo. Aneliza explicita bem essa afirmação: 

“Feia [...], quando tem alguma coisa errada eu me olho no espelho, e se tem alguma 
coisa torta eu arrumo de novo. [...] Quando eu era menor eu não tinha muito peito, não tenho 
muita bunda, eu sô baixinha, [...]. A minha tia disse que eu tô engordando, eu acho que eu 
não tô engordando” (E3) 

 
Kahhale et.al.2154, descrevem que todas as condições e aspectos da vida social e do 

corpo serão significados pelo sujeito, uma vez que este está inserido em uma cultura que lhe 

oferece referência para significar o que se passa com sua saúde. Assim, “sua vivência corporal 

terá um correspondente simbólico que integra sua subjetividade, facilitando, possibilitando ou 

dificultando sua recuperação” 2155, em caso de adoecimento do corpo.  

                                            
2151 ABERASTURY, Arminda; et.al. Adolescência. 2ª ed. Tradução de Ruth Cabral. Porto Alegre: 
Artes Médicas, 1983. 
 
2152 OUTEIRAL, José Ottoni. Adolescer: Estudos sobre adolescência. Porto Alegre: Artes Médicas 
Sul, 1994. 
 
2153 PAZ, L. R. Adolescência, Crise de Dessimbiotização. In: ABERASTURY, Arminda; et.al. 
Adolescência. 2ª ed., Tradução de Ruth Cabral. Porto Alegre: Artes Médicas, 1983, p. 165-184. 
 
2154 KAHHALE, Edna Peters; CHRISTOVAM, Cynthia; ESPER, Elisa; SALLA, Mara; ANÉAS, Tatiana. 
HIV/Aids: enfrentando o sofrimento psíquico – São Paulo: Cortez, 2010. 
 
2155 Ibdem, p. 25. 
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Quando se focaliza nas representações acerca do HIV/Aids, percebe-se que essas são 

marcadas por contradições nos discursos. Se algumas vezes a aids é percebida enquanto um 

problema fisiológico, de certo modo até implicado pelo discurso médico, outras é tomada 

como algo ameaçador: 

“uma doença muito chata, incomoda a gente, tem que toma remédio, significa que não 
tem cura, precisa se cuidar, normal, não vai faze muita diferença” (E1) 

 
“Doença, [...] uma deficiência imunológica, uma vulnerabilidade a mais, [...] 

problema de sangue, uma deficiência imunológica, não é tão horrível, não é perigosíssimo, 
essa história desse bicho de sete cabeças que todo mundo acha que é, mas não é.” (E2) 

 
“AIDS mata, (...) é uma doença que passa pra alguma pessoa” (E3) 
 
Nota-se que nesta última fala aparecem representações acerca da aids vindas da 

própria portadora do HIV, o que evidencia o quão forte e invisível é tal representação, 

chegando ao ponto dela não conseguir ter um senso crítico de perceber as diferenças do 

discurso vindo do outro – sociedade – ao que ela vivencia.   

Diretamente relacionado à representação da aids, aparece o preconceito, que na 

concepção de Carol é resultado da falta de informação por parte da população de como se 

transmite o vírus HIV e também de como se vive com ele.  

“as pessoas têm muito preconceito contra isso, acham que não pode chega perto, 
acham um monte de coisa, a reação das pessoas é meia estranha. (...)  muita gente é 
desinformada, não sabe o modo como se pega, ou nem mesmo o modo que se previne, as 
pessoas tinham que se conscientizá, procurá sabê como é que é, procurá sabê com quem tem, 
quanto mais informação as pessoas tiverem mais fácil vai ser pra quem tem” (E2) 

 
Repensando que as características que compõe a identidade do indivíduo são 

apropriadas no desenrolar da história do sujeito, sendo mediada pelo outro2156, percebe-se que 

não é possível estudar a identidade do indivíduo sem fazer referência à sociedade em que ele 

está inserido. Dessa forma, faz-se plausível questionar de onde surgem tantas representações 

negativas vinculadas à aids. Almeida e Labronici, ao fazerem referência à obra de Goffman, 

explicam que: 
                                              a pessoa portadora do HIV carrega consigo os estigmas construídos em torno da 

AIDS, repercutindo sobre a sua identidade e sua história de vida. Relembrando os 
preceitos de Goffman, a pessoa estigmatizada padece de diversas conseqüências 
nefastas em função deste fato. Sua diferença atrai a atenção das pessoas, afastando-
as e impedindo-as de perceber suas outras características, passa a não ser vista e 
tratada como humana e tem suas chances de vida limitadas. A ela se agrega a idéia 
de periculosidade e inferioridade, e qualquer coisa que faça para se defender será 

                                            
2156 CIAMPA, Antônio da Costa. Identidade. In: LANE, Sílvia T. M.; CODO, Wanderley. (Orgs.). 
Psicologia Social: O homem em movimento. 3ª ed. São Paulo, SP: Editora Brasiliense, 1985. 
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explicada pela presença do atributo estigmatizante. O autor complementa que, 
freqüentemente, a pessoa estigmatizada passa a interiorizar as mesmas crenças 
daqueles que a estigmatizam e, assim, não se sente ‘normal’ e digna de direitos e 
oportunidades legítimos. Passa a sentir vergonha por portar tal atributo, bem como 
almeja não tê-lo2157. 

 

Essas representações da aids, ainda muito mediadas pelo preconceito, trazem diversas 

consequências aos que vivem com HIV/Aids, o que consequentemente interfere na produção 

de sua identidade. No caso dos pré-adolescentes desse estudo, a principal dificuldade é viver 

com o silêncio que acompanha o seu diagnóstico, nem sempre uma escolha sua, mas sim em 

função de um outro, no caso de uma sociedade que vê o sujeito com HIV como perigoso e 

inferior. Nos três casos entrevistados, as pré-adolescentes preferem não contar pra ninguém 

sobre tal condição por medo de ser tratadas diferentes e até excluídas do convívio social. 

“Não contaria” [a ninguém que tem HIV] (E1). 
 
“a pesar de conversá, de se entendê, de tê um laço bem forte de amizade, eu prefiro 

não contá sobre isso, porque, apesar dessa amizade toda, tem gente que tem preconceito, 
então eu prefiro não sai contando, (E2) 

 
“Ninguém sabe que eu tomo remédio, só a minha família e o médico. [...] eu tenho 

medo que os meus amigos comecem a falá “ah, ela toma remédio, eu não vô chegá perto 
dela”. Então, ninguém sabe” (E3) 

 
Diante dessas representações que acompanham os pré-adolescentes vivendo com 

HIV/Aids e seus familiares, analisa-se ainda quais são as estratégias de enfrentamento 

utilizadas e como essas interferem na produção de sua identidade. Assim, o núcleo de 

investigação “estratégias de enfrentamento” é composto pelas redes de apoio buscadas e 

recebidas, bem como pelas formas de autocuidado utilizadas na realização de seu tratamento e 

de sua saúde.  

Segundo Rappaport2158, é a partir do contato com os adultos, e ai os pais assumem 

papeis de referência, que o adolescente irá desenvolver a reflexão, a crítica e o seu 

posicionamento pessoal diante da vida, o que vai garantir a integridade do seu eu e a 

possibilidade de haver-se com a nova identidade. Da mesma forma, as relações sócio-afetivas 

são processos no qual se qualificam os vínculos que são construídos histórica e socialmente 

                                            
2157 ALMEIDA, Maria Rita de Cássia Barreto de; LABRONICI, Liliana Maria. “A trajetória silenciosa de 
pessoas portadoras do HIV contada pela história oral”. Ciência & Saúde Coletiva, 12(1): 263-274, 
2007, p. 268. 
 
2158 RAPPAPORT, Clara Regina. (coord.). Psicologia do desenvolvimento: a idade escolar e a 
adolescência. v. 4. São Paulo: EPU, 1982. 
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entre os sujeitos nas relações cotidianas, possibilitando múltiplas produções de sentido que 

interferem na simbolização e determinando impactos positivos ou negativos deles 

decorrentes2159. 

As meninas entrevistas compreendem bem essas proposições, tanto que Brenda e 

Carol endereçam à figura dos pais e avós a responsabilidade de cuidar e dar carinho.  

 “a mãe tá sempre ali [...] [a minha família] é bem grande, e é bem unida pra 
algumas coisas, pra sabê quando tá certo, quando tá errado, explicá por que. [...] Quem me 
contô tudo, me explicou [o diagnóstico] foi a mãe (refere-se à mãe adotiva)” (E1) 

 
 “A família me trata bem, até eu sou adotiva, meus pais são adotivos, [...] eu tenho 

uma família que me adora, [...] a mãe e o pai sempre tiveram cuidado comigo, [...] [um bom 
pai, uma boa mãe] tem que educar, (...) tem que dá uma boa educação, uma boa base, 
explicá, tipo, pegá sentá com a criança (...), que tu converse os teus problemas com o teu pai 
e a tua mãe.” (E2) 

 
No caso de Aneliza, também é possível identificar o reconhecimento da família ser 

responsável pelo cuidado, porém na ausência de seus pais, ela, muitas vezes, não encontra o 

apoio e compreensão na família extensa (ou consaguínea); ao contrário, por vezes, as atitudes 

dos cuidadores transformam-se em fonte de risco e sofrimento para a pré-adolescente.  

 “O meu vô sempre tá brigando comigo. [...]o dia que ele [irmão], sei lá, i prá um 
lugar que eu tivé que ficá sozinha e ele me abandoná, sei lá, porque a única pessoa que eu 
gosto agora é dele, sabe? Que eu confio. Que a outra pessoa já foi, a pessoa que eu confiava 
era meu pai, e ele já..., Deus levô ele e a outra pessoa que ficô na terra foi meu irmão, e ele 
não é muito, assim, apegado em mim. [...]. O meu vô, ele, tá loco, ele bebe, faz..., falá tudo o 
que pensa, quando ele fala até merda, daí eu fico que nem a minha vó, fico chorando só de 
raiva. [...] [A avó] também nem gosta muito de mim porque ela é mais apegada na minha 
prima” (E3) 

 
Além de pessoas da família, na instituição escolar os professores, amigos e colegas de 

aula são citados como figuras capazes de lhes oferecer suporte, ressaltando que a convivência 

entre os pares é muito importante para elas:  

 “converso só com os amigos mesmo, que são quem pode entende a gente” (E1) 
 
 “[Quando tô triste procuro] Amigos, pai e mãe. Pai e mãe não é sempre, mas é mais 

meus amigos, minhas amigas mais de perto, [...] eu acho porque eles tem a mesma 
mentalidade que eu, [...] é mais paralelo. [...]eu tenho colegas, os mesmos desde o pré,  a 
gente convive todos os dias juntos, a gente tem uma convivência ótima, como se fosse uma 

                                            
2159 BRAIDOTTI, Valeria. “Interação sócio-afetiva na constituição do aluno com baixo rendimento 
Escolar: sentido e significado das enunciações”. In: 7ª AMOSTRA ACADÊMICA UNIMEP/ 7º 
CONGRESSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. São Paulo: Universidade Metodista de São Paulo, 2009. 
Disponível em: http://www.unimep.br/phpg/mostraacademica/anais/7mostra/5/281.pdf. Acesso em 16 
mai. 2010. 
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família mesmo, uma segunda família [...]. A diretora e os professores [sabem do 
diagnóstico], mas me tratam super bem, me tratam normal” (E2) 

 
 “a professora disse que eu não podia me preocupá, que não era nada comigo” (E3) 
 
Apesar da confiança e relação de amizade existente com as pessoas de seu convívio, as 

meninas entrevistadas preferem guardar em silêncio o seu diagnóstico, acontecendo que em 

situações difíceis não procuram ajuda por medo da exposição de si ou, até, deixam de realizar 

certas atividades para evitar de serem questionada o porquê. 

 [Quando tô triste não procuro] Ninguém....., não gosto de falar de mim pros outros, 
[...] Não contaria [que tenho HIV], [...][na escola, professores e colegas] não [sabem] (E1) 

 
“eu não conto [que tenho HIV] porque eu tenho muitos amigos que eu adoro, eu acho 

que se eles [amigos] ficarem sabendo [do meu diagnóstico], eles vão meio que se reserva, 
sabe, não que me exclui totalmente, mas eu não queria que eles se afastassem de mim, por 
causa disso” (E2) 

 
“eu chego no colégio e os meus amigos ficam falando porque que eu não saio, e eu 

tenho que tá mentindo prá eles, porque eu não posso dormi na casa dos meus amigos, por 
causa dos remédios, porque eu tomo de noite, eu tomo de manhã, daí é ruim. Eu não vejo a 
hora de pará de toma prá pode saí com eles, prá podê ficá tranqüila”  (E3) 

 
A necessidade de esconder sua identidade sorológica, que no caso das meninas 

entrevistadas se traduz na não revelação a ninguém sobre seu estado sorológico, pode ser 

estendida a outras pessoas que, no silêncio, tentam evitar o preconceito e as consequências 

deste. Por outro lado, o medo do estigma impõe a estes sujeitos limitações em suas vidas, pois 

a questão não está apenas na não revelação do estado sorológico, mas, com certeza, muito 

além, uma vez que muitas pessoas nessa condição acabam se privando ou tendo receio de 

fazer projetos de vida, viver a sexualidade, além do medo da exposição e a dificuldade de 

falar ou procurar ajuda quando não está bem.  

Esse dado também é evidenciado em estudo já realizado, em que os autores constatam 

que para se proteger da rejeição, do preconceito e da discriminação, as pessoas que vivem 

com HIV, “preferem não se expor, muitas vezes impedindo-os de confiar em alguém ou 

procurar cuidados para a sua saúde, aumentando a sua vulnerabilidade para adoecer de AIDS” 
2160. 

                                            
2160 ALMEIDA, Maria Rita de Cássia Barreto de; LABRONICI, Liliana Maria. “A trajetória silenciosa 
de pessoas portadoras do HIV contada pela história oral”. Ciência & Saúde Coletiva, 12(1):263-274, 
2007, p. 272. 
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A referência ao serviço de saúde, enquanto rede de apoio, aparece citada apenas em 

uma ocasião, por Carol, que cita a chefe de enfermagem, como referência ao cuidado de sua 

saúde:  

“eu converso bastante com a mãe, com a chefe da enfermagem, que ela faz reuniões 
aqui, daí até eu participo [...] pra mim sabe mais um pouco, entendê, aprendê mais. Eu acho 
que é importante” (E2) 

 
A fala de Carol sinaliza para a importância dos serviços de saúde estar abertos e 

disponíveis para acolher e refletir com os adolescentes suas dúvidas e sentimentos, de modo a 

favorecer a participação dos jovens no controle de sua saúde, e consequentemente a promover 

o autocuidado. Ainda, faz-se importante apontar para o papel que os serviços de saúde 

assumem ao cuidar de pessoas que vivem com HIV/Aids. Nesse sentido é que os hospitais, 

clínicas e centros de testagem e tratamento precisam ser vistos como partes fundamentais no 

processo de construção de identidades no contexto do HIV/Aids, uma vez que são nesses 

espaços que começam a aparecer os primeiros significados de estar com HIV, seja no 

discurso, seja na reprodução de valores sociais2161. Esse fato pode ser estendido aos demais 

grupos e comunidades frequentados por pessoas que convivem com HIV/Aids, fazendo-nos 

questionar de que forma podem estar influenciando na construção da experiência de viver 

com o HIV. 

Quando se fala em autocuidado, refere-se ao modo como o sujeito cuida de sua saúde 

integralmente, seja em níveis de promoção de saúde, prevenção de doenças e de possíveis 

reinfecções ou mesmo na reabilitação de sua saúde quando acometido por doenças 

oportunistas.  

A partir dos dados levantados nesse estudo, percebe-se um cuidado, na maioria das 

vezes, voltado para o uso de medicação, e ainda em função do desejo de um outro (pais, avós, 

médico): 

“Não cuido muito bem [da saúde], se fosse por mim eu não tomava nem os remédios, 
mas a mãe tá sempre ali. [...] Eu tenho que tomá, já é costume para mim” (E1) 

 
“[avó] fala assim “tu sabe se tu não tomá, tu vai para no hospital”, aí o meu vô fala 

“tu sabe se tu não tomá, tu vai pará num caixão”, (...) eles falam “se tu não tomá remédio, tu 
sabe onde é que tu vai pará”, e no fim eu nem sei onde eu vô pará. [...] Tô cuidando [da 
saúde], até por ali, também. Até tomá eu tomo, mas tem que cuida as hora, eu nem me 
lembro” (E3) 

 
                                            

2161 VALLE, Carlos Guilherme do. “Identidades, doença e organização social: um estudo das 
‘pessoas vivendo com HIV e Aids’”. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, 8(17):179-210, jun-2002. 
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Também aparece uma relação quanto a ser mais fácil aceitar a doença e enfrentar o 

tratamento medicamentoso quando já se sabe o diagnóstico desde cedo; o que leva ao 

questionamento se estaria ai associado a representação do HIV ainda não ter se estabelecido 

no imaginário da criança. 

“Desde pequena [sei do diagnóstico], [...] eu já tomava remédio, [...] é só questão de 
se cuida um pouco mais” (E1) 

 
“eu vinha no médico porque eu tava doente, (...) eu acostumei (...), pra mim foi 

tranqüilo [...] pra quem sabe daí eu acho que fica mais fácil tu lidá, porque, tipo, depois tu 
cresce, daí vão te conta a história toda, daí eu acho que é capaz da pessoa fica até com 
revolta, sabe. Pra mim não, pra mim foi mais tranqüilo, porque eu sabia desde pequena, eu 
acho que é mais fácil.” (E2) 

 
Enfim, percebe-se que muitas dúvidas ainda persistem acerca da experiência de viver 

com HIV/Aids, no entanto as meninas revelam muitas expectativas para a vida adulta, o que 

ratifica a ideia de que suas identidades estão sempre se transformando e almejando algo mais.  

 “Queria ser professora ou veterinária (...), eu quero ser feliz (...), espero que eu fique 
melhor, né e não piore” (E1) 

 
“Eu espero levar uma vida tranqüila, eu sei que tem mais responsabilidade, mas eu 

acho que tu tem que aprender a viver, aprender a lidar com um monte de situações” (E2) 
 
“Que eu possa [sê?] uma pessoa. (...) Que eu possa, sei lá..., um dia eu possa... 

trabalhá, tê uma casa, fazê o que eu quero, (...) que eu não precise mais tomá [remédio], que 
eu não precise mais me preocupá, eu posso fazê as coisas sem pensá, sei lá.” (E3) 

 

Em meio a desejos por vezes simples, outros audaciosos, fica implícito o desejo de 

todas: ser feliz! 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Face ao que foi exposto, percebe-se uma transição da infância para a adolescência 

bastante comum aos pré-adolescentes em geral. As meninas notam transformações físicas, 

mudanças na forma de pensar e agir, assim como declaram a importância de estar entre seus 

pares, além do reconhecimento de que a família representa fundamental fonte de apoio. No 

entanto, ao adentrarmos um pouco mais na vida dessas pré-adolescentes, deparamo-nos com a 

presença do HIV que mesmo não sendo impeditivo de “fazer o que todo mundo faz”, acaba 

por causar certo sofrimento e medo de que ao serem descobertas em sua sorologia positiva 

para o HIV poderão sofrer preconceitos e até serem afastadas do convívio social. Assim, o 
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caminho é guardar em segredo o diagnóstico, mesmo que isso acabe influenciando no cuidado 

com sua saúde, quando não procuram ninguém para dividir suas angústias e esclarecer suas 

dúvidas.  

Diante disso, não se pode deixar de falar da influência que as representações acerca da 

aids exercem sobre as atitudes/comportamentos e sobre o processo saúde/doença. Como 

declaram as meninas, muitas ideias de contágio, rejeição e periculosidade pairam no 

imaginário das pessoas e fazem do fenômeno aids um precursor de mais sofrimento e 

preconceitos, o que faz as pessoas que convivem com HIV/Aids esconder parte de seu self e 

certamente influencia na “construçãoção” de suas identidades. 

A identidade parece, então, ficar enrijecida por um olhar externo, pois se 

consideramos que a identidade se constrói na relação indivíduo-sociedade, parece que nessas 

situações ela é muito mais construída mediante as concepções do outro – da sociedade, do que 

pelo próprio desejo das meninas. 

Diante dessas representações acerca da aids, a presença do HIV na vida do pré-

adolescente, requer do sujeito novas estratégias de ser e fazer, exigindo também novas 

configurações de vida e um permanente processo de construção de identidade. Nesse 

processo, a ação conjunta entre profissionais/pesquisadores e usuários/participantes, mostra-se 

necessária, uma vez que ao tomarem consciência do processo, podem construir propostas e 

definir os passos a serem dados para viabilizar a metamorfose2162. 

O que se quer é a construção/abertura de mais espaços em que se possa envolver toda 

a sociedade num continuum de discussão, reflexão e novas pesquisas, uma vez que a 

representação negativa da aids está em todo lugar, e é esta que precisa sofrer mudanças para 

que os portadores do HIV possam se sentir aceitos, valorizados e dignos em sua identidade.  

 

 

Abstract:  
From case studies with three pre-adolescents, we seek to know how HIV/AIDS interacts in 
the process of pre-adolescent identity construction. The discourses of the participants pointed 
to the existence of a phase with many changes, accompanied by anxiety and silencing on 
the HIV status, which requires further discussions with the whole society about social 
representations of AIDS and its impact on identities. 
Keywords: Social Psychology, Identity, Adolescence, HIV/AIDS. 
 

 
                                            

2162 KAHHALE, Edna Peters; CHRISTOVAM, Cynthia; ESPER, Elisa; SALLA, Mara; ANÉAS, Tatiana. 
HIV/Aids: enfrentando o sofrimento psíquico – São Paulo: Cortez, 2010. 
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Simposio 16 Ideologia, Democracia e Política na América Latina 
 
Não entregaram os trabalhos. 
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Simposio 17 Diálogos nos Espaços Fronteiriços 
 

DETERMINIDAD DE LA FRONTERA Y LIBERTAD (POSIBLE) DE LA PERSONA 

Prof. Dr. Adail Sobral  

PPGL - UCPEL 

 

 

 

 

Profesor Adjunto del Programa de Posgrado en Letras - Lingüística Aplicada, de la 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS. Doctorado en Linguística Aplicada e Estudos 

da Linguagem (LAEL/PUC-SP - 2006), Maestría en Letras (FFLCH/USP - 1999), 

Especialización en Lingüística (UNICAMP - 1983, Licenciado en Letras - Inglés (UFBA - 

1977). Traductor profesional de portugués, inglés, francés y español. Autor de los libros 

Internet na Escola (Loyola, 1999, 2001, 2002), Dizer o "mesmo" a Outros - Ensaios sobre 

Tradução (SBS, 2008), Do dialogismo ao gênero - as bases do pensamento do Círculo de 

Bakhtin (Mercado de Letras, 2009) y de numerosos artículos, ensayos y capítulos de libros.  

 

 

 

DETERMINIDAD DE LA FRONTERA Y LIBERTAD (POSIBLE) DE LA PERSONA 

 

RESUMEN: Se explora el estatuto de la identidad del sujeto, que es dividido, y no uno, pero 
sin la deriva absoluta de concepciones postmodernas. Desde la "ontología dialógica" de 
Bajtín, anti-relativista y anti-absolutista, reconoce las coerciones que atingen el sujeto a partir 
de otros concretos, pero defiende su responsabilidad sin coartada por su propio ser, según la 
movilidad de las conjunturas, sin libertad absoluta pero también sin sujeción al social. 
Palabras-llave: Determinidad; identidad; ontología; Bajtín; responsabilidad 

 

Introducción  

Este artículo intenta explorar algunas implicaciones del estatuto de la identidad del sujeto a 

partir del llamado paradigma moderno de la identidad modificado, que supone que todo 

individuo es dividido, y no uno, pero no es la deriva absoluta  de las concepciones 

postmodernas. Para eso, rescata la ontología dialógica de Bajtín, que es anti-relativista y anti-

absolutista. Contrariando cierta literatura a cerca de la identidad y el sujeto que intenta 
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salvaguardar una idealizada "inocencia" de un sujeto sujetado, para el cual propone ilegítimas 

coartadas, o un sujeto señor absoluto de su existencia, Bajtín reconoce su determinidad, las 

coerciones que lo atingen a partir de los otros (no algún otro genérico), pero defiende 

intransigentemente su responsabilidad por su propio existir/ser, porque tornarse consciente de 

su determinidad y empeñarse (a pesar o por causa de ella) por presentar su propia versión de 

cómo ser y actuar en ese ámbito es lo que hace de nosotros seres libres - según las 

condiciones conjunturales, en su movilidad - en medio a las restricciones a la libertad 

absoluta. 

 

Frontera, restricción, libertad 

Este artículo ha sido escrito en Pelotas, ciudad distante unos cien kilómetros de un de los 

pontos fronterizos Brasil-Uruguay, Jaguará/Río Branco. No estamos aislados en Brasil, 

aunque Brasil sea el único país de Latinoamérica que no tiene al español como lengua madre. 

Oigo en la frontera (a la que voy con frecuencia para ver al “otro” siendo) por lo menos 4 

lenguas/variedades (¡!): el portugués (¿el brasilero?) de Rio Grande do Sul, el español de 

Uruguay (¿el uruguayo?), el “portuñol” (¿”brasiñol”?), que incorpora o uruguayo al portugués 

e el “espangués” (¿”urugués”?), que incorpora el portugués al uruguayo.  ¡Hay personas que 

hablan las 4 lenguas/variedades sin gran discontinuidad! El otro es la meta, puesto que se trata 

de comunicarse, ir más allá de las fronteras. Reconozco que esas lenguas sí permiten que la 

gente se entienda, pero son utilizadas también en los conflictos. ¡Afortunadamente no son 

conflictos armados – aunque ellos existan!  

 Y hay que mencionar otras “negociaciones”. Uso la expresión en el sentido de 

Bhabha: “una articulación de elementos antagónicos o contradictorios",  equiparada a  una 

traducción,2163 pero resignificada en términos de mi interpretación del concepto de proyecto 

enunciativo de Bajtín (enderezamiento al interlocutor específico, no al hablante ideal),   que 

considero la basis del dialogismo, presente desde Arte y Responsabilidad, en lo que es un 

imperativo ético. Es decir, la exigencia de que los actos del sujeto congreguen (en su 

determinidad, condición de la libertad: quiénes no conocen su condición no la pueden 

cambiar…)  arte, vida,  ciencia – en lugar  de… aislarlas. 

Dice Bajtín2164: 

 

                                            
2163 BHABHA, H. Local da cultura. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1998, p. 51ss. Trad. Myriam Ávila ET. AL.  

2164 BAKHTIN, M. M. Estética de la creación verbal, México, Siglo XXI, 1982, p. 13. Trad. Tatiana 
Búbnova. 
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(B) En la vida real no nos interesa la totalidad de la persona sino actos 

aislados suyos, que de una u otra manera nos importan en la vida y en los 

cuales de una u otra manera estamos interesados. (…) (A) uno mismo es la 

persona menos indicada para percibir en sí mismo la totalidad individual. 

 

 A Bajtín no le gusta el aislamiento/insularidad absolutos que (B) podría parecer 

implicar, pero sí cierto aislamiento constitutivo (A), que recobra (B), es decir, hay que ser 

individual, yo-para-si, pero también relacional, yo-para-otro, y crear la totalidad de si mismo, 

siempre inestable, a partir de los actos aislados de si que vienen de los otros (¡cada cual de 

una manera!). Esa insularidad es positiva porque del interés que tienen los otros por actos 

aislados nuestros nos vienen datos con los que creamos la imagen de nuestra totalidad 

individual, móvil, que no podemos percibir solos, aislados. El aislamiento que podría ser 

muerte se hace vida gracias a la recepción de las imágenes de actos aislados que nos trasmiten 

los otros. 

 La implicación (pues el pasaje proviene de “Autor y Héroe”) es que la totalidad del ser 

solo la vemos cuando lo hacemos objeto de una atención determinada, de un proceder 

arquitectónico (sea de nuestro propio yo u del otro), que, ¡sí! puede ser negativo: en el arte (al 

héroe lo creamos todos, aunque en diálogo), pero también el la ciencia (en la que podemos ver 

solo objetos sino igualmente cada objeto en su individualidad, aunque compartiendo ciertos 

rasgos con todos los otros), y en la vida (¡tenemos en general de los amados, amigos y 

enemigos una visión totalizante (él es así), aunque nos centremos en los detalles para amarlos! 

¿Cómo explicar esa paradoja?: el perdón de los enemigos y las rupturas con amigos y amados 

siempre depende de algún detalle, nunca de la totalidad. 

 El beneficio del contacto, que es confrontación tanto cuanto convergencia, viene 

precisamente del acto del otro, de vernos desde su propio punto de vista (“ciertos actos 

aislados… importan… interesados”), y nosotros lo vemos del nuestro. Es siempre un punto de 

vista extrapuesto,  una posición que ya no es la nuestra ni la suya pura e simplemente (pues él 

está “interesado” en nosotros y nosotros en él). Es una posición marcada por la alteridad, 

alteridad del yo y del otro, porque también los  actos aislados del otro nos importan y 

interesan –  y es esa tensión (non harmonía universal idealista)-- la que nos constituye a todos, 

sin implicar necesariamente la pérdida de la individualidad, que, si bien no es fija, no cambia 

de manera aleatoria. En consecuencia, nuestro punto de vista acerca de nosotros mismos no es 

negativamente insular (aunque lo pueda ser) porque lo creamos, como  nuestra identidad, a 

partir de la mezcla de puntos de vista (¿saco de gatos?) en relación dinámica y en constante 
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negociación que nos viene de los otros: somos simultáneamente lo que vemos de nosotros 

mismos y lo que vemos que los otros ven de nosotros, en su parcialidad enriquecedora: yo 

para mí, yo para el otro, otro para mí, yo como otro para el otro – con todas las amenazas al 

yo que el otro puede traer y considerando el hecho de que “en el ser no hay coartada” (ni para 

las acciones involuntarias, que pueden ser explicadas, pero ni siempre justificadas: el sujeto 

bebe del cáliz hasta la última gota (no temo los ecos religiosos del enunciado, ¡y no los temía 

el pasional Bajtín!). 

 

 La "buena" distancia  

Veo en la situación de frontera con la que he comenzado mi texto tanto el aislamiento (oficial) 

como la proximidad (personal). Así, aunque haya aduanas y policiales en ambos los lados de 

la frontera   no hay necesariamente incomunicación ni desamparo. Se busca el otro, se desea 

comunicarse y no aislarse, desamparar al otro etc.  Creo poder decir que hay fronteras que 

aíslan (las fronteras oficiales) y hay fronteras que son sitios de transición y de contacto 

(fronteras por así decirlo personales): las personas de la frontera hablan unas con las otras, a 

veces sin percibir que lengua/variedad utilizan. Esa otra frontera es la condición de la 

proximidad que no amenaza sino que ofrece vida a todos los lados que la hacen frontera. 

Frontera es sí límite, pero es más, como bien sugiere Zavala2165: 

 

Todo acto cultural vive, de manera esencial, en las fronteras: en esto 

reside su seriedad e importancia, alejado de las fronteras pierde 

terreno, significación, deviene arrogante, degenera y muere. 

 

Esa frontera de la que habla Zavala es frontera extralocal, frontera de extraposición – y la 

extraposición es la base del contacto más próximo que solo conseguimos cuando nos 

apartamos – contacto geográfico, político, humano, de sentido. Frontera es igualmente 

margen, lo que no ha sido absorbido por el vórtice del centralismo, lo que está lejos del 

centro, de la capital de los países (en Brasil, se llama la capital, Brasilia, “el planalto central”, 

expresión geográfica usada irónicamente para indicar la alienación de los gobernantes, y 

implica que la vida real no es la del oficialismo (¿una vertiente rabelaisiana brasileña?). La 

                                            
2165 ZAVALA, I. EN EL MUNDO DE IRIS. ENTREVISTA A IRIS ZAVALA por Domingo Luis Hernández. 
In: The Barcelona Review, nº 41, marzo – abril, 2004. También disponible: 
http://www.barcelonareview.com/41/s_iz_ent.htm.Acceso: 15/10/2009. 
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gente en la frontera geográfica Brasil-Uruguay gaña terreno, significación y florece, vive en 

este contacto, despresando los centralismos (aunque siente e se resiente de sus efectos).  

La "isla" (separación en la frontera) no es aquí todo aislada, sino lugar de paso, pero 

no menos insular: aunque esté abierta,  la puerta-isla-pasaje no implica negar la individualidad 

de los isleños; la isla se entrega per se, pero ellos son voluntades extrapuestas: al otro isleño, 

quienes llegan han que conquistarlo (no en el sentido de invasión, sino de seducción). La 

mirada “de reojo” puede cambiar en ternura, pero no fácilmente… Hay que saber acercar los 

isleños, que son tiernos; la ternura viene de la familiaridad con el terreno y con los otros 

isleños, pero no es automáticamente dirigida a los extranjeros (¿sería porque la isla es también 

lugar de conquistas violentas?). 

 Pero hay otro rasgo: la isla contiene un infierno, y huir del “infierno insular” se 

aislando en la casa no es huir, puesto que esta es el “lugar privado” (aislado) en el que “puede 

ocurrir cualquier cosa” (no aislado). El aislamiento es protección, pero no completa: es  tal 

vez otra frontera, y, como todas las fronteras, paradójica. Creo que todo eso permite sugerir 

que hay una condición de aislamiento que es frontera en un sentido positivo, de sitio de 

creación, de apartamento estratégico que permite la visión del otro en perspectiva, de 

extraposición (una posición extra, es decir, adicional): ni lejos ni próximo en exceso como 

para no ser visto o no ver. Heidegger habla de la invisibilidad del demasiado próximo y del 

demasiado lejano, lo que muestra el peligro de los contactos: ceguera de la cercanía e de la 

lejanía. ¿Y cómo establecer la buena distancia? ¡E no existe una única buena distancia para 

todas las coyunturas! 

  

Una ontología dialógica 

Podemos vincular esa condición de frontera con la irreductibilidad del ser que Bajtín 

propone como la “tarea” del sujeto (en su contra-hegelianismo kantiano-materialista 

dialéctico-fenomenológico): hay que irse hasta el otro (ser yo-para-el-otro) – pero hacerlo 

solo es positivo si se vuelve (si se puede volver) a uno mismo (ser yo-para-si) después de 

mostrar al otro lo que él no puede ver solo, y de haber visto el otro mostrándonos lo que no 

podemos ver solos. Dos (al menos) puntos de vista, dos conciencias inmiscibles,  dejan el 

aislamiento negativo cuando van al encuentro de la(s) otra(s), no necesariamente como para 

se compatibilizaren, pero para conocieren lo que los distingue y así, se lo quieren, crear un 

tercer punto de vista o alterar los suyos de alguna manera. Es decir, la fusión de horizontes 

con el otro, necesaria a la comprensión de si mismo e del otro (que se puede aceptar o no, o 
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nos aceptar o no), por el yo e por el otro, no debe de ser anulación del sujeto: el aislamiento 

del ser no es inevitablemente incomunicación ni desamparo, aunque siempre puede serlo. Hay 

así dos insularidades: una es incomunicación y/o desamparo y la otra es condición necesaria 

como para ponerse en la frontera y ver mejor el otro, así bien dejarse ver por él. La 

incomunicación y/o desamparo es la recusa de la diferencia de horizontes, es el aislamiento 

negador, el apartarse del otro, el aislamiento, es decir, el  total rechazo al contacto, la creación 

de fronteras, islas, barreras, muros no transponibles. 

 En esa situación, se crean insularidades y aislamientos que son incomunicaciones y 

abandonos, negando la humanidad de la gente. Podremos sí recusar malos contactos, 

contactos dañosos, directa o sutilmente, pero el rechazo de todo contacto es, si no un síntoma 

de algún trastorno de la salud que prive el sujeto de su consciencia, recusa de la propia 

condición de humanidad: la relación con el otro. (Y los embargos infligidos a países no 

infractores por organismos internacionales manipulados por países imperialistas es ejemplo de 

ese tipo de rechazo impuesto al otro, lo mismo el aislamiento de países, totalitarios en general, 

aunque otros lo pueden necesitar para defender su integridad territorial amenazada.) 

 La oposición, la disensión, la recusa de opiniones etc. no son per se total impugnación 

de diálogo, sino divergencia natural. Pienso igualmente en la paradoja moderna: se reconoce 

la diversidad, pero no se desea reconocer la diferencia: solo son diversos los seres, 

situaciones, países tomados en igualdad de condiciones; la diferencia se aplica a la 

desigualdad de condiciones. Tratar a los diferentes como meramente diversos es escamotear la 

diferencia y crear un mito de la igualdad. Se habla de inclusión, pero generalmente vemos la 

asignación de un sitio a los “diferentes/diversos” y el decreto: “estáis incluidos, luego, sin 

quejas”, lo que es el contrario de la inclusión. Mi amigo Dionisio da Silva Pimenta, alumno 

de pregrado de Universidade Federal de São Carlos, São Paulo, Brasil, me ha dicho, y lo cito 

de memoria, “es muy fácil hablar de la diferencia, pero muy difícil se poner en el lugar de la 

diferencia”, es decir, creo: ¡no solamente ser yo para el otro diferente, sino ocupar el lugar del 

diferente y así reconocerlo en su “propia” manera! 

Por otra parte, la radical concepción filosófica bajtiniana de la condición humana tiene 

un remate aparentemente paradójico, pero que es en verdad el reconocimiento de que las 

restricciones de la insularidad sí pueden ser positivas, a la excepción de las que anulen el 

sujeto:  
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Cuanto mejor el hombre (sic) comprende a su determinidad (a su 

materialidad), tanto más se aproxima de la comprensión e realización de su 

verdadera libertad.2166 

 

Es decir,  reconocer la propia situacionalidad no implica renunciar a la individualidad, 

sino, por el contrario, en conquistarla y afirmarla (responsabilizando-se por ella) en otro nivel. 

Y si la determinidad implica el ser constituido por los otros, no hay necesariamente pérdida 

del ser del sujeto, sino su enriquecimiento. Si lo que nos determina es la vida en contacto con 

los otros (aunque distantes, apartados físicamente), no debe de haber por eso insularidad en el 

sentido de incomunicación y de desamparo, abandono, como para existir. Por que, si el 

sentido nace de la diferencia, solo en la diferencia podremos encontrar sentido. ¡Reconocer la 

diversidad, como he hablado, no es necesariamente aceptar la diferencia en su 

irreductibilidad! ¡Cómo hacerlo es la cuestión, puesto que hacerlo es la tarea del ser sin 

coartada que somos nosotros! 

 

Identidad es proceso, non producto 

Así, a la identidad podremos pensarla en cuanto insularidad extrapuesta y alterada, 

hecha siempre “alter”, en la aparente continuidad que nos permite decir “soy yo”: ¡pues solo 

lo soy en una circunstancia dada que me convierte en otro! La identidad es una soltura/sutura 

que dispersa y une tensamente la aparente mismidad a una ipseidad también aparente que es, 

¡repito!, irreducible a lo mismo. ¡De ahí que el ser como esencia no existe, puesto que hay 

solo el siendo! La vida solo existe en cuanto el viviendo, pues no la interrumpimos ni salimos 

de ella como para verla tal y como lo es (lo seria): la vemos viviéndola.  

La identidad es así una eterna frontera, una isla que traemos en nuestro ser y que no 

acabamos de cruzar, una insularidad constitutiva, que depende del otro/del Otro, y que nos 

muestra la alteridad que somos en el intervalo mismidad-ipseidad. ¡Hay así una frontera que 

nos condena a solo nos ver enteros en imágenes especulares (reflejos del yo sin reflexión por 

el yo)  y a con-vivir con lo fragmentario de la visión de nosotros que perciben nuestros 

propios ojos! Una frontera que también nos condena solo a  realizar por entero sentidos 

individuales pero jamás el sentido y a convivir con lo fragmentario de todos los sentidos 

realizados en la ausencia del sentido todo. (Una regla de exhaustividad se aplica a sentidos de 

los enunciados pero jamás al sentido instaurado, en las varias versiones de lo dicho.) 
                                            

2166 Bakhtin, Estética da Criação Verbal. São Paulo, Martins Fontes, 2003, p. 374-375. Trad.: Paulo Bezerra. [La 
pasaje ha sido traducida por el autor del artículo.] 
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¿No se podría decir que desde la perspectiva de la insularidad en cuanto pasaje-y-aislamiento, 

el yo es desde siempre otro, hablado por el otro/Otro (das Dichtung dichts, el lenguaje habla, 

dice Heidegger), pero desde su propia voz, no solamente en cuanto el resto de que habla 

Lacan, sino también en cuanto una posición irreducible que le hace precisamente ese yo y no 

otro cualquiera?  

Tal vez lo propio de los seres humanos sea estar, más que próximos, juntos, si no 

siempre prójimos – ¡aunque demasiado juntos pueda sí ser una amenaza! ¡El 

encuadre/frontera que aísla es (¡insisto!) lo  que permite distinguir entre yos y mantener la 

distancia-diferencia que garantice la existencia, aunque siempre fantasmática, del sentido, ese 

conflicto ruidoso que nunca acaba de finalizar. La ontología dialógica de Bajtín, la base de lo 

que he dicho, propone a mi juicio un Ser y un Ente inacabados, en el proceso continuo de 

tornarse, que se componen sin cesar en la arena del contacto con el otro, una amenaza que 

paradójicamente es la condición necesaria y suficiente de ese dinamismo estabilizable, aunque 

momentáneamente, o de esa fijidez dinámica, que es el sujeto y su identificarse: ¡un 

amalgama de mismo y otro, una incesante y pululante permanencia en el flujo!5 

DETERMINIDADE DA FRONTEIRA E LIBERDADE (POSSÍVEL) DA PESSOA 

RESUMO: Explora-se aqui o estatuto da identidade do sujeito, dividido, em vez de uno, mas 

sem a deriva absoluta de concepções pós-modernas. Partindo da "ontologia dialógica" de 

Bakhtin, anti-relativista e anti-absolutista, reconhecem-se as coerções que atingem o sujeito, 

vindas de outros concretos, mas defende-se sua responsabilidade sem álibi por seu ser, 

segundo a mobilidade das conjunturas, sem liberdade absoluta mas sem sujeição ao social. 

Palavras-chave: Determinidade; identidade; ontologia; Bakhtin; responsabilidade  

FRONTIERS' DETERMINITY AND SUBJECTS' (POSSIBLE) FREEDOM 

Abstract: We explore here the statute of subjects' identity, divided instead of unified, but 

without the total fragmentation of postmodern conceptions. From Bakhtin's "dialogical 

ontology", anti-relativist and anti-absolutist, we consider restrictions affecting subjects, 

coming from concrete others, but insist on their responsibility/answerability without alibi for 

                                            
5 Esta ponencia se basa en el artículo  "Insularidad, extraposición, alteridad e identidad: exploraciones 
especulativas". In: la página. Revista n. 88 [Año XXII, núm. 6, 2010]. La fascinación insular - Domingo-Luis 
Hernández, Iris M. Zavala y Daniel María (eds.). Tenerife: La Página Ediciones, S.L., p. 95-109. 
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themselves, according to changing conjunctures, with no absolute freedom but also without 

their being subjected to social reality.  

Keywords: Determinity; identity; ontology; Bakhtin; responsibility/answerability 
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RESUMO 
Ele vai abordar o caso da Argentina e Bolívia, em torno de três aglomerados de fronteira, 
através de duas aproximações sucessivas: fornecer sugestões teóricas e metodológicas sobre a 
relação entre as categorias território, limite, fronteira e mobilidade; desenvolver uma tipologia 
de mobilidades que, em conjunto, pode ser pensado como um sistema de mobilidade 
transfronteiriça. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo se propone dos objetivos. El primero es abordar la relación entre frontera y 

movilidad. El segundo es elaborar y desarrollar, en forma introductoria, una tipología de 

movilidades en la frontera argentino-boliviana (según diferentes escalas y propósitos). Si bien 

se procuró una mirada general de esta frontera, la atención estuvo puesta en tres 

conurbaciones transfronterizas: La Quiaca y Villazón, Aguas Blancas y Bermejo y Profesor 

Salvador Mazza y Yacuiba, localizadas en tres zonas bien diferenciadas. Estos tres lugares de 

frontera concentran el grueso de la población que reside sobre el límite internacional, de las 

movilidades transfronterizas y de la infraestructura de integración binacional.  

2. FRONTERAS Y MOVILIDADES  

Al vincular conceptualmente límites y fronteras, muchos autores intercalan estas nociones, 

mientras que otros afirman que una frontera es más que un límite. Proponemos que se trata de 

dos categorías espaciotemporales diferentes, aunque interdependientes. El límite es la 

periferia de un espacio definido a partir de un centro de poder que ejerce territorialidad 

(definición subjetiva); o a partir de una finalidad epistemológica tendiente a recortar espacios 

para organizar su comprensión (definición objetiva). En ambos casos, opera una división y 

clasificación por áreas, o bien, regionalización. Una regionalización surge por la 

identificación, localización, delimitación, nominación y descripción de áreas, contiguas o no, 

permanentes o no, dentro de un todo. Mediante límites se definen, en principio, dos espacios 

cualesquiera y esto es generador de algún tipo de diferencia. Al establecerse un territorio, el 

límite opera como sistema para establecer su alcance y el espacio diferencial con respecto al 

vecino. También, señala qué porción de la superficie terrestre procura apropiarse, material o 

simbólicamente, un determinado agente social. 

En el caso de los territorios estatal-nacionales, la principal función del límite internacional ha 

sido, hacia adentro, definir el alcance del poder coercitivo del estado. Es, además, uno de los 

principales elemento que, con el tiempo, logró marcar las diferencias entre una comunidad 

nacional y el resto; y, finalmente, una señal de hasta dónde se extiende un determinado 

sistema de derechos, deberes y garantías. En estas materias, los estados mantienen, aún en la 

era de la globalización, facultades para definir parámetros y criterios de inclusión y exclusión, 

por lo que los límites también suelen establecer un sistema de asimetrías internacional. Es allí 

cuando la movilidad aparece como una estrategia individual o grupal para achicar esas 

asimetrías y beneficiarse por los mejores recursos existentes en el país vecino (Peiter 2007). 
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El límite, la frontera y la movilidad devienen recursos, para definir estrategias de 

reproducción a partir del aprovechamiento de las disparidades entre territorios. En la medida 

que la propia frontera es un recurso, ciertos colectivos locales o regionales definen sus 

estrategias para controlar áreas transfronterizas. En el actual sistema internacional la 

delimitación ha cobrado gran relevancia, en la medida que los estados son reconocidos como 

sujetos de soberanía en la medida que controlan un área discreta de la superficie terrestre. Las 

nuevas investigaciones en geopolítica diversificaron el tipo de límites estudiados, dando 

origen, por ejemplo, a lo que conoce como geografía administrativa. 

Por otro lado, la frontera es aquello que está al frente, muchas veces sobre el límite, muchas 

otras corrido, a veces se fija y otras es móvil. Las fronteras suelen visibilizar la territorialidad 

estatal y por lo tanto expresan o revelan las relaciones y los conflictos de poder generados por 

el control de superficies discretas. La frontera, en su origen, se opone a la movilidad del 

vecino hacia el interior o, al menos, buscan afectarla de algún modo; eventualmente, se 

vuelven un recurso en la medida que surja el interés por cruzarla. Finalmente, se crean 

expresamente o surgen por un movimiento social no planificado, en la medida que el otro 

externo/extranjero se proponga cruzar el límite: lo que le da sentido al establecimiento de 

fronteras es el cruce o la hipótesis de cruce, la movilidad a través del límite, el ingreso/egreso 

al/del territorio y que esto atente (actual o potencialmente) contra los intereses de quien 

controla el área. El espacio liminar se transforma en fronterizo cuando allí quien sostiene la 

territorialidad hace un despliegue centrífugo de su poder. Por esto, no todas las 

territorialidades establecen fronteras lineales y más o menos fijas durante mucho tiempo. 

Proponemos que el límite es un dispositivo lineal y continuo que define un área. En el estudio 

de la dinámica territorial de los estados modernos (o de cualquier otro grupo social) no 

debería considerarse como una categoría formal, externa a las relaciones sociales, ni un 

atributo natural del espacio físico: el límite es una construcción social, generalmente 

cuestionada por espacialidades de otras escalas, generador de diferencias y conflictos. Las 

fronteras también son construcciones sociales, que en general derivan en dispositivos zonales, 

de extensiones flexibles, que pueden coincidir con el límite, pero no inevitablemente. Los 

estados nacionales, a lo largo de su proceso de organización, buscaron que sus fronteras 

coincidiesen con los límites internacionales (Osorio Machado 1990). Muchas veces, las 

fronteras se establecen sin que las precedan la definición de un límite, como ocurre en el 

campo de batalla; allí, la frontera –llamada línea fronteriza, frente o frente pionero- da origen 

al límite, como ocurría con la línea de fortines que avanzaba sobre tierras de indios en los 
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nuevos estados americanos en proceso de expansión. En ese caso, se podría reconstruir el 

límite en cada momento del avance y consolidación de la frontera. Los límites y fronteras son 

estructuras elementales de la organización de sistemas espaciales, son dispositivo que 

originan discontinuidades espaciales. Como premisa general, la construcción social de límites 

y fronteras es una condición para la emergencia de un territorio. Una entidad espacial perdura 

en el tiempo y se institucionaliza cuando sus límites se estabilizan y esto, con seguridad, es el 

inicio de una relación territorial entre ese grupo social espacialmente delimitado y el resto de 

la sociedad (Paasi 1986). De esa manera, propios y ajenos, un nosotros y un otro, a través de 

alguna clase de código, podrán conocer dónde termina el territorio propio y empieza el ajeno: 

los límites son sistemas semiológicos utilizados por la sociedad para marcar territorios 

(Raffestin 1980). 

Tomando en consideración las territorialidades de los estados nacionales, los contactos 

fronterizos, el pasaje de la frontera, difícilmente ocurrirá en todos y cada uno de los puntos 

que recorre el límite. En situaciones extremas, ello derivó en la construcción de 

fronteras/murallas. La frontera cobra sentido en la medida que haya intensiones de algún 

sujeto de moverse a través del límite y, además, exista una clara voluntad por afectar, influir o 

controlar las acciones del otro; sino se trata solamente de un límite, informado a través de 

alguna clase de marca espacial, como puede ser un cartel, una sucesión de boyas o de hitos. 

Frontera, movilidad transfronteriza, contacto y control son términos relacionados. Las 

relaciones fronterizas no ocurren en un espacio cualquiera. En la frontera, el contacto, las 

movilidades transfronterizas, la concreción de las relaciones fronterizas, se produce en cruces, 

fortines, pasos y otros sitios que devienen lugares de frontera, localizaciones donde se 

experimenta cotidianamente las diferencias creadas por el deslinde territorial internacional. En 

la frontera se refuerzan los sentimientos de semejanza y diferencia, mediante diversas 

prácticas simbólicas y materiales. El sentido de lugar está profundamente atravesado por el 

límite interestatal y por la conformación de la frontera: su inmediatez organiza los tiempos y 

los espacios cotidianos.  

Las fronteras, como los territorios, son entidades históricas, que se construyen por las 

prácticas materiales y simbólicas de la sociedad. Por ello, emergen, se transforman –con el 

tiempo cambian en su extensión, sus funciones y su fisonomía- y, junto con los territorios que 

las generan, desaparecen (Paasi 1986). Cada lugar de frontera, a su vez, tiene su propia 

dinámica geohistórica, estableciéndose como recurso, sea por lo que allí mismo se localiza o 

por lo que se localiza en las proximidades a uno u otro lado. La función de paso, en muchos 
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lugares de frontera, suele generar ciertas potencialidades que son aprovechadas por diferentes 

grupos sociales. La accesibilidad a la diferencia, engendra continuidades sobre esa 

discontinuidad creada por el límite y la frontera. Por ello, los límites internacionales no son 

espacios de diferenciación a todos los efectos: el mapa político que muestra un planisferio con 

unidades claramente delimitadas y de una aparente homogeneidad otorgada por un color que 

se extiende en forma continua en toda la extensión, es ilusoria: los estados nacionales son una 

territorialidad que coexiste con multiplicidad de territorialidades de diversa índole, de 

geometrías y dinámicas variables. 

¿Qué papel juegan las movilidades en la formación y transformación de las fronteras? Aquí 

optamos por recuperar la categoría movilidad espacial (en adelante sólo movilidad) en vez de 

transporte. La movilidad es una relación social ligada al cambio de localización de las 

personas o de sus bienes entre diferentes espacios (Levy 2000); es un tipo de relación 

espacial. Los diferentes agentes sociales adoptan la movilidad como una estrategia de 

reproducción social, para ocupar sucesivamente diferentes lugares, para controlar o apropiarse 

de un área, para sostener o crear vínculos sociales entre grupos distantes, para forjar 

identidades culturales. El movimiento es una práctica social generalizada, aunque existe una 

grandísima variedad espaciotemporal de posibles trayectorias o itinerarios (Massey 2006), 

siendo también variadas las razones del viaje, las formas de practicarlo, los procesos 

asociados. La movilidad como proceso social excede a la mera relocalización, al viaje, a los 

desplazamientos, a los transportes, a los flujos y a la circulación. La movilidad es una 

categoría genérica por excelencia para referir a toda relación espacial entre localizaciones 

concretada mediante el movimiento de bienes y personas. Si bien puede engendrar procesos 

de movilidad social, es una categoría diferente a esta de origen sociológico: la movilidad 

espacial es una categoría de orden geográfico. El estudio de las movilidades puede abordarse 

desde las múltiples dimensiones de lo social (económico, político y cultural), supone la 

identificación de sujetos sociales que se mueven y entran en contacto y conflicto, que 

articulan lugares y momentos. 

El concepto de movilidad lleva implícito el de estabilidad (Módenes 2008) o inmovilidad, par 

asociable al binomio flujos-fijos (Santos 1988), también circulación/localización. Las 

personas o los bienes se mueven hasta estabilizarse en algún sitio, en escalas temporales 

diversas. Cada sitio deviene un lugar-momento en el proceso de movilidad, como situación 

intermedia en un ciclo o como origen-destino de una estrategia espacial. Asimismo, la 

movilidad se puede asociar al concepto de territorialidad, toda vez que forma parte de una 
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estrategia orientada a delimitar y controlar un área geográfica específica aún cuando adopte la 

forma reticular (Raffestin 1980; Haesbaert 2004). Las movilidades son trayectorias 

espaciotemporales complejas e involucran condiciones sociales desiguales, decisiones de las 

personas, búsqueda por satisfacer ciertas necesidades, posesión de recursos, voluntades, 

accesibilidad a los medios de transporte (Levy 2000; Gutiérrez 2009). 

Además, resulta provechoso pensar al conjunto de las movilidades de un determinado espacio 

en términos de sistema (Bavoux et. al, 2005). El sistema de movilidad está conformado por un 

conjunto de trayectorias que definen redes, que se superponen e intersectan, por los sujetos 

que participan, en escalas temporales variadas, en los diferentes tipos de movilidad, por los 

mismos recursos y motivaciones para concretar los desplazamientos (servicios de transporte, 

infraestructura de circulación, know-how, imposiciones del mercado de producción, 

configuración de la red de lugares poblados, etc.). 

Frontera y movilidad resultan indisociables. Las fronteras internacionales pueden pensarse 

como dispositivos creados por los Estados, localizados en los límites internacionales 

acordados, en su intento inicialmente inmovilizante de todo lo que busque moverse hacia o 

desde el interior del territorio. Surge aquí la tensión interior/exterior, mediada por la frontera. 

El ejercicio del poder siempre implica la manipulación de la oposición entre continuidad y 

discontinuidad (Cataia 2007). La movilidad -hacia y desde- es una estrategia de encuentro, un 

tipo de relación que se establece entre uno y otro espacio. La continuidad se puede asociar a la 

movilidad, a facilitar la fluidez. La discontinuidad engendra, momentáneamente al menos, 

inmovilidad, fijeza. La frontera es un punto inmovilizante, para clasificar qué puede salir o 

entrar y qué no. Allí, entonces, opera un sistema de legalidad/ilegalidad, un filtro. En la 

medida que cada país puede establecer su propio sistema legal, aún cuando exista otro 

definido por el sistema de naciones, lo que es lícito en uno (lo que se acepta como factible de 

ingreso/egreso) no siempre coincide con el otro (Tejeda 2004). Esta disparidad en los sistemas 

legal/ilegal es un recurso, por ejemplo, aprovechado por las redes de trata de personas o de 

narcotráfico. Esta diferencia, una vez más, puede pensarse como un recurso territorial de 

frontera.  

El movimiento transfronterizo, especialmente el que se maneja por lógicas legales, tiende a 

concentrarse en las redes de transporte: se llega hasta el paso fronterizo por carretera o 

ferrocarril y se cruza a pie. La movilidad engendra lugares de frontera y los lugares de 

frontera tienden a concentrar las movilidades. A la escala urbana, los vecinos circulan por el 
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paso sin realizar trámites migratorios, en el caso que esta opción esté habilitada, usando el 

puente o calle destinado para tal fin, en sistemas de tráfico vecinal. 

Queda claro, a partir del planteo, que consideraremos a la frontera argentino-boliviana como 

una entidad geohistórica que está siendo, permanentemente, a partir de múltiples prácticas 

culturales y materiales de los dos países. En esta frontera se individualizaron y lograron 

jerarquía a diversas escalas tres lugares de frontera, los cuales concentran buena parte de las 

movilidades, pero no la totalidad. Estas ciudades se formaron y transformaron a partir la 

frontera; antes no existían o, en el caso de La Quiaca, constituían una posta en el camino. La 

sección siguiente se ocupará de analizar el derrotero histórico de la zona que hoy funciona 

como una frontera liminar. 

3. MOVILIDADES Y FRONTERA ARGENTINO-BOLIVIANA  

Para abordar el estudio de las movilidades en la frontera argentino-boliviana identificamos 

tres regiones (o zonas), tomando en consideración algunos rasgos fisiográficos sobresalientes: 

la zona puneña, donde se consolidó La Quiaca-Villazón; la zona vallista, donde se formó 

Aguas Blancas-Bermejo; y la zona chaqueña, con Profesor Salvador Mazza-Yacuiba. 

Considerando este periodización y zonificación de la frontera argentino-boliviana, se puede 

identificar una variada gama de movilidades en/hacia/a través de la zona, con diferentes 

propósitos Para construir una tipología de movilidades, hemos considerado cuatro escalas: 1. 

Local, relaciones horizontales entre aglomeraciones vecinas; 2. Extralocal en ambas 

direcciones: la frontera zona de paso; 3. Extralocal en una dirección: la frontera es el destino 

de la movilidad; 4. Extralocal articulado con local: la movilidades en la frontera son usadas 

para movilidades transfronterizas. Además, identificamos cinco propósitos: 1. Migraciones 

laborales; 2. Organización de las prácticas pastoriles, trashumantes y cazadora/recolectoras; 

3. Dinámica de la vida cotidiana en las conurbaciones transfronterizas; 4. Comercio; 5. 

Turismo; 6. Movimiento ilegal y criminalizado de bienes y personas. Del cruce de estas 

variables surgen 21 tipos de movilidades.  

Frontera y movilidades laborales. El movimiento migratorio fue predominantemente desde 

Bolivia hacia la Argentina  (Sassone 2009). También hay movilidades hacia la frontera.  

1. Migraciones hacia las zonas rurales del noroeste argentino. En el período 1880-1930 se 

generó una demanda estacional de mano de obra masculina para la zafra, propiciando un 

modelo de migración fronteriza con recorridos que no superaban los 200 km. La población 
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migrante provino de la zona chaqueña. Entre las décadas de 1930 y 1960 esas migraciones se 

combinaban con la migración hacia los valles templados, para la recolección de tabaco y de 

frutas y hortalizas. Las movilidades eran mayormente estacionales rural-rural. Entre las 

décadas de 1960 y 1970 comenzó a desarrollarse una mayor difusión espacial de los 

asentamientos bolivianos y una búsqueda de empleo permanente y ascenso social. Se inicia su 

activa presencia en la horticultura periurbana en Buenos Aires y otras ciudades argentinas. La 

frontera funcionó, inicialmente, como lugar de concentración de los braceros. Con el tiempo, 

sólo fue lugar de paso. 

2. Migraciones hacia la Región Metropolitana de Buenos Aires. Desde mediados de la 

década de 1980 la región metropolitana de Buenos Aires se transformó en el principal destino 

migratorio. A partir de la década de 1990, la comunidad adquiere mayor estabilidad y 

proyección, por ejemplo, a partir del manejo de la cadena alimenticia de frutas y hortalizas. 

Esto reforzó las redes formales e informales y mantuvo la conexión de las comunidades en la 

Argentina con sus comunidades de origen. La frontera reforzó su función de lugar de paso. 

3. Migraciones a la frontera. Con el tiempo, la propia frontera fue constituyéndose en destino 

migratorio, gracias al aporte migratorio de personas provenientes de las zonas rurales y 

mineras circunvecinas o de regiones remotas, como Medio Oriente. Por donde se trazó el 

límite internacional a fines del siglo XIX no existían ciudades. En la zona puneña el proceso 

de urbanización fue más temprano y se dio en La Quiaca por ser paso de frontera y estación 

terminal del ferrocarril a Bolivia. Villazón creció, a mediados del siglo XX, a partir del 

traslado de la aduana hasta entonces ubicada alejada del límite (Gil Montero et. al. 2007). Allí 

no se desarrollaron actividades productivas, sólo las comerciales, estableciéndose como un 

enclave en una población inminentemente rural y campesina, escasa y dispersa, aun en la 

actualidad (Teruel 2006). Desde la mitad del siglo XX comenzó la ocupación y crecimiento 

de las otras ciudades bolivianas. Bermejo se desarrolló gracias al desarrollo de la explotación 

petrolera y de la agricultura del azúcar. Sin embargo, lo que dio mayor impulso urbanizador 

fue la actividad comercial (Jerez y Rabey 2006; Souchaud 2007; Souchaud y Martin 2007).  

Movilidades vinculadas a las prácticas pastoriles, trashumantes y cazadora/recolectoras. 

A lo largo de la actual frontera argentino-boliviana se pueden diferenciar tres zonas 

agroecológicas: la puneña, con territorialidades pastoriles; la vallista, con territorialidades 

trashumantes; y la chaqueña, con territorialidades cazadoras y recolectores. 
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4. Movilidades cazadoras y recolectoras en la zona chaqueña. Los grupos que habitaban las 

planicies chaqueñas eran seminómadas y solían recorrer un espacio que actualmente está 

repartido entre la Argentina, Bolivia y Paraguay. Antes de la presión ejercida por los tres 

estados en la zona, desde mediados del siglo XIX, el Pilcomayo medio era un espacio de 

confluencia y conflicto entre diferentes grupos chaqueños, quienes practicaban una economía 

móvil vinculada a la caza y la recolección. Estos desplazamientos comenzaron a ser alterados 

con el proceso de incorporación del Gran Chaco a las territorialidades nacionales, primero del 

lado argentino, más tarde intensificado del lado boliviano y paraguayo. Esta población fue 

sometida a procesos de migración, arrinconamiento y desintegración social, por la acción 

conjunta de estados, misiones evangelizadoras y empresas agroindustriales (Hinojosa 2000). 

5.  Trashumancia en la zona vallista. En la zona vallista, aun en el período en que el límite 

internacional ya estaba demarcado, las tierras ubicadas al norte y al sur de la línea siguieron 

funcionando como una misma región. Progresivamente, la diferente pertenencia estatal fue 

introduciendo marcas distintivas en uno y otro sector, principalmente, por la influencia de las 

políticas que fue adoptando cada nación, así como cada jurisdicción local y regional. Las 

localidades de Los Toldos (Argentina) y Padcaya (Bolivia) formaron parte de un espacio con 

similar composición étnica, habitada por campesinos mestizos que realizaban una ganadería 

vacuna trashumante y diferentes intercambios socioeconómicos durante los últimos dos 

siglos. La zona fue progresivamente transformada y las movilidades ganaderas, en ambos 

países, se fueron acoplando con las migraciones laborales (Nicola 2008). 

6. Pastoreo y caravanas en la zona puneña. En la zona puneña las movilidades campesinas 

se vinculan, históricamente, tanto al pastoreo de llamas y ovejas como a la complementación 

económica mediante el transporte en caravanas. Las caravanas de intercambio y los viajes 

hacia las ferias campesinas fueron mermando a lo largo del siglo XX, por la cooptación y 

desarticulación social por parte de la minería, la agricultura comercial y las exigencias del 

estado nacional. Todavía en la década de 1990 se realizaban caravanas, pero era una práctica 

en desaparición. El pastoreo sigue siendo una práctica relevante, a la vez que es una marca 

identitaria para las poblaciones puneñas (Cipolletti 1984; García y Rolandi 1999). Un evento 

relicto de la lógica de viaje en caravana es la Manka Fiesta, o fiesta de las ollas, un evento 

sociocultural de raigambre indígeno-campesina, que se realiza anualmente, en el mes de 

octubre, en La Quiaca. El objetivo principal siempre ha sido realizar intercambios mediante 

trueque de poblaciones circunvecinas, aunque progresivamente se fue monetizando (Campisi 

2001). Desde sus inicios, este evento no fue estimulado por las autoridades locales, ya que era 
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considerado desagradable por los sectores acomodados de la ciudad. Como un efecto de la 

afluencia de turistas, las autoridades locales comenzaron a otorgarle relevancia a la Manka 

Fiesta, a través de su patrimonialización. 

Movilidades y dinámica de la vida cotidiana en las conurbaciones transfronterizas. Las 

tres conurbaciones transfronterizas funcionan con una dinámica doble: al interior de cada 

aglomeración se definen movilidades pendulares y cotidianas. Otras movilidades involucran a 

ambos sectores. 

7. Relaciones socioculturales. Ciertos eventos sociales dan origen a movilidades entre los 

pares de ciudades, como la religiosidad o las actividades deportivas. Un caso, en La Quiaca-

Villazón, es la Maratón Internacional de las Alturas, que en 2010 tuvo su tercera edición: se 

inicia en el puente Internacional Guzmán, un sitio simbólico, y describe un circuito que 

involucra a ambas ciudades. Pero las identidades culturales y su adscripción a las dos 

nacionalidades vecinas son también generadoras de fricciones. Un ejemplo, en la misma 

conurbación, es la disputa por la apropiación simbólica de la Diablada entre agrupaciones 

carnavaleras (Karasik 2000). Se trata de una danza sincrética entre elementos prehispánicos y 

católicos que se realiza en las zonas de influencia aymara durante el carnaval, siendo Oruro el 

lugar emblemático, donde se fue desarrollando un evento global, similar al de Río de Janeiro. 

El carnaval de Villazón convoca a personas del sur de Bolivia, a inmigrantes bolivianos en la 

Argentina, a quiaqueños y a muchos otros argentinos. Las comparsas de La Quiaca fueron 

incorporando la estética y forma organizativa orureña. Para ello cruzaban a Villazón para 

alquilar trajes e instrumentos. Esta situación fue generando recelos, en la medida que la salida 

de esos elementos desde Villazón hacia La Quiaca se veía como un despojo, lo que llevó a las 

autoridades locales a prohibir su alquiler a los vecinos argentinos. 

8. Funcionamiento de la administración pública. Funcionarios y empleados de la aduana, 

del consulado y de las policías de frontera realizan movimientos cotidianos entre sus lugares 

de residencia y sus oficinas apostadas en el puente internacional. Pero también cruzan el 

puente, incesantemente, ellos y personas que hacen diferentes trámites ligados a los controles 

fronterizos. Los propios cónsules se mueven regularmente para encuentros formales e 

informales entre pares. 

Comercio y frontera. Buenos Aires, Córdoba y Potosí formaron parte del espacio económico 

peruano, en el período colonial. Entre estas ciudades se estableció un importante circuito 

mercantil en el cual se intercambiaban diferentes productos. Ese corredor, dentro de la 
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organización territorial argentina y boliviana decimonónica, fue perdiendo importancia frente 

a las conexiones ultramarinas o las continentales con países vecinos. Igual, esa ruta mantuvo 

cierto dinamismo. 

9. El arrieraje en el siglo XIX. En la zona puneña fue clave la figura del arriero, sujeto social 

con presencia por lo menos desde el siglo XVII (Sica 2010), que conocían perfectamente las 

rutas que atravesaban las cordilleras, llevando recuas de mulas y/o de llamas o hatos de vacas 

y/o de cabras. El arrieraje fue vital en el transporte de mercancías en ambas direcciones. Las 

crisis de los centros mineros, los trazados ferroviales, el aumento de los controles fronterizos 

y la demanda laboral en los ingenios fueron algunos de los factores por los cuales fue 

decayendo la actividad y se abandonaron muchas rutas. Sólo eventuales pedidos de guiar a 

viajeros ocasionales por las cordilleras de los Andes mantuvieron en actividad a muchos 

arrieros (Cipolletti 1984). Todavía en las primeras décadas del siglo XX el arrieraje fue un 

vigoroso relicto colonial en tiempos republicanos.  

9. Consumos cotidianos. El grueso de las necesidades cotidianas se satisfacen con lo que 

ofrece el mercado local. A diferencia de otras fronteras, donde los habitantes de una ciudad 

realizan sus compras mensuales en supermercados del país vecino o cuentan con vendedores 

que ofrecen productos de contrabando, el estilo de vida en la zona argentina-boliviana no 

supone esas prácticas de consumo. Igual, hay productos específicos que se consiguen a mejor 

precio o con una calidad superior al otro lado del puente. Esto genera movimientos cotidianos, 

individuales o familiares, en las tres conurbaciones, facilitados por el régimen de Tráfico 

Vecinal Fronterizo que permite el intercambio libre de formalidades y del pago de impuestos 

aduaneros, entre poblaciones fronterizas de mercancías destinadas al consumo doméstico.  

11. Exportación e importación. En la actualidad, el comercio de importación/exportación es 

realizado por empresas camioneras que usan la legislación sobre comercio exterior y cruzan la 

frontera por los pasos internacionales, luego de realizados los respectivos controles aduaneros. 

En este tipo podría incluirse al sector energético, con el transporte de gas, combustibles 

líquidos y electricidad que han aumentado en las últimas décadas. Se trata del sector formal 

del comercio binacional. En el contexto del sur sudamericano, las relaciones comerciales 

argentino-boliviana no son las más relevantes. Puede señalarse, al respecto, que el tránsito 

medio diario anual de las tres rutas nacionales que conducen en la Argentina a los pasos de 

frontera en cuestión, ha aumentado a lo largo de las últimas dos décadas de manera 

considerable: entre 1992 y 2010 pasó en la RN 9 de 139 a 860, en la RN 34 de 1206 a 2500 y 
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en la RN 50 de 850 a 2600 (Dirección Nacional de Vialidad - http://www.vialidad.gov.ar/). El 

ingreso de Bolivia como país asociado al MERCOSUR generó cierto incremento de los flujos 

comerciales entre ambos países. En 1999 el valor de las exportaciones argentinas a Bolivia a 

través de las aduanas de La Quiaca y de Pocitos (Prof. Salvador Mazza) alcanzó los 22.718 y 

los 88.009 miles de dólares, respectivamente –significando un aumento de 19.842 para la 

primera y de 66.883 para la segunda con respecto a 1992-, siendo los valores relevados en 

2006, para ambos casos, según este orden, de 50.357 y 103.037 toneladas (INDEC 1993, 2000 

y 2006). Subsisten problemas estructurales que obstaculizan un desarrollo de la integración 

fronteriza, como la escasez de obras en infraestructura. 

12. El paseo de compras. Villazón, Bermejo y Yacuiba se consolidaron como centros 

comerciales para las provincias del noroeste argentino. Desde diferentes ciudades de esa 

región proceden personas a realizar compras minoristas y mayoristas, utilizando el esquema 

aduanero del tráfico vecinal. Los viajes son realizados en vehículos propios o en buses de 

línea, permaneciendo unas cuantas horas durante un día o, excepcionalmente, más de un día. 

En esas ciudades se ofrecen mercaderías de origen asiático, junto con otras provenientes de la 

industria boliviana: ropa, accesorios para el traje de las cholas, artesanías, hojas y te de coca, 

alimentos. La dinámica entre los diferentes pares de ciudades fue cambiando con el tiempo. 

De todas formas, a largo plazo, la actividad comercial terminó consolidando el proceso de 

urbanización de la frontera por el lado boliviano. 

13. Red comercial aymara. En Bolivia, la ausencia de controles fronterizos estrictos, el fuerte 

desarrollo de la economía subterránea y la puesta en acción de un saber hacer tradicional le 

permitió a la comunidad aymara desplegar una red comercial de escala continental. Así, se  

transformaron en una sociedad de comerciantes (Jüge 2007), estableciendo interconexiones 

entre los puertos marítimos de Chile (Iquique y Arica), ciudades de Bolivia (lugares de 

tránsito y/o depósito y/o destino final de las mercancías), ciudades de frontera de Brasil y de 

la Argentina y ciudades en el interior de esos países y del Paraguay. Se comercializan prendas 

de vestir, vehículos usados, aparatos electrónicos, artículos para el hogar, calzados, 

medicamentos, etc. La frontera se constituye en un recurso, en la medida que se desarrollan 

circuitos comerciales que aprovechan las disparidades cambiarias y las diferentes 

posibilidades y disfuncionalidades que ofrecen los controles estatales. Se trata de una 

circulación subterránea, con gran fluidez espacial y capacidad de adaptación a los cambios, 

con territorialidades diseñadas a escala del Cono Sur superpuestas a las estatal-nacionales. 
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14. Comercio hormiga. Una de las formas que adopta el comercio fronterizo se debe al 

aprovechamiento del régimen del tráfico vecinal para introducir, desde el país vecino, 

diferentes mercancías. En este caso, empresas que buscan colocar productos argentinos (como 

la harina de la provincia de Buenos Aires) en el mercado boliviano, no realizan viajes con 

camión cerrado, sino que llevan la carga hasta la frontera argentina, allí se mueve la carga a 

través del límite con tracción a sangre humana, que luego se sube a otro camión, para seguir 

viaje en Bolivia. Para ello es fundamental la presencia de un sujeto social, el pasero, que 

también existe en otras fronteras latinoamericanas, con diferentes denominaciones. Los 

paseros son las personas que se ocupan de pasar bienes a través del límite interestatal, entre 

sitios próximos, claramente establecidos. Los paseros hacen un trabajo por cuenta de terceros 

a cambio de remuneraciones muy bajas. Practican una actividad que bordea la ilegalidad, de 

conocimiento generalizado por parte de quienes están dedicados al control de la frontera. 

Involucra trabajo infantil y adolescente en situación de sobreexplotación. La paga se realiza 

por bulto movido: cuantas más veces pasen mayor será la remuneración. Cruzan trotando, 

llevando las cargas sobre sus espaldas. El régimen de trabajo es exigente, con jornadas 

extendidas, razón por la cual se registran diferentes patologías laborales. En La Quiaca-

Villazón el cruce se realiza por las vías inactivas del ferrocarril internacional. Los paseros 

recorren una distancia de entre 700 y mil metros, entre el sitio a donde llega la carga, 

generalmente del lado argentino, hasta el sitio donde deben entregarla, generalmente del lado 

boliviano, mientra una persona va registrando cada pasada en un cuaderno. Suelen hacer hasta 

siete u ocho idas y vueltas. Una de las principales cargas consiste en sacos de harina, que 

pesan 50 Kg. Las mujeres suelen llevar 1 bolsa mientras que los hombres tratan de cargar 2. 

15. Régimen simplificado de exportación e importación. El sistema de los paseros funciona 

en la medida que existen intercambios que aprovechan el llamado Régimen Simplificado de 

Exportación e Importación. El llamado comercio hormiga suele establecerse como una etapa, 

fundamental, en circuitos comerciales que involucran a importantes ciudades de ambos países, 

que recurren a los paseros para abaratar costos de exportación. Este circuito se inicia con un 

camión que procede del sur de la Argentina, que son descargados en la frontera por 

estibadores, luego son movidos por los paseros, hasta el otro lado del puente donde otro grupo 

de estibadores lo cargan a otro camión, para dirigirse hacia alguna ciudad en Bolivia. 

Turismo y frontera. Las aproximaciones a la problemática del turismo en el norte argentino 

y sur boliviano son relativamente recientes y, todavía, dispersas. La relación entre 

movilidades, turismo y frontera, asimismo, apenas ha sido considerada. 
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16. Circuitos de larga distancia para turistas argentinos y extranjeros. A los tres pasos 

fronterizos considerados, diariamente, arriban cientos de turistas que provienen de Buenos 

Aires, Salta, Potosí o La Paz. Estos turistas utilizan una empresa de buses de media o larga 

distancia, desde cualquiera de los destinos hasta la ciudad de frontera. Allí, suelen recorrer a 

pie la distancia que media entre una terminal de buses y la otra. Como suelen ser turistas 

jóvenes y de bajo presupuesto, mochileros, reducen los gastos en estas conurbaciones a la 

mínima expresión posible. La frontera es un inevitable lugar de paso.  

17. Circuitos de larga distancia para turistas bolivianos. La movilidad social de muchos 

inmigrantes bolivianos fomentó el interés por visitar sus ciudades natales en períodos de 

vacaciones, quienes utilizan empresas formales que hacen recorridos que van de una punta a 

la otra,  tanto como informales, con trasbordo en el límite internacional. De la misma forma 

que en el caso anterior, la frontera es zona de paso. 

18. Circuitos turísticos transfronterizos trinacionales. Superpuesto a los dos tipos de 

movilidades turísticas anteriores se fue estableciendo otro que abarca una menor extensión y 

que, en parte, mantiene a la frontera como zona de paso aunque, cada vez más, se vuelve 

destino intermedio. Se trata de un turismo transfronterizo, centrado en San Pedro de Atacama 

(Chile), lugar que se fue convirtiendo en un punto originador de flujos turísticos hacia los 

países vecinos. En sus orígenes tenía un carácter informal pero, con el tiempo, diferentes 

empresas y gobiernos se fueron involucrando en su organización. Se  conformó un circuito de 

escala regional trasnacional, que se consolidó en la década de 2000, que articula los grandes 

salares del altiplano andino: el de Uyuni en Bolivia, el de Atacama en Chile y las Salinas 

Grandes en la Argentina. No es un circuito cerrado: muchos turistas realizan partes de ese 

recorrido combinándolo con otras opciones, en forma flexible (Amilhat y Guyot 2007), 

realizado por turistas que practican modalidades turísticas “alternativas”, como el turismo 

cultural, científico, místico, rural, vivencial, ecoturismo o aventura (Nielsen et. al. 2003). 

19. La frontera como lugar turístico. La circulación de turistas de paso, los que realizan el 

circuito trinacional, junto con la creciente llegada de argentinos en viajes por el interior del 

país a partir de la crisis de 2001, más el impulso comercial, estimuló el proceso de 

turistificación de las ciudades fronterizas. Aquí es relevante la participación de los municipios 

locales, que organizan calendarios, hacen mejoras del espacio público, producen un discurso 

turístico, formalizan el desarrollo de eventos locales (como el carnaval en Villazón o la 

Manka Fiesta en La Quiaca) y promocionan circuitos hacia zonas próximas. No es menor el 
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rol del sector comercial que atrae a cientos de personas en viajes de compra. Si bien se habla 

de turismo de compra, este tipo de viajes no constituye una actividad recreativa. De todas 

formas, contribuye a la transformación de estos lugares en atractivos turísticos. 

Tráfico ilegal y criminalizado de bienes y personas. La frontera es un espacio de contacto 

entre dos sistemas legales: lo que es permitido de un lado no lo es del otro; esta situación 

facilita, en esta frontera, en el tráfico de niños. También, es una zona porosa por donde 

transitan bienes de contrabando, siendo el narcotráfico el ejemplo emblemático. Sin embargo, 

existen movilidades que no son estrictamente ilegales, sino que son estigmatizadas, lo que 

lleva a su criminalización: es lo que ocurre con las mujeres bolivianas embarazadas que 

cruzan para parir del lado argentino o con el ingreso de hojas de coca. 

20. Mujeres bolivianas embarazadas que cruzan para parir del lado argentino. Muchas 

mujeres bolivianas cruzan el límite político para acceder a ciertas facilidades que existen en el 

sistema de salud argentino, como la cobertura estatal gratuita, la mejor infraestructura y 

formación médica. La imagen de estas mujeres conlleva una consideración estigmatizante y 

xenófoba sobre el aprovechamiento de “nuestra” cobertura social, por el uso “en exceso” de 

derechos o por tener ellas “demasiados beneficios y posibilidades”, porque estarían usando un 

sistema que no les pertenece, lo que generaría un perjuicio a la población local. También, 

genera resquemores sobre ciertos derechos que obtendrían por transformarse en madres de un 

argentino, ya que en la Argentina rige el ius solis. Esta situación es planteada como 

problemática en San Salvador Jujuy y en otros lugares de la provincia de Jujuy, aunque es en 

la frontera donde se vuelve categórica (Caggiano 2007). La descalificación de la conducta de 

esas mujeres promueve prácticas institucionales que buscan disuadir los partos, como la 

obligatoriedad de pagar un arancel por las prestaciones, el pedido de Documento Nacional de 

Identidad y la exigencia de haber realizado controles prenatales (Sala 2002). La evidencia de 

una mayor demanda en las áreas de ginecología y obstetricia no dio lugar, de parte del estado 

argentino, a la formulación de acciones de promoción de la salud entre mujeres migrantes. 

Esta situación motivó el involucramiento de la Pastoral Inmigratoria, de la Obra Claretiana 

para el Desarrollo, perteneciente a la Prelatura de Humahuaca, organización civil que viene 

generando algunas acciones para revertir este esquema (Benedetti y Parodi 2008). 

21. Tráfico ilegal y criminalizado de bienes. Si bien existe cierto consenso sobre la 

importancia de las triples fronteras en su condición de zonas geoestratégicas para las redes de 

narcotráfico, la migración ilegal y el contrabando (González Miranda 2009), esto no dio lugar 
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a importantes estudios académicos. Una excepción es la coca. Se tata de un producto que no 

podría considerarse como parte del narcotráfico, debido a su amplia aceptación cultural y 

difusión de su consumo cotidiano en el norte argentino. Sin embargo, no existe una política 

ad hoc que rija su importación a la Argentina como un bien comercial más, a excepción de 

productos industrializados, como el te de coca. La introducción de coca por parte de personas 

bolivianas a la Argentina reproduce imágenes estigmatizadas sobre la ilegalidad y el 

contrabando. La Gendarmería Nacional, reiteradamente, suele sustraer bolsitas de coca, que 

son de uso personal y que nada tienen que ver con el narcotráfico. 

22. El tráfico de personas. En el marco del proceso migratorio se registra una modalidad que 

se relaciona con el tráfico de personas. Recientemente, la Pastoral Inmigratoria de la Prelatura 

de Humahuaca ha detectado que alrededor de 9.000 niños, proveniente de las zonas rurales 

pobres de Potosí y zonas circunvecinas, cruzan cada año la frontera entre Bolivia y Argentina 

sin existir registro de hacia donde van. Según investigaciones de esta organización, familias 

campesinas bolivianas en situación de extrema pobreza entregan sus hijos a personas que 

ofrecen posibilidades de trabajo del lado argentino. Ya en Villazón, se consigue la 

documentación necesaria para poder cruzar los niños a la Argentina. Estos desplazamientos se 

realizan en forma cotidiana. A esta situación se le suma los problemas de la falta de 

documentación de muchos niños, nacidos de uno y otro lado, y del desarrollo de mercados de 

trabajo semi-esclavos en áreas rurales del país (Benedetti y Parodi 2008). 

4. CONCLUSIONES 

En las conurbaciones transfronterizas de La Quiaca-Villazón, Aguas Blancas-Bermejo y 

Profesor Salvador Maza-Yacuiba se superponen territorialidades fijas (fundamentalmente las 

de los estados nacionales) y móviles (como aquellas establecidas por la trashumancia); unas 

están marcadas por relaciones de horizontalidad (como aquellas definidas a partir de los 

consumos cotidianos) y otras por relaciones de verticalidad (como el narcotráfico); algunas 

son rutinarias y casi permanentes (como las de los paseros) y otras se concentran en ciertas 

temporadas (como las migraciones estacionales); hay territorialidades antiguas que han dejado 

sus huellas (como las que se establecían a partir de las necesidad de complementación entre 

comunidades campesinas, mediante caravanas) y otras son típicamente posmodernas (como el 

turismo aventura); hay sujetos que despliegan sus estrategias territoriales buscando la 

apropiación simbólica de cierto recurso (como el carnaval de la frontera en Villazón) mientra 

que otras buscan captar ciertos beneficios de la disparidad cambiaria (como el comercio de la 
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frontera); hay territorialidades que se circunscriben a espacios de poca extensión, que poco se 

alejan del límite internacional (como el pastoreo) mientras que otras involucran grandes 

extensiones (como el comercio motorizado por las comunidades aymara). En todas estas 

territorialidades, la movilidad y la frontera internacional tienen un papel preponderante. La 

frontera genera discontinuidades que las movilidades buscan anular o disminuir (como las 

mujeres de nacionalidad boliviana que procuran acceder al sistema hospitalario argentino que 

es comparativamente mejor); también, hay prácticas que generan continuidades que los 

actores de frontera procuran desactivar (como la requisa por parte de los gendarmes, quienes 

muchas veces sustraen bolsitas con hojas de coca introducidas a la Argentina para consumo 

personal). La frontera es un recurso para las redes legales (el comercio de 

exportación/importación) e ilegales (la trata de personas). Las movilidades engendran lugares 

de frontera: los flujos tendieron a concentrarse en tres puntos destacados del límite; pero la 

existencia de lugares de frontera con controles aduaneros, migratorios y policiales alientan las 

movilidades por zonas no controladas o mal controladas y, así, la frontera se vuelve porosa. 

Frontera internacional, movilidades y territorialidades son categorías cuyo análisis conjunto se 

vuelve provechoso, se potencian ciertas capacidades heurísticas, permiten desarrollar nuevas 

estrategias metodológicas. 

El estudio de la frontera argentino-boliviana es discontinuo en el tiempo y en el espacio. Hay 

temas que concentraron mayor atención, como las movilidades migratorias de bolivianos a la 

argentina. Se trata de una movilidad emblemática. En ese caso, la mirada tendió a centrarse en 

los lugares de origen y, sobre todo, de destino (en la medida que son mayoritariamente 

argentinos quienes abordaron esta problemática). Si bien es claro que se trata de una 

movilidad a través de la frontera, igualmente poco se ha indagado sobre la función que tiene 

la propia frontera en esa dinámica. En cuanto a las migraciones a la frontera, al proceso de 

urbanización de la frontera, los sectores vallista y chaqueño fueron motivo de investigaciones 

detalladas durante los últimos años. A pesar de la relevancia (tanto simbólica como funcional) 

de La Quiaca-Villazón no se cuenta con estudios detallados para el lugar. Será propicio 

realizar comparaciones entre las conurbaciones argentino-bolivianas, estableciendo 

diferencias y semejanzas. De la misma forma, poco se sabe sobre la gravitación de estas 

aglomeraciones, sobre la formación de redes urbanas de diferentes escalas, sobre las 

movilidades cotidianas en la frontera argentino-boliviana. La situación social de diferentes 

sujetos sociales subalternos (indígenas y criollos, campesinos y pequeños productores) en la 

frontera, que aquí se bosquejó sucintamente, tienen un tratamiento considerablemente parejo 
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en el tiempo y en el espacio, aunque todavía son necesarias algunas sistematizaciones que 

permitan estudiar las continuidades y discontinuidades espaciales y temporales.  

La relación entre territorio, frontera y comercio también tiene un tratamiento desparejo. Los 

estudios más importantes se refieren a los momentos donde la delimitación todavía se 

encontraba en marcha y no había una fronterización del límite político. Los estudios sobre el 

arrieraje, otra movilidad emblemática, son fértiles para establecer puntos de comparación de 

los intercambios comerciales del presente con los del pasado. Pero las relaciones de 

intercambio durante el siglo XX apenas fueron estudiadas. Por otra parte, el comercio en la 

frontera, la organización de las asociaciones de paseros, el involucramiento de autoridades 

argentinas y bolivianas, la configuración de las redes comerciales con sus diferentes actores y 

capacidades de acción, algo que es fundamental en el funcionamiento actual de la frontera 

argentino-boliviano, es un tema con una magra literatura y un gran desconocimiento empírico. 

Los paseros se encuentran en la zigzagueante línea que separa la legalidad de la ilegalidad, la 

legitimidad de la ilegitimidad. En la consideración de la frontera como una marca hasta la 

cual llega un sistema de derechos, garantías y obligaciones se encuentran otras movilidades 

que han sido criminalizadas y que, junto a la situación de los paseros, expresan la cara 

humanamente dramática de la frontera: las mujeres que cruzan la frontera y el tráfico de 

niños. Este tema de las mujeres embarazadas fue convenientemente tratado aunque siempre 

existe la posibilidad de volver sobre el asunto, contextualizándolo en la problemática más 

amplia de la situación social de la frontera; el tráfico de personas y el narcotráfico tampoco 

recibieron estudios sistemáticos. El turismo, finalmente, es un campo en cierne dentro de la 

geografía. Algunas zonas del norte argentino fueron estudiadas. Pero las movilidades a través 

de la frontera, hacia la frontera y en la frontera es materia para profundizar. 

Una vez más, cabe remarcar que un objetivo que orientó a este artículo fue armar un mapa de 

temas, problemas y casos referidos a la frontera argentino-boliviana y, muy especialmente, a 

sus tres conurbaciones. Esperamos que este sea un punto de partida para sucesivos esfuerzos 

de sistematización de resultados de investigación que lleven a un mejor conocimiento de esta 

entidad geohistórica. 
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comienzos del siglo XX. Revista Mundo Agrario, 2006, Nº 11. Centro de Estudios Históricos 
Regionales, Universidad Nacional de La Plata. 
 

RESUMEN 

Se abordará el caso argentino-boliviano, centrando la atención en sus tres conurbaciones 
fronterizas, a través de dos aproximaciones sucesivas: proporcionando algunas sugerencias 
teórico-metodológicas, sobre la vinculación entre las categorías territorio, límite, frontera y 
movilidad; elaborando una tipología de movilidades que, en conjunto, pueden pensarse como 
un sistema de movilidades fronterizas y transfronterizas. 
Palabras clave: frontera, territorio, movilidades, Argentina, Bolivia. 
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RESUMO:  
 
O objetivo deste trabalho é traçar um panorama da nossa condição pós-moderna, buscando 
compreender de que modo as fronteiras contemporâneas se configuram, ou desconfiguram, os 
processos que as constituem, assim como o modo como se refletem na arte e especialmente na 
literatura e na crítica, alterando também as suas fronteiras e entrecruzamentos. 
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Quando se pensa em pós-modernidade, invariavelmente temos que considerar o 

conceito de fronteiras, seja no âmbito político-econômico-geográfico, seja no âmbito 

sociocultural. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é traçar um panorama da nossa condição 

pós-moderna, buscando compreender de que modo as fronteiras contemporâneas se 

configuram, ou desconfiguram, os processos que as constituem, assim como o modo como se 
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refletem na arte e especialmente na literatura e na crítica, alterando também as suas fronteiras 

e entrecruzamentos. 

 

De fato, na chamada pós-modernidade, o processo modernista de estruturas em choque 

levou a uma mudança profunda no que foi chamado pelos editores da revista de arquitetura 

PRECIS 62167 de “estrutura do sentimento”, uma mudança na sensibilidade, na prática e 

desenvolvimento de um discurso distinto daquele do período anterior. Datas e terminologias 

variam de um autor para outro (alguns o chamam pós-modernidade; outros, de segunda 

modernidade; alguns dirão que inicia nos anos 1960; outros, nos anos 1970, ou até mesmo nos 

1980), mas uma coisa é certa: desde então, as mudanças tem ocorrido e deverão ocorrer de um 

modo bastante seminal e interconectado. Elas refletem o que Zygmunt Bauman (2007)2168, 

chama de passagem de uma modernidade “sólida” para a “líquida”, um período no qual as 

organizações sociais não mais conseguem sustentar as estruturas e, portanto, não há uma 

instituição capaz de definir as escolhas individuais ou assegurar a repetição dos padrões que 

determinam o comportamento social. Como pudemos ver no final dos anos 70, algo havia 

mudado radicalmente na nossa sociedade, tornando evidente que, de algum modo, o que quer 

que tenhamos aprendido havia se tornado inútil, colocando aquela década no cenário onde 

todos aqueles anos pós-guerra de esforços por desenvolvimento e reconstrução internacional 

estavam entrando em colapso, extinguindo antigas fronteiras e abrindo novas. A “sabedoria 

existencial”, como Bauman chama, parecia ter perdido o seu espaço no mundo, o qual 

clamava por uma revisão profunda de todos os nossos valores e práticas sociais.  E esse tem 

sido o nosso tempo – um momento de estruturas em derretimento; um tempo marcado pela 

diversidade. No entanto, esse processo de derretimento não promove unidade, ele apenas 

continua a oferecer aos atores da arena social o espetáculo de estratégias de vida em 

desaparecimento, estruturas que antes eram consideradas sólidas e permanentes.   E agora, 

depois do boom da globalização, com a nossa visão ampliada a um nível planetário, onde 

todas as conexões parecem possíveis, o que nos resta é o que Bauman define como 

“globalização negativa” (2007, p.13): uma sociedade aberta em relação à soberania territorial 

                                            
2167 PRECIS 6. Columbia University Graduate School of Architecture. The culture of 

fragments. New York, 1987. 
2168 BAUMAN, Zygmunt. Tempos líquidos. Translated by Carlos Alberto Medeiros. Rio 

de Janeiro: Jorge Zahar, 2007. 
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e ao respeito (ou falta de) a qualquer fronteira entre Estados.  Mas, com uma peculiaridade: 

essa abertura não inclui um comércio ou distribuição de capital equânime e livre, nem o 

controle da violência e do terrorismo.   

 

Apesar do significado original de “abertura” dado por Karl Popper, que se referia a 

uma sociedade que francamente admitia a sua incompletude, para Bauman “abertura” hoje 

está associada a um destino irresistível, com os efeitos não planejados e imprevisíveis da 

“globalização negativa” acima mencionada. Agora, sem ter restado nenhum limite para nos 

proteger (seja físico, político ou social), enfrentamos esse sentimento aterrorizador de 

vulnerabilidade e o que o autor define como “cultura do medo”, não apenas do que já existe, 

mas também de qualquer coisa que imaginamos que exista. E em tal contexto tenebroso, o 

progresso tornou-se um fantasma que escapa dos labirintos do nosso porão social e nos 

assombra como longos e infindáveis pesadelos nos quais o tempo nos consome, o espaço 

derrete, e somos jogados no nada. Medo é o que sobrou como a grande fonte de poder na 

nossa sociedade pós-moderna, e juntamente com ele vem o individualismo e a solidão. E 

como nos faltam as ferramentas apropriadas para reconstruir a nossa estrutura social, nesse 

processo de autoconsumação, temos sido forçados a encarar outro tipo de resíduo – o excesso 

humano, esse grupo crescente de pessoas “deslocadas” que não mais encontram um espaço 

onde possam ser reconhecidas como indivíduos socialmente ou até mesmo profissionalmente 

uteis.  O fato é que, ao mesmo tempo em que discutimos e enfatizamos o respeito pela 

diversidade cultural, o espaço onde essa diversidade pode existir tem-se tornado cada vez 

menor. Como Clifford Geertz (2000)2169 observou, as fronteiras sociais e culturais coincidem 

cada vez menos, e a pós-modernidade terá que lidar com essa quantidade de “excesso 

humano” – seja na figura do refugiado, seja na figura do indivíduo socialmente ou 

culturalmente desavantajado, e que clamam por um espaço real onde possam de fato existir.   

Esse excesso atingiu uma condição de impotência totalmente impensável, e que vai além de 

aspectos filosóficos, atingindo os extremos não apenas da fome, mas também da ausência de 

leis protetoras que garantam a sua existência material, especialmente no caso dos refugiados, 

para quem o que parecia ser uma condição temporária tornou-se um estado de longo prazo, se 

não permanente, de inexistência legal em “lugar nenhum” – o que Foucault chamaria de 

                                            
2169 GEERTZ, Clifford. The use of diversity. In: Available light: Anthropological reflections 

on philosophical topics. Princeton University Press, 2000. 
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“lugar sem lugar” (1986)2170. Nas comunidades imaginárias do mundo contemporâneo, esses 

indivíduos tornaram-se os “inimagináveis”, estratificando a sua condição de 

“permanentemente transitórios”.  

 

Naomi Klein (2003)2171 vai mais além: num artigo para o Guardian, ela menciona os 

“continentes-fortalezas”, um grupo de nações que unem forças para auferir vantagens 

comerciais sobre outros países e, ao mesmo tempo, proteger as suas fronteiras para evitar a 

entrada daqueles sobre os quais elas tiram vantagens.  Num certo ponto, Klein questiona 

como seria possível manter-se aberto para negócios e fechado para as pessoas, e a própria 

autora dá a resposta: primeiro, você expande o perímetro e, depois, você tranca a porta. De 

certo modo, a pós-modernidade parece ter criado um “entre-espaço”, não apenas para os 

refugiados, como Klein apontou, mas para quem quer que se sinta inadequado ou indesejado 

num universo social com um escopo tão claro e com um “pitch” tão forte de insegurança, 

tornando a vulnerabilidade humana cada vez mais evidente. Na opinião de Bauman, surgiu 

um novo medo – o medo da inadequação, uma doença quase universal, o medo de ser 

socialmente excluído.   A onipresença do medo compele as pessoas a construir muros mais 

altos e mais fortes, e nesse processo de construir proteção, chegamos ao ponto no qual a saída 

de certa forma foi perdida e a referência de quem está trancado do lado de dentro e quem está 

fora se apagou.  Este é um exemplo concreto que demonstra que o espaço, em todas as suas 

dimensões – metafóricas e físicas – está no âmago da condição pósmoderna e, portanto, 

estudá-lo e tentar compreendê-lo tornou-se crucial para a compreensão da nossa própria 

condição de sujeitos sociais.  

 

No dizer de Domenico De Masi, sociologista da Universidade “La Sapienza”, de 

Roma – Itália, em entrevista à revista brasileira Época, em 13 de Setembro de 2007, o 

denominador comum que caracteriza a sociedade contemporânea é “desorientação”, causada 

pela rapidez e multiplicidade das mudanças, e o problema de nos sentirmos desorientados é 

que caímos num sentimento profundo de crise, e aqueles que se sentem em crise param de 

                                            
2170 FOUCAULT, Michel. Of other spaces. In: Diacritics, 1. 1986.  

 
2171 KLEIN, Naomi. Fortress continents. In: Guardian, 16 January 2003, p. 23. 
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planejar o futuro; e se paramos de fazer isso, alguém o fará por nós, e não será por bondade 

altruística, mas para o seu próprio bem.  Citando Heráclito, que dizia que “é através das 

mudanças que as coisas se acomodam”, o autor questiona se poderíamos dizer o mesmo hoje, 

já que todas as mudanças ocorridas no séc. XX aconteceram num ritmo muito mais lento. 

Hoje, depois de poucas décadas, fomos de uma economia industrial, baseada no automóvel e 

equipamentos para a casa, para uma economia pós-moderna baseada em serviços, informação, 

símbolos, valores e estética. Essa transformação foi rápida e global, como se de repente uma 

imensa avalanche, uma enorme massa de água, a erupção de um vulcão e um terremoto 

tivessem atingido de uma só vez uma região calma, aterrorizando seus habitantes. O ponto de 

vista de De Masi nos leva a entender como chegamos ao ponto da “não-familiaridade”, das 

“entre-comunidades” mencionadas por autores como David Harvey e Zygmunt Bauman, e 

que tem efeitos também no campo artístico em geral, que acaba tornando-se o palco onde 

essas rupturas ganham forma, cor e voz – uma grande colagem de imagens, crenças e valores 

estéticos e ideológicos. 

 

Nesse processo de deslocamentos constantes, está inserido também o deslocamento do 

Sujeito moderno, como afirma Stuart Hall (2006)2172, provocado por uma serie de eventos, 

tais como a descoberta do Inconsciente por Freud, que destruiu o conceito de cognoscenti e do 

Sujeito racional dotado de uma identidade fixa e unificada; a Linguística Estrutural, que 

afirma que não somos os autores da nossa própria língua, mas que, ao contrário, a linguagem 

é um sistema social e não individual; os trabalhos de Michel Foucault sobre a genealogia do 

Sujeito moderno, no qual ele enfatiza outro tipo de poder – o poder disciplinar – focado, 

primeiramente, na regulação, no governo da espécie humana, e em segundo lugar no 

indivíduo, para produzir um homem que possa ser tratado como um corpus obediente. 

(DREYFUS and RABINOW apud BAUMAN, 2001)2173.  

 

Em suma, esses movimentos, entre outros, podem ser vistos como elementos-chave 

que transformaram o Sujeito da era Iluminista, com uma identidade fixa e estável, em um 

Sujeito pós-moderno, deslocado, aberto, contraditório, incompleto e fragmentado.  E para 

aliviar essa condição, apesar da mobilidade global ter tornado impossível considerar uma 
                                            
2172 HALL, Stuart. A Identidade cultural na pós-modernidade. Translated by Tomaz T. da 

Silva and Guacira L. Louro. Rio de Janeiro: DP&A, 2006. 

 
2173 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Zahar, 2001. 
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nação como uma identidade cultural unificada, culturas nacionais com ênfase na tradição e na 

continuidade vem ao encontro para apoiar essa ideia, mesmo que elas existam, como Homi 

Bhabha (1990)2174 diria, apenas na imaginação do indivíduo, pois, independentemente do 

quão diferentes os membros da nação sejam, ou quão violentamente forçado esse processo 

seja, essas representações podem dar a eles o sentimento de estarem unificados em uma 

identidade cultural. Eis por que, para muitos, a globalização é o pior fantasma criado pela pós-

modernidade: ao mesmo tempo em que pasteuriza o modus vivendi e cria uma aura social de 

igualdade, ela também torna mais evidente as diferenças e as lutas dentro do corpus social 

para preservar identidades étnicas – ao mesmo tempo em que há o desejo de assimilação 

universal, há também a vontade de manter o privado, o local.  Como afirma Hall, o discurso 

da cultural nacional constroi identidades ambiguamente colocadas entre o passado e o futuro, 

e a globalização é o elemento principal causando o deslocamento das identidades culturais 

nacionais, à medida que conecta comunidades e organizações através de novas combinações 

fragmentadas de tempo-espaço, comprimindo distâncias, escalas temporais e identidades.  

Como resultado, os conflitos entre nacional e local causados pela globalização estão 

originando outro tipo de identidade nacional – o tipo híbrido – com ênfase na impermanência, 

diferença e pluralidade cultural.    

 

Desse modo, a Tradição, a principal fonte do nosso conforto cultural, tem sido 

desafiada pela necessidade de constantemente reinterpretar a si mesma, contrastando ao 

mesmo tempo com outro conceito centrado não na permanência e continuidade, mas na 

impermanência e diferença – o conceito de “Tradução”, apresentado por Bhabha (1990). Esse 

conceito descreve aquelas identidades formadas através de intersecções espaciais, históricas e 

culturais, e compostas por pessoas que estavam dispersas da sua terra natal e forçadas a 

negociar com novas culturas sem serem totalmente absorvidas ou terem perdido totalmente as 

suas velhas identidades. Unificação cultural nesse novo mundo perdeu o seu significado, pois 

esses indivíduos serão irrevogavelmente o produto da diversidade, para sempre habitando 

pelo menos duas culturas, tendo duas identidades nunca unificadas, sendo para sempre o que 

Salman Rushdie (1991)2175 chamou de “homens traduzidos”, filhos de um tempo e espaço 

                                            
2174 BHABHA, Homi. (org.) Narrating the nation. London: Routledge, 1990. 

 

 
2175 RUSHDIE, Salman.  Imaginary homelands. Essays and criticism 1981-1991. London: GRANTA Books, 
1991. 
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comprimidos, existindo em um “entre-tempo”, entre o passado e o futuro que, entretanto, não 

é o presente – uma espécie de “entre-identidade” pós-moderna. Na realidade, esses Sujeitos 

são como entre-personagens de uma peça de Samuel Beckett, vivendo em entre-tempos e 

espaços, presos uns aos outros pelo tênue fio de palavras que não revelam, que não 

significam. Uma condição que torna evidente a diferença crescente entre espaço e lugar, uma 

vez que reforça as relações entre “outros” ausentes, distantes de qualquer tipo de interação 

face a face, diferentemente das sociedades pré-modernas, nas quais espaço e lugar eram 

amplamente coincidentes. Agora, nos deparamos com o que Harvey chama de “destruição do 

espaço através do tempo” (HARVEY, 1989, p. 205), o que salienta essa diferença entre 

espaço e lugar: ao mesmo tempo em que lugares nos dão raízes, tendo em vista que 

permanecem fixos, o espaço pode ser rapidamente cruzado, pois a estrutura social é atomizada 

por redes de linguagem flexíveis que permitem ao indivíduo acessar diferentes grupos de 

códigos, de acordo com o papel social que está representando no momento (político, religioso, 

cultural, etc.).  Sendo assim, se há muitos jogos diferentes sendo jogados ao mesmo tempo, 

segundo Jean F. Lyotard (1984)2176, a consequência que podemos esperar é o nascimento de 

instituições quebradas, o que o autor chama de “determinismos locais”, entendidos como 

comunidades interpretativas formadas por “produtores-consumidores” de conhecimentos 

específicos, que atuam em contextos culturais igualmente específicos (acadêmicos, religiosos, 

políticos, comunitários, etc.)   

 

A importância dessa variedade de redes de linguagem atuando ao mesmo tempo está 

no fato que tornam evidente um dos aspectos mais fortes do pós-modernismo: a alteridade, a 

idéia de que cada grupo é capaz e tem o direito de falar por si mesmo e ser respeitado e aceito 

como uma voz legítima. A pós-modernidade nos tornou conscientes da pluralidade de 

mundos, e esse efeito pode ser sentido não somente do ponto de vista sociológico, mas em 

todas as formas de expressão – no mundo tecnológico, tanto quanto nos universos acadêmico 

e artístico, e em especial na ficção literária. Na realidade, isso é o que Foucault chama de 

“heterotopia”, a coexistência de um vasto número de mundos fragmentados possíveis num 

“espaço impossível”; lugares que tem a curiosa propriedade de estar em relação com todos os 

outros lugares, mas de tal modo que eles suspendem, neutralizam ou invertem o conjunto de 

                                            
2176 LYOTARD, J. The postmodern condition. Minneapolis: University of Minnesota, 1984. 
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relações que são designadas, espelhadas ou refletidas por eles.  E, entre utopias e heterotopias, 

Foucault acreditava que havia um tipo de experiência mista, conjunta, que seria o espelho – ao 

mesmo tempo uma utopia e uma heterotopia, pois o espelho é um lugar sem lugar; no espelho 

eu vejo a mim mesma lá onde não estou, num espaço irreal, virtual que rompe atrás da 

superfície, uma espécie de sombra que me permite ver a mim mesma onde estou ausente. O 

espelho, quando reflete a nossa imagem, torna o espaço refletido completamente real, 

conectado com todo o espaço que o circunda, e totalmente irreal, uma vez que para ser 

percebido ele tem que passar por esse ponto virtual que está lá, do outro lado. Esses 

imensuráveis espaços superpostos criam para o personagem pós-moderno diferentes novos 

enigmas a serem decifrados: “Que mundo é este?” “O que devo fazer aqui?” “Que persona 

devo usar?” Essas são algumas das questões colocadas por Harvey para entender os novos 

dilemas enfrentados pelo personagem pós-moderno – processos de espelhamento que nos 

forçam a olhar para trás, para os conflitos e contradições vividas no modernismo, 

especialmente se considerarmos a definição de modernidade dada por Baudelaire: in The 

painter of modern life, publicado em 18632177, ele a define como “o transiente, o fugaz, o 

contingente; é metade arte e a outra metade é o eterno e o imóvel”. E esse conflito entre 

efêmero e eterno parece permear o que Marshall Berman chama de uma modalidade de 

experiência vital, um experiência de espaço e tempo para o indivíduo e para os outros, uma 

experiência de possibilidades e perigos de vida, como se houvesse um constante conflito entre 

um mundo de aventuras, poder, alegria e sucesso, e a ameaça de uma destruição total, 

provocada pelo derretimento dos limites geográficos, culturais, ideológicos e religiosos, o que 

não traz mais do que uma unidade paradoxal – uma unidade na “desunidade”. Na opinião de 

Berman, a modernidade nos joga num redemoinho de desintegração e renovação perpétuas, de 

luta e contradição, de ambiguidade e ansiedade, o que nos leva a crer que para muitos 

escritores modernos a única coisa da qual eles poderiam ter certeza na modernidade era a sua 

insegurança e até mesmo a sua tendência ao “caos totalizante” (BERMAN apud HARVEY, 

2004, p.21). Desse modo, o chamado pós-modernismo emergiu de um espectro antimoderno 

para firmar-se como uma estética cultural; uma estética de uma nova ordem de espaço e, 

consequentemente, de uma nova ordem de tempo.   

 

                                            
2177 BAUDELAIRE, Charles. The painter of modern life.  http://www.idehist.uu.se/distans/ilmh/pm/baudelaire-
painter.htm. 20/09/2010.  
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De acordo com Terry Eagleton (1997)2178, a relação pós-moderna com a tradição 

cultural configura-se como um pastiche, intencionalmente carecendo de profundidade, 

fazendo uso de uma estética brutal de sordidez e choque. Mais uma vez, como no teatro, a 

máscara ganha o papel principal, pois ela incorpora o aspecto fugaz da pós-modernidade, um 

tempo e um espaço que valorizam heterogeneidade e diferença como forças liberadoras na 

redefinição do discurso cultural – fragmentação, indeterminação e intensa desconfiança em 

relação aos discursos universais tornaram-se a marca registrada do pensamento pós-moderno. 

Novas abordagens para velhos e novos conceitos surgem em todas as áreas, sejam humanas 

ou científicas, principalmente a ênfase dada por Foucault na descontinuidade e diferença na 

historia, reforçando a idéia de fim das “metanarrativas” como ferramenta legitimadora da 

ilusão de uma historia humana “universal”.  A modernidade não envolve apenas uma ruptura 

implacável com toda condição histórica previa, mas é também caracterizada por um processo 

sem fim de rupturas e fragmentações internas, e apesar de ter estado sempre focada na 

descoberta do “caráter essencial do acidental”, como Paul Klee costumava dizer, ela agora 

precisava fazê-lo num campo de sentidos em constante mudanças. O séc. XX, com os seus 

campos de exterminação, o seu militarismo, as duas grandes guerras mundiais e a 

possibilidade devastadora de uma destruição total, põe abaixo o otimismo e leva o projeto 

iluminista à autodestruição.  E nesse projeto modernista, que abraçou o progresso e a roda da 

mudança, tendo o transiente, o fugidio e o fragmentário como condição necessária para a sua 

realização, foi dado um papel especial à definição da essência da humanidade aos artistas, 

escritores, arquitetos, compositores, poetas e filósofos. O artista, de acordo com Frank Lloyd 

Wright, um dos maiores arquitetos modernistas, deve não apenas entender o espírito do seu 

tempo, mas também iniciar o seu processo de mudança. Consequentemente, a definição de 

uma estética modernista dependia crucialmente do tratamento dado pelo artista a esses 

processos de mudança, fragmentação e efemeridade; independente da posição que eles 

tomassem, eles iriam interferir no modo como os produtores culturais consideravam o fluxo e 

a mudança.  O pintor, o arquiteto, o escritor, artistas em geral, deveriam encontrar modos de 

representar essa condição eterna e imutável, e eles o encontraram através da estratégia de 

chocar e violar a continuidade esperada. James Joyce e Marcel Proust, Stéphane Mallarmé e 

Louis Aragon, Édouard Manet, Camille Pissarro e Jackson Pollock são exemplos dessa 

estratégia em ação. Samuel Beckett, especificamente in Dante… Bruno, Vico… Joyce 

                                            
2178 EAGLETON, Terry. Teoria da literatura – uma introdução. São Paulo: UNESP, 1997. 
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(COHN, 1984)2179, ao analisar o papel revolucionário da escrita de Joyce, numa dimensão 

literária e política, defende as suas escolhas linguísticas autônomas, estabelecendo uma 

relação com Dante, que preferiu vários dialetos italianos ao latim e sem priorizar ou 

privilegiar o seu próprio – o toscano – como um discurso em defesa da autonomia literária e 

contra a sujeição ao nacionalismo literário.   E muito mais tarde, Samuel Beckett, 

comparando-se com Joyce, em relação ao seu processo criativo e a quão inovador e 

revolucionário o seu papel era, afirma:  

 

 
A diferença em relação a Joyce é que Joyce era um magnífico manipulador de 

matéria, talvez o maior. Fazia com que as palavras rendessem o máximo; não há 

sequer uma sílaba a mais. O gênero de trabalho que faço é um trabalho no qual não 

sou o senhor de minha matéria [...] Joyce tende para a onisciência e a onipotência 

enquanto artista. Eu trabalho com impotência, com ignorância. 

[...] não creio que a impotência tenha sido explorada no passado. Parece que há uma 

espécie de axioma estético que diz que a expressão é uma realização (êxito), deve 

ser um êxito. Para mim, o que me esforço por explorar é toda essa gama do ser que 

foi sempre negligenciada pelos artistas como alguma coisa de inutilizável ou por 

definição incompatível com a arte. 

Creio que hoje qualquer pessoa que preste a mais leve atenção à sua própria 

experiência se dá conta de que é a experiência de alguém que não sabe, de alguém 

que não pode.   (BECKETT apud MALÉSÈ apud BERRETTINI, 2004, p. xx)2180.      

 

 

Como foi dito antes, a pós-modernidade tornou-se a era da colagem, de experiências, 

tempos e linguagens superpostos, textos se entrecruzando com outros e produzindo mais 

textos, um fato que enfatiza o problema da comunicação que estamos enfrentando: cada 

intersecção de textos necessariamente irá gerar um novo grupo de significados possíveis, 

independentemente do que o autor pretendia dar. De fato, o conceito de colagem está na raiz 

do desconstrutivismo de Derrida, e é apresentado como a base do discurso pós-moderno.  É 

importante considerar, porém, que a condição pós-moderna tem as suas raízes muito 
                                            
2179 COHN, Ruby (Ed.). Recent Irish Poetry. In: Disjecta – Samuel Beckett. Miscellaneous 

Writings and a Dramatic Fragment. New York: Grove Press, 1984.   

 
2180 BERRETTINI, Célia. Samuel Beckett: escritor plural. São Paulo: Perspectiva, 2004. 
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anteriores à revolução cultural dos anos 1960. Na verdade, ela tem acompanhado em paralelo 

todo o processo de capitalismo e a sua relação com o Mercado, a sua busca constante de 

novos meios de produção e troca, seguindo não apenas as tendências econômicas, mas 

também as sociais e culturais, incluindo todo tipo de expressão artística, o que culminou com 

o desenvolvimento do mercado de arte nos anos 1960.  A transformação da experiência de 

espaço e lugar que resulta desses vários movimentos é seguida por outras revoluções na 

dimensão do tempo, tendo em vista que os capitalistas visam reduzir o tempo de circulação do 

seu capital a um piscar de olhos. Assim, o próprio capitalismo torna-se uma força 

permanentemente revolucionária e desintegradora e, portanto, uma fonte permanente de 

insegurança. Autores como B. Ollman (1971)2181, B. Taylor (1987)2182 e Walter Benjamin2183, 

analisando o capitalismo, tentam capturar o modo como política, economia e cultura se 

relacionam num sistema multifacetado e fragmentado, no qual alguns dos termos usados por 

Marx, como “valor”, “trabalho” e “capital” constantemente se separam e reintegram em novas 

combinações, como uma oposição às práticas totalizadoras do capitalismo.  Portanto, não é 

possível esperar uma representação unificada do mundo, pois, segundo Harvey, essa seria 

repressiva e delirante.                   

 

Em relação a essa impossibilidade, Frederick Jameson (1984)2184, estabelece uma 

relação entre o conceito de esquizofrenia apresentado por Lacan, não em termos clínicos, mas 

como uma desordem lingüística, com a impossibilidade sociológica e cultural de unificar 

passado, presente e futuro da nossa própria experiência biográfica ou psicológica. Neste caso, 

ela representaria um processo desintegrador composto por diferentes elementos significativos 

que não se relacionam entre si numa linha de tempo, como aconteceria numa mente normal, e 

assim são incapazes de unificar passado, presente e futuro. Consequentemente, o efeito seria o 

colapso dos horizontes temporais e a redução da nossa experiência a uma série de tempos 

presentes não-relacionados. Jameson acredita que essa intensa experiência fragmentada, 

                                            
2181 OLLMAN, B. Alienation. Massachussets: Cambridge, 1971. 

2182 TAYLOR, B. Modernism, post-modernism: a critical perspective for art. 

Southampton: Winchester, 1987.  
2183 BENJAMIN, Walter. Illuminations. New York: Schoken Books, 1969. 

2184 JAMESON, Frederick. Postmodernism, or the cultural logic of late capitalism. New 

Left Review, n° 146, pp. 53-92, 1984. 
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focada exclusivamente no tempo presente, por ser devastadoramente vívida e material, 

desloca o Sujeito e ativa a alienação do Self na estética pós-moderna (JAMESON, 1984). A 

produção cultural contemporânea, enraizada na experiência da vida quotidiana, acabou 

juntando-se ao frenético processo capitalista e, especialmente depois dos anos 1960, foi 

forçada a produzir não apenas bens de consumo, mas também desejos, a necessidade por 

mais, por algo diferente. Esse processo pode ser facilmente identificado na estética 

pósmoderna, centrada em objetos de arte temporários, incompletos, tais como as 

performances e happenings, além da já mencionada colagem, onde toda espécie de confisco, 

citação, acumulação e repetição de imagens já existentes é permitida, como podemos ver, por 

exemplo, na obra de Robert Rauschenberg, considerado um dos pioneiros do pós-

modernismo. Tais práticas, baseadas na instantaneidade e explorando os recursos dos media, 

aproximam cultura popular e produção cultural, reforçando os aspectos transitórios da vida 

contemporânea, ao mesmo tempo em que levantam outra questão importante no movimento 

pós-moderno, que é o modo como essas duas expressões culturais se relacionam.  As imagens 

instantâneas trazidas pela televisão e todos os outros media tem uma consequência direta no 

conceito e compreensão do espaço contemporâneo que, inclusive na arquitetura, desconsidera 

a profundidade. O que vemos atualmente é uma intervenção estética até mesmo na política e 

na economia, e não apenas na vida cultural e social – como Harvey aponta, uma conjugação 

entre mimesis e intervenção estética, uma ênfase na efemeridade da juissance, uma insistência 

na impenetrabilidade do “outro”, uma tendência à desconstrução beirando o niilismo; ou seja, 

uma preferência pela estética ao invés da ética. O pós-modernismo clama pela necessidade de 

aceitar e render-se às fragmentações e cacofonias de vozes através das quais os dilemas 

contemporâneos são compreendidos, à celebração da máscara, simulação e todo tipo de 

fetichismo. Assim, ao mesmo tempo em que ele cria espaço para uma variedade de vozes, 

também evita que estas tenham acesso à fonte, criando um gueto opaco de alteridade e 

destituindo essas vozes de poder. Desse modo, no ponto de vista de Harvey, a superposição de 

mundos diferentes em tantas novelas pós-modernas, nas quais prevalece uma alteridade que 

não se comunica num espaço de coexistência, pode ser lida como um corte transversal 

metafórico da paisagem social num processo de fragmentação, de subculturas e modos locais 

de comunicação, pois elas tem uma relação com a perda de poder das minorias nos grandes 

centros, o que vai inevitavelmente levar a questões de identidade.  
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Nessa moldura social, falar e escrever sobre solidão torna-se uma demanda cultural, 

um tema recorrente; e as palavras, esvaziadas na sua função de significar, repetitivas, como 

podemos ver, por exemplo, em Esperando Godot, de Samuel Beckett, revelam-se como um 

esforço que torna ainda mais evidente a impossibilidade de superar a solidão; um refúgio 

contra o nada – lá, o trágico e o ridículo unem-se em modos agressivos, cínicos, e até 

amargos, para pintar o absurdo da condição humana, atacando os valores humanos primários, 

tais como religião e amor, brincando com clichés e lugares-comuns – uma espécie de grande 

farsa metafísica. 

 

Nesse cenário de contraposições e entrecruzamentos, ao analisar o papel da crítica 

desde a Antiguidade até os nossos dias, André Richard, in A Crítica de Arte (1989)2185, aponta 

a crise na crítica como parte da crise da nossa civilização. De acordo com o autor, ao contrário 

de outros tempos, quando os críticos inescrupulosamente faziam uso do julgamento canônico, 

atualmente, os historiadores da arte e literatura experimentam a necessidade de confessar as 

suas intenções, de especificar a natureza e o valor dos seus critérios. No campo da crítica 

literária, é somente no final do séc. XX que podemos identificar a reconfiguração do conceito 

de intertextualidade, que adquire um efeito de ressonância, atingindo o interdiscursivo e 

identificando elementos de outros campos.  É também o momento de uma compreensão mais 

profunda do espaço ilimitado, transgressor da própria linguagem, já que, como afirma  Bella 

Jozef (2006)2186, literatura é uma questão de linguagem; e linguagem é o sujeito, que é a 

“base” da obra, isto é, uma ausência: qualquer metáfora é um signo sem base; o crítico pode 

seguir as metáforas na obra, mas não reduzi-las. Hoje, a sua função não é mais apenas 

organizar didaticamente a informação para outro leitor, mas materializar transparências, 

agregar formas, memórias, saberes aparentemente invisíveis. É claro que, para fazer isso, uma 

nova ordem terá que surgir em novos espaços, ou melhor, espaços trans-historizados. É esse 

movimento que leva à substituição da noção de “fato comparativo” pela de “estratégia”, a 

qual relaciona textos aparentemente não-comparáveis; ou seja, a comparação se dá pela 

diferença. Agora, apesar da literatura comparada não ignorar o trabalho do autor, o foco está 

na passagem, transgressão, superação de limites, na eliminação das margens – ser capaz de 

                                            
2185 RICHARD, André. A crítica de arte. São Paulo: Martins Fontes, 1989. 

 
 

2186 JOZEF, Bella. A máscara e o enigma. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 2006. 
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agregar, eis a estratégia da forma.   As fronteiras tornaram-se casas mal-assombradas, 

labirintos, sótãos – nas palavras de Gaston Bachelard (2003)2187, “espaços de devaneio”. 

Entendendo o crítico como co-escritor, encontrar esses espaços, as vozes e monstros que os 

habitam, construir pontes onde não havia comunicação, criar espaços de transparências 

através das quais o espectador possa encontrar memórias e o conhecimento, ou parte dele, que 

sustentou a construção da obra tornou-se o grande desafio.   
 

 Igualmente, em relação à criação artística, Edith Derdyk (SOUSA et al., 2001)2188 

afirma que pensar sobre a criação é um ponto de partida e também de chegada, pois, muito 

mais que pensar e escrever sobre criação, esse ato provoca uma demanda de tempo para 

reconstituir os pensamentos e sensações que o ato criativo gera por si só.  O ato criativo é um 

campo de força convergindo para a construção de uma forma inaugural, uma vez que causa o 

derretimento da experiência singular e de conjunções culturais, ativando repertórios 

pertinentes ao visível, à memória e ao imaginário. O ato de criação, diz Derdyk, cria um 

“corte” no tempo e no espaço, ressignificando experiências, trazendo à tona um sentimento de 

eterno continuum no aqui e agora, como se a ambição poética do ato criativo residisse na 

imersão da nossa subjetividade na matéria desejosa de ser linguagem. Aqui, como no 

processo de criação, o crítico-espectador está diante do espaço aberto da imaginação, que será 

preenchido, transformado, completado com o seu próprio repertório. O espaço da obra-de-

arte, da imagem pós-moderna não se desdobra mais em correlação com a forma e a matéria; 

ele existe somente porque há um algo a mais, que é a dimensão que contem o tempo – o 

tempo dentro da imagem imóvel, estagnada, como diz Bardonnèche. Esse tempo, no entanto, 

transforma-se em outra coisa: o espaço da preguiça, que é o espaço do jogo, do desejo, o 

espaço de deus; como no espaço vazio do jogo, o seu tempo é “um tempo em parêntesis” – é o 

universo lúdico que nos faz esquecer o tempo e onde a atividade é permitida numa espécie de 

apropriação de um tempo abandonado (BARDONNÈCHE apud DOMINGUES, 1997)2189.  

                                            
2187 BACHELARD, Gaston. A poética do espaço. São Paulo: Martins Fontes, 2003.  
2188 DERDYK, Edith. Linha de horizonte por uma poética do ato criador. São Paulo: 

Escuta,  

        2001. 

 
2189 DOMINGUES, Diana (org.). A arte no séc. XXI. A humanização das tecnologias. São 

Paulo: UNESP, 1997.  
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O espaço contemporâneo é o cenário para uma arte que constantemente é solicitada a 

romper com a tradição, inovando permanentemente, e é esse apelo por um gênio eterno que 

causa uma dessincronização e ruptura cada vez mais evidente entre arte, as suas vanguardas e 

o público. E para minimizar esse efeito, a segunda metade do séc. XX presenciou uma 

abordagem na arte que visava ao estabelecimento de uma relação mais imediata entre arte e 

seu público, através da sua participação no próprio processo de feitura da obra e, 

consequentemente, dividindo com ele o tempo da criação. A forma mais simples disso se dar 

é através da “instalação” que, de acordo com Edmond Couchot (COUCHOT apud 

DOMINGUES, 1997) permite que o artista instale o espectador no centro da obra, 

convidando-o a adotar uma atitude diferente em relação a ela. Este processo foi usado também 

na Land Art, onde o corpo inteiro do observador está inscrito na arte; mais drasticamente, 

temos a arte cinética, que aproxima ainda mais o espectador através de retroações: a obra é 

sensível a diferentes solicitações, manipulações, operações, acionadas pelo deslocamento do 

observador, seu contato, o som da sua voz, o calor do seu corpo, seu batimento cardíaco, etc. 

Ou seja, estamos diante de uma estética da participação, onde o essencial deixou de ser o 

objeto de arte e, sim, a confrontação do espectador com uma situação perceptiva (POPPER 

apud DOMINGUES, 1997, p. 137). Nessa forma de arte, a existência e significação da obra 

dependem da intervenção do espectador. 

 

Atualmente, o espectador foi convidado a dar um passo adiante em direção à arte 

interativa, através de dispositivos abertos (online) ou fechados (offline). Um exemplo desta 

última é o trabalho de Jeffrey Shaw, que nos convida a visitar uma cidade, criada com letras 

que compõem um texto, ao pedalarmos uma bicicleta real – ele nos faz ver com os nossos pés 

e as nossas pernas tanto quanto com os nossos olhos. Um dispositivo artístico aberto, por 

outro lado, é uma rede interconectada: muitas pessoas podem entrar juntas no jogo da 

interatividade, e o espectador participa através de gestos, textos, imagens, às vezes sons, os 

quais são inscritos na memória da obra cuja identidade muda constantemente e evolui ao 

redor de um núcleo preconcebido pelo autor, que assegura a sua continuidade e coerência. Os 

primeiros experimentos aconteceram nos anos 1980 e desde então esses trabalhos tem 

apresentado uma forte vocação transcultural; mas, em paralelo, há também aqueles trabalhos 

que visam a uma espécie de reterritorialização monocultural, ou seja, ações que exigem, por 

exemplo, o uso de uma língua ou cultura específica. Para esse tipo de trabalho, o material 
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usado pelo artista não é físico ou energético, mas simbólico: são materiais abstratos, altamente 

formalizados, constituídos por programas de computador. A obra não é exclusivamente fruto 

da autoridade do artista; ela se produz através de um diálogo quase instantâneo (em tempo 

real) com o espectador, que não está mais limitado a simplesmente olhar; ele tem a 

possibilidade de atuar sobre o trabalho e modificá-lo, tornando-se, assim, seu coautor.  

 

Portanto, olhando para todo esse cenário, o que vemos mais fortemente é, de fato, uma 

quebra, um deslocamento, muitas vezes um derretimento total das fronteiras entre os vários 

campos de expressão de um sujeito que leva para as suas construções, tanto materiais quanto 

simbólicas, a sua condição temporária, fragmentada, incompleta, aberta; um sujeito que está 

aprendendo a viver e a se constituir num tempo esquizofrênico, num espaço descontínuo, em 

meio a experiências líquidas, e que tem na colagem (de materiais, filosofias, espaços e até 

mesmo técnicas artísticas) a sua perfeita representação. Um sujeito que busca, nas grandes 

manifestações coletivas, dissolver as fronteiras da incomunicabilidade e do medo, como se 

elas fossem uma espécie de grande shopping center onde ele se dissolve e mistura, 

construindo para si uma idéia, ou uma colagem, de pertencimento e permanência num tempo 

e num espaço em constante deslocamento. 

  

 
ABSTRACT: 
 
The aim of this paper is to draw an overview of our postmodern condition, in order to 
understand the way the contemporary frontiers are configured, or disconfigured, the processes 
that constitute them, and how they reflect on art, especially on literature and criticism, altering 
their borders and intersections. 
 
Keywords: postmodernity, cultural borders, artistic languages. 
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nas áreas de Educação e Psicologia, com ênfase em Psicologia Social, atuando principalmente 

nos seguintes temas: infância, representações sociais, identidade social, memória e narrativas 

populares. 

 

Resumo: O trabalho aqui apresentado trata da temática dos “espaços fronteiriços”, local que 

consideramos como um lugar de resistência, e que para nós, é também, o lugar das narrativas 

populares, prática que tem sido fio condutor do trabalho desenvolvido pelo Núcleo de Arte 

Linguagem e Subjetividade (NALS/UFPel). Assim, apresentaremos as experiências 

desenvolvidas pelo núcleo em dois fóruns, um realizado em Pelotas e outro em Montevidéu. 
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Palavras-chave: Fronteiras; Entrelugar; Narrativas Populares; Resistência. 

PRELÚDIO 

 

Há muito, os chamados “espaços fronteiriços”, vêm ganhando um novo significado. 

Para além da idéia de limites, onde Estados, territórios, comunidades, culturas e mesmo a 

própria individualidade de um, terminava no limiar onde começava a do Outro, marcando 

assim uma separação inequívoca entre o “Eu” e o “Outro”, percebesse na atualidade, um 

amplo movimento no sentido da valorização desses espaços de contato. Uma valorização 

daquilo que, como definiu Guimarães Rosa, está justamente na terceira margem do rio, que 

não é nem um lado nem outro, mas um novo “lugar” onde as coisas acontecem e tem 

valor2190.  

As relações entre os sujeitos, os grupos, as comunidades, os estados-nações não são 

mais possíveis sem se considerar aquilo que Homi-Bhabha chama de entre-lugares da 

cultura2191. A despeito dos processos de homogeneização por um lado e das guerras étnicas 

por outro, um número significativo e influente de indivíduos, grupos e comunidades persistem 

na terceira margem... permanecem!  

O trabalho aqui apresentado tratará justamente desse lugar que podemos considerar 

como um lugar de discurso, como um lugar de resistência, que é também o lugar das 

narrativas populares. Assim, apresentaremos nesse trabalho, as experiências desenvolvidas 

pelo Núcleo de Arte Linguagem e Subjetividade (NALS)2192, ligado à Faculdade de Educação 

(FaE), da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), no Fórum Internacional de Contadores 

de Histórias, realizado anualmente na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e no Foro 

Latinoamericano: Memoria e Identidad, que ocorre, também anualmente, em Montevidéu, no 

Uruguai. Experiências estas, que acreditamos estarem contribuído para a valorização das 

culturas populares latino-americanas. 

                                            
2190 ROSA, João Guimarães. Primeiras estórias. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2005. 
2191 BHABHA, Homi. O local da cultura. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 1998. 
2192 Compõem o NALS atualmente, alunos e professores de vários cursos de graduação e pós-graduação da 
UFPel, como a Educação, História, Antropologia, Artes Visuais, Teatro, Ciências Sociais e Filosofia. Sendo eles: 
Angelita Ribeiro, Cleber Costa, Leandro Haerter, Eliana Braz, Daniela Schneider, Taiane Silveira, Rosi Marrero, 
Carolina Bunde, Camila Souza, Débora Rocha, Gabriela Albuquerque, Felipe Delfino, Felipe Martins, Murilo 
Perin, Luana Kruger, Dieizon Oliveira, Esther Cordeiro, Bernardo Domingos, Carolina Clasen, Cristiano 
Pinheiro e Denise Bussoletti. 
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REFERENCIAL 

 

 Guimarães Rosa, no conto A Terceira Margem Rio, de seu livro Primeiras Estórias 

(2005), narra a história de um homem que decide abandonar a família e ir viver dentro de uma 

canoa, nunca mais saindo de dentro dela, vivendo assim, constantemente naquilo que o autor 

chamou de a terceira margem do rio: “Nosso pai não voltou. Ele não tinha ido a nenhuma 

parte. Só executava a invenção de se permanecer naqueles espaços do rio, de meio a meio, 

sempre dentro da canoa, para dela não saltar, nunca mais.”. As possibilidades de análise e 

elucubrações são tantas, porém, a nós, interessa principalmente a idéia do indivíduo que 

renuncia a estabilidade da margem com sua solidez e terra firme para viver além dela e, no 

entanto, aquém da margem oposta, ou seja, por entremeio de ambas. Essa não é uma decisão 

fácil, pois desassossega, promove um rompimento com a “ordem”, transforma aquilo que era 

fronteira – e no sentido engessado do termo, o que era considerado periferia –, em centro. 

Esse novo centro, causa e conseqüência de incompreensões: “A estranheza dessa verdade deu 

para estarrecer de todo a gente. Aquilo que não havia, acontecia.” 2193, suscita um novo 

discurso que se nos apresenta como um discurso que resiste! Resiste ao que foi, ao que é.    

 Encontramos um eco, um diálogo, do que é para Guimarães Rosa, a terceira margem 

do rio, em Homi Bhabha. Bhabha introduz o seu livro O Local da Cultura (1998), com uma 

formulação de Heidegger que diz assim: “Uma fronteira não é o ponto onde algo termina, 

mas, como os gregos reconheceram, a fronteira é o ponto a partir do qual algo começa a se 

fazer presente”2194. Em tempos de pós-modernidade onde as novas diretrizes do mundo 

globalizado apontam para processos de homogeneização e o fim das “fronteiras nacionais” – 

não aquelas apregoadas por Marx e Engels, quando disseram no fim do Manifesto Comunista 

“Proletários do Mundo, Uni-vos!” (1998)2195, mas aquelas que não interessam mais aos 

grandes conglomerados capitalistas – buscam-se formas que possibilitem sobreviver, ou até 
                                            

2193 ROSA, op. cit., p. 78. 
2194 HEIDEGGER, 1971, citado por BHABHA, 1998, p. 19, grifo do autor. In: BHABHA, Homi. O local da 
cultura. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 1998. 
2195 MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Manifesto comunista. São Paulo: Boitempo, 1998. 
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mesmo viver, nesse tempo, cujo nome próprio alguns querem adjetivar com “Fim da 

História”.  

Mas então, a despeito da chamada “crise de paradigmas” que ronda o tempo presente, 

o que é “novo” nesse processo? Responde Bhabha, que o que pode ser inovador do ponto de 

vista teórico e político, na contemporaneidade, é a necessidade de focalizar os momentos e os 

processos onde são produzidas as subjetividades originárias, respeitando e articulando as dife-

renças culturais existentes. E isto inscreve-se num espaço, denominado de “entrelugares” 

onde as diferentes estratégias de subjetivação, tanto singular como coletivas, podem significar 

novas identidades, tanto no sentido da colaboração como da contestação definidora da idéia 

de sociedade2196. 

E é através da motivação que esses “entrelugares” ou “terceira margem de rios” 

fornecem, como possibilidade de elaboração, definidores da sociedade e seus sujeitos, que se 

analisará o “lugar das narrativas populares”. Isto não como uma área geográfica espacial, mas 

fundamentalmente como uma proposta de localização da cultura popular nesse espaço, avesso 

as fronteiras rigidamente impostas como limites.  

 

 

OS FÓRUNS 

 

Ao longo dos últimos três anos estabelecemos uma profícua parceria com a 

organização Signo Centro Interdisciplinario, de Montevidéu, no Uruguai. A Signo é 

promotora do Foro Latinoamericano Memoria e Identidad (FLMI), que em 2011 chegará a 

sua oitava edição.  O FLMI difere-se, pelo conceito e pela prática, dos Congressos habituais, 

tendo como eixo norteador o diálogo intercultural e o fortalecimento da identidade latino-

americana que, conforme Nestor Ganduglia, um de seus principais organizadores, pode assim 

ser compreendido:  

No siempre nos es fácil explicar que el Foro no es un Congreso, con el debido 
respeto a los Congresos. Es un ámbito de diálogo intercultural, y en términos menos 
técnicos, un lugar donde recomponer la unidad perdida entre el pensar, el sentir y el 
hacer, un espacio de encuentro para la transformación mutua. Si la identidad es el 
conjunto de los motivos que tenemos para seguir juntos y juntas, entonces el Foro 

                                            
2196 BHABHA, op. cit., p, 20. 
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latinoamericano es un espacio donde fortalecer identidades a partir, justamente, de la 
diversidad que somos y que constituye nuestra principal riqueza. Un ámbito de 
transformación mutua para reinventar la realidad. Suelo decir que si los cambios que 
anhelamos hacia un continente más incluyente, más humano y más justo están en 
territorio de lo imposible...allá habrá que ir buscarlos (GANDUGLIA, 2007, p. 
21).2197  

A participação dos integrantes do NALS junto ao FLMI fomentou a idéia de se criar, 

aqui no Brasil, um espaço, assim como ocorre em Montevidéu, de valorização e diálogo com 

as diversas formas de manifestações da cultura popular, principalmente daquilo que 

entendemos ser sua manifestação por excelência: as narrativas populares.  

Assim, em 2009 – após a participação no 5º FMLI, em 2008 –, iniciamos o processo 

de criação do Fórum Internacional de Contadores de Histórias (FICH) na cidade de Pelotas, 

que em sua primeira edição, reuniu cerca de 300 pessoas.  

As atividades do Fórum se desenvolveram em dois momentos. No primeiro, o qual 

tratamos como um prólogo para o evento, realizamos um Seminário que nominamos de 

Contadores de Histórias: Contribuições da Cultura Afro-Brasileira no Imaginário da Cidade 

(Figuras 1 e 2). O segundo momento foi o Fórum propriamente dito, o qual nominamos de 

Contadores de Histórias: Contadores e Contra-dores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
2197 GANDUGLIA, Nestor; MOTTA, Natália. Horizontes de maíz y barro: saberes e imaginários 

em diálogo hacia um nuevo orden social. Memórias Del 4tº Foro Latinoamericano “Memória e 

Identidad”. Imprenta Boscana: Montevideo, 2007. 

Fig. 1: I FICH 2009 - Plenária da 
temática: Luta e Resistência Negra. 

Foto: Acervo do NALS 

Fig. 2: I FICH 2009 - Plenária da 
temática: Religião e Cultura Negra. 

Foto: Acervo do NALS 
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Dentre os participantes estavam representantes de movimentos sociais e grupos 

populares (mulheres, negros, sem-terra, movimento de pequenos agricultores, 

foliões/carnavalescos, indígenas, a central Única dos Favelados, artistas) do Brasil e do 

Uruguai. Os narradores eram assim, representantes de diferentes grupos, movimentos e 

categorias sociais, bem como, os pertencentes às bases dos movimentos ou de grupos 

populares. A experiência de construção do FICH motivou e foi tema das nossas apresentações 

e intervenções no 6º FLMI, em 2009. 

 

Em 2010, primeiro estivemos em Montevidéu, para participar do 7º FLMI, ocasião em 

que apresentamos diversos trabalhos que desenvolvemos durante o ano, como o programa 

Fronteiras da Diversidade, que pretende formar agentes culturais para a promoção e 

potencialização de práticas culturais pela diversidade, e que possui como objetivo, a 

construção de um fórum de extensão permanente na Universidade Federal de Pelotas (UFPel). 

Além disso, apresentamos também, um trabalho de diálogo que estabelecemos com dois 

mestres griôs do movimento negro da cidade de Pelotas, especificamente Dona Syrlei e 

Mestre Baptista.  

Encerramos o ano com a realização do 2º FICH, que contou com um intenso 

intercâmbio entre Brasil e Uruguai, quando, pela temática das festas populares do carnaval e 

do candombe, estabelecemos um diálogo cultural de aproximações, complementações e 

mesmo de diferenças, que pela música e pelo toque dos tambores: o sopapo brasileiro e os três 

tambores uruguaios (piano, chico e repique) (Figuras 3 e 4), traduziu os objetivos e a 

perspectiva que nos move: a valorização da cultura popular, o diálogo entre os saberes 

populares e os saberes ditos acadêmicos e o intercâmbio latino-americano para a promoção 

das culturas populares locais, entendidos na perspectiva da transformação social necessária. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3: II FICH 2010 – Oficina de Candombe. 

Foto: Acervo do NALS 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apresentamos neste trabalho a forma como percebemos os chamados “espaços 

fronteiriços”, que para nós se constitui um lugar de discurso e resistência, e na perspectiva em 

que trabalhamos, um espaço de discurso e resistência das culturas populares, expressas por 

sua manifestação de excelência: as narrativas populares. Para além disso, procuramos 

demonstrar como articulamos essa perspectiva teórica com nossa prática acadêmica, que pela 

ação e intervenção nos espaços do acadêmico e do popular, se lança no objetivo de contribuir, 

mesmo que com uma pequena parcela, para a construção de uma sociedade latino-americana 

em permanente diálogo e constante transformação. 

 

 

Resumen: El trabajo aquí presentado trata de la temática de los “espacios fronterizos”, local 

que consideramos como un lugar de resistencia, y que para nosotros, es también, el lugar de 

las narrativas populares, práctica que ha sido hilo conductor del trabajo desarrollado por el 

Núcleo de Arte Lenguaje y Subjetividade (NALS/UFPel). Así, presentaremos las experiencias 

desarrolladas por el núcleo en dos fóruns, un realizado en la ciudad de Pelotas y otro en 

Montevideu, en el Uruguay. 

Palavras-chave: Fronteras; Entrelugar; Narrativas Populares; Resistencia. 
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Resumo 
 
Este artigo visa discutir uma experiência de ensino junto a turmas mistas, compostas por 
brasileiros e uruguaios, alunos de um curso técnico binacional. Interessa-nos analisar aspectos 
da metodologia empregada num contexto ímpar, uma região de fronteira seca entre dois 
países e, portanto, espaço de comunicação e de intercâmbio cultural.  
 
Palavras-chave: curso técnico binacional; educação na fronteira; ensino de língua.  
 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O  Campus Avançado Santana do Livramento do IFSul foi implantado na região da 

Campanha, no Sudoeste do Rio Grande do Sul, a 498 km da capital do estado, Porto Alegre. 

Trata-se da primeira instituição da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica a desenvolver um curso técnico binacional. Tal inovação deve-se à sua 

localização, nos limites do território brasileiro e do uruguaio, o que delineia um panorama 
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fronteiriço capaz de impactar a formação que se propõe por meio do curso oferecido, 

Informática para Internet.  

 O ineditismo da proposta do curso complementa-se com o projeto de trabalho na 

disciplina de Comunicação e Expressão, objeto deste estudo, caracterizada pela convivência 

do português, do espanhol e do portunhol na mesma sala de aula. Perante esse quadro, as 

práticas pedagógicas das docentes são revisitadas e reconfiguradas a fim de contemplar a 

multiplicidade que se coloca.  

 Autores como Sousa Santos, Pereira, Freire, Bagno e Bortoni-Ricardo amparam as 

ponderações realizadas.    

 

A FRONTEIRA DA PAZ  

 

 Brasil e Uruguai dividem aproximadamente 1.003 quilômetros de fronteira e, com 

exceção do entorno da Lagoa Mirim - que separa as populações de leste e oeste -, a linha 

tende a ser um espaço de constante trânsito. Características comuns, como as feições 

geográficas em que predominam planícies adequadas à pecuária extensiva e agricultura, 

especialmente a de arroz,  favorecem a integração e o intercâmbio. No Brasil, estão os 

municípios de Uruguaiana, Quaraí, Sant’Ana do Livramento, Dom Pedrito, Bagé, Aceguá, 

Pedras Altas, Erval, Jaguarão e Santa Vitória do Palmar. No Uruguai, os departamentos de 

Artigas, Rivera, Cerro Largo, Treinta y Tres e Rocha2198. 

 O Campus Avançado Santana do Livramento (doravante CASL) está lotado na cidade 

que lhe empresta o nome, vizinha da uruguaia Rivera. O  Parque Internacional  -área turística 

dividida por Brasil e Uruguai - constitui um marco de limites do território dos dois países. É 

símbolo de irmandade, ostentando, lado a lado, uma flâmula verde e amarela e outra, azul e 

branca. As relações políticas, econômicas e culturais entre as duas localidades são intensas e 

constantes de modo a emprestar  ao lugar o título metafórico de “Fronteira da Paz”. Esta 

imagem icônica impele a visão do contexto para além da abordagem conceitual geográfica ou 

política, ampliando-a para a das fronteiras culturais, que: 

 
remetem à vivência, às socialidades, às formas de pensar intercambiáveis, aos 
ethos, valores, significados contidos nas coisas, palavras, gestos, ritos, 

                                            
2198 FRANCO, Sérgio da Costa. Gente e Coisas da Fronteira Sul. Porto Alegre: Sulina, 2001, 

p.9-33.  
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comportamentos e ideias. Basicamente, a fronteira cultural aponta para forma pela 
qual homens investem no mundo, conferindo sentidos de reconhecimento2199.  

 Considere-se, ainda, que “a leveza da zona fronteiriça torna-a muito sensível aos 

ventos. É uma porta de vai-e-vem, e como tal nunca está escancarada, nem nunca está 

fechada”2200.  Ela não isola as comunidades e, portanto, “em zona de fronteira há toda uma 

forma cultural, ocasionada pelos contatos que se pulverizam em face da presença de 

contingentes populacionais oriundos de diferentes localidades”2201. 

 A simbologia de fronteira aberta entre Livramento e Rivera é resultado de um 

histórico de conflitos e de tratados que levaram a variados traçados de limites; a 

configurações linguísticas e culturais distintas e ao, mesmo tempo, amalgamadas. Tal 

hibridismo remonta à ideia de que “a fronteira não é exclusivamente uma linha divisória, mas 

é também um lugar de comunicação. Há muito deixou de jogar um papel de barreira 

separadora para se converter em lugares de passagem e de intercomunicação”2202.  

Logo, apesar dessa mobilidade, a linha de fronteira também assume contornos de 

divisão, de delimitação de território e de confirguração de identidades nacionais: “algo tan 

efímero y simple como una ‘raya’ fue el punto de partida de la separación de gentes que 

durante milenios habían compartido espacios y modos de y de organización social”2203. No 

caso da Fronteira da Paz, os povos passaram a se estabelecer de acordo com limites político-

administrativos, convergindo à constituição das línguas espanhol e português como um dos 

eixos de culturas e identidades diferenciadas. Assim,  

 
os brasileiros e os uruguaios da fronteira, embora próximos geograficamente, 
encontram-se distanciados por legislações nacionais, por histórias diferenciadas e 

                                            
2199 PESAVENTO, Sandra Jatahy. “Além das fronteiras”. In: MARTINS, Maria Helena. (org.) 

Fronteiras Culturais: Brasil – Uruguai – Argentina. São Paulo: Ateliê Editorial, 2002, p.36. 

 
2200 SANTOS, Boaventura de Souza. Pela mão de Alice - o social e o político na pós-modernidade. 13 ed. Porto: 
Edições Afrontamento, 2010, p.154-155. 
 

2201 PEREIRA, Jacira Helena do Valle. “Diversidade cultural nas escolas de fronteiras internacionais: o 

caso de Mato Grosso do Sul”. Revista Múltiplas Leituras, v.2, n. 1, p. 54, jan./jun. 2009, 

https://www.metodista.br/revistas/revistas-ims/index.php/ML/article/viewFile/327/325, 21/02/2011.  

 
2202 JÁCOMO, A. Cultura de fronteira, um desafio à integração. Centro de Estudos Ibéricos, 

http://www.cei.pt/pdfdocs/Cultura%20de%20fronteira.pdf, 20/12/2010.  

 
2203 GIL, Angel Infestas. Sociedades de Fronteira – Marco General. Centro de Estudos 

Ibéricos, http://www.cei.pt/pdfdocs/Angel%20Infestas.pdf, 20/12/2010. 
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objetivos distintos, fazendo com que a linha imaginária – a linha de fronteira – 
adquira conformações objetivas, compondo-se um processo sociocultural 
complexo2204.  

 
 Enfatize-se ainda que: 

 
A história política (formando parte da história do Brasil ou do Uruguai, por 
separado) dessas regiões contrasta, em muitos momentos, com a história social, 
populacional, cultural e linguística e seus efeitos, no presente. Por diversos 
motivos, essas diferenças estão implicadas na educação e, por outro lado, têm na 
educação um dos seus fatores constitutivos2205.  

 

 O caráter binacional que empresta o ineditismo ao curso de Informática para Internet 

permeia esta reflexão. Considera-se a premissa de o contexto fronteiriço e seus 

desdobramentos influírem nas práticas docentes e, consequentemente, nas metodologias de 

ensino. 

 

CURSO TÉCNICO BINACIONAL: CONTEXTO E ESPECIFICIDADES  

 

 Os cursos técnicos binacionais oferecidos nos limites de Brasil e Uruguai constituem-

se como um projeto piloto do Ministério da Educação (MEC), capitaneado pela Secretaria de 

Educação Profissional e Tecnológica (SETEC). Trata-se de um primeiro passo para a futura 

implantação de escolas binacionais, a partir de um Instituto Federal já existente, e de um 

referencial para outras regiões brasileiras de fronteira. Realizam-se tratativas para que outros 

nove estados brasileiros também possam oferecer cursos técnicos presenciais e a distância e, 

futuramente, sediar escolas profissionais de fronteira.  

Sant’Ana no Livramento é a primeira cidade do Brasil a dispor do projeto, através do 

convênio entre o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia (IFSul) e o Consejo de 

Educación Técnico Profesional – Universidad del Trabajo del Uruguay (CETP-UTU), 

                                            
2204 MÉLO, José Luiz Bica. “Fronteiras: da linha imaginária ao campo de conflitos”. Sociologias. Porto 

Alegre,  n.11, jun 2004, p.126-127http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-

45222004000100007&lng=en&nrm=iso, 14/03/2011.   

 
2205 BEHARES, Luis Ernesto. “Apresentação: educação fronteiriça Brasil/Uruguai, línguas e 

sujeitos”. Pro-Posições.  Campinas,  v. 21,  n. 3, Dec.  2010, p.17, 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010373072010000300002&lng=en&nrm=is, 

21/02/2011.  
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registrado em Ata de Entendimento. Cada instituição é responsável pela implantação de um 

curso técnico subsequente ou equivalente a esta forma, na modalidade presencial. As turmas 

são mistas, compostas por brasileiros e uruguaios e a certificação obtida será reconhecida no 

Brasil e no Uruguai.      

O acordo entre as instituições e a escolha pelas áreas de formação deram-se por meio 

de uma trajetória de encontros e debates, iniciada em 2006. A partir da análise de dados 

coletados pelo Observatório do Mundo do Trabalho Regional Sul, apresentados em 2009, os 

cursos foram definidos, cabendo a Livramento oferecer Informática para Internet, sob 

responsabilidade do IFSul, e à Rivera, o de Controle Ambiental, aos cuidados do CETP-UTU.

  

 O curso de Informática para Internet teve início em fevereiro de 2011, com duas turmas 

compostas por brasileiros e uruguaios. Estavam postos muitos desafios, como o de articular o 

ensino à variedade cultural e linguística das classes. As disciplinas de Comunicação e 

Expressão, componentes curriculares presentes no curso em seus quatro semestres, foram 

estruturadas a fim de contemplar essa diversidade, tecida pelo encontro de falantes de 

espanhol, de português e do popularmente conhecido portunhol. 

 Tal retrato acorda-se com o da Fronteira da Paz, na medida em que as populações de 

Rivera e de Livramento são historicamente conectadas por diversos elos, sendo o linguístico, 

talvez, o mais representativo. Muitos são os vetores desse contato, segundo Franco2206. Para o 

autor, além de aspectos econômicos, acontecimentos sociais impulsionam a integração entre 

brasileiros e uruguaios, como os casamentos binacionais e a tendência nômade da busca por 

melhores condições de trabalho nas duas cidades. Assim, em meio a essas e a outras tantas 

condições, decorre a interpenetração do português e do espanhol, línguas nacionais 

dominantes. 

 Muitos são os estudos que envolvem a especificidade linguística da região. Bottaro2207 

destaca a ocorrência de fenômenos das línguas em contato, como o bilinguismo, a diglossia e 

a mescla de línguas. Esta se daria “a partir do contato de uma variante do português que 

coexiste e se mistura com o espanhol padrão na mesma comunidade” 2208. Ainda de acordo 

                                            
2206 FRANCO, Sérgio da Costa. Gente e Coisas da Fronteira Sul. Porto Alegre: Sulina, 2001.  
 
2207 BOTTARO, Sílvia Etel Gutiérrez. O sujeito pronominal no português uruguaio da região fronteiriça Brasil 
–Uruguai. Tese. (Doutorado em Letras). 217 p. Departamento de Letras Modernas - Universidade de São Paulo, 
São Paulo, p.31.  
 
2208Ibidem, p.32. 
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com a autora, o bilinguismo local se daria entre uma língua padrão, no caso o espanhol, e um 

dialeto não padrão de outra língua, que conflui aos Dialetos Portugueses no Uruguai 

(doravante DPU), cujo registro se dá no plural em razão de sua variedade. Carvalho2209 

também trata do tema, atribuindo o conceito de bilinguismo social a “contextos que não 

envolvem necessariamente nem aquisição nem perda de língua entre falantes que têm por 

hábito usar português e espanhol alternadamente”.  Behares2210, por sua vez, aponta que   

  
nas áreas uruguaias, deparamo-nos com uma sociedade bilíngue de falantes de 
espanhol como língua materna em conjunto com importantes grupos de falantes de 
português como língua materna. Ou seja: essas regiões uruguaias têm duas línguas: 
o espanhol, majoritário no Uruguai e considerado como a língua do Estado [...] e o 
português (em sua variante uruguaia, chamado na bibliografia acadêmica e nos 
documentos oficiais, atualmente, de “português do Uruguai”).  

 

 Bottaro2211 cita estudos de Elizaincín (1976) para descrever a diglossia como o uso de 

duas línguas, no qual ocorre uma distribuição de funções para cada uma: o espanhol seria 

usado em situações formais e os DPU na comunicação intrafamiliar e ou espontânea no 

mesmo grupo social do falante. Com base nesses estudos, é possível dizer que o emprego do 

espanhol e dos DPU é distinto: enquanto o primeiro é empregado prioritariamente por classes 

sociais mais altas, sendo dotado de prestígio, os segundos são disseminados entre as camadas 

mais populares:   

 
As classes média e alta comunicam-se em espanhol, rejeitam os DPU e, em geral, 
também não lhes conferem nenhum valor de representatividade regional. Enquanto 
isso, nas classes baixas, o uso dos DPU é quase total e os sentimentos acerca de 
seus usos são ambíguos: ao mesmo tempo em que se sentem inferiorizados por 
falarem essas variedades, sentem-se leais a sua fala2212.  

                                            
2209 CARVALHO, Ana Maria. “Contribuições da sociolinguística ao ensino do português em 

comunidades bilíngues do norte do Uruguai”. Pro-Posições,  Campinas,  v. 21,  n. 3, Dec.  2010, 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-73072010000300004&lng=en&nrm=iso, 

24/ 04/ 2011.   

 
2210 BEHARES, Luis Ernesto. “Apresentação: educação fronteiriça Brasil/Uruguai, línguas e 

sujeitos”. Pro-Posições.  Campinas,  v. 21,  n. 3, Dec.  2010, p.17-18, 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010373072010000300002&lng=en&nrm=is, 

21/02/2011.  

 
2211 BOTTARO, Sílvia Etel Gutiérrez. O sujeito pronominal no português uruguaio da região fronteiriça Brasil 
–Uruguai. Tese. (Doutorado em Letras). 217 p. Departamento de Letras Modernas - Universidade de São Paulo, 
São Paulo, p.32-33. 
 
2212 Ibidem. 
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 Nas palavras de Behares, a porção brasileira da fronteira, por sua vez, filia-se ao 

português “marcado com características às vezes chamadas ‘gaúchas’ e outras ‘de fronteira’, 

que entre seus traços apresenta alguma influência do espanhol, principalmente no léxico ou na 

fonologia” 2213. O autor enfatiza que, embora o espanhol esteja presente e muitas vezes 

vinculado às interações sociais dos brasileiros, ele foi e sempre será considerado língua 

estrangeira.   

 Esse universo plural chega às salas de aula do curso técnico binacional, nas quais os 

diálogos consonam vozes brasileiras e uruguaias, culturas e identidades, mas também 

apontam indicadores de preconceito linguístico e de diferenças sociais marcantes.   

 

DESAFIOS À COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO  

 

 Conscientes do desafio de integrar e de valorizar a variedade com que se deparam, as 

docentes de português e de espanhol do Campus Avançado Santana do Livramento 

revisitaram suas práticas pedagógicas e concepções de ensino de língua a fim de 

contemplarem esse objetivo. As disciplinas de Comunicação e Expressão, que abarcam os 

dois idiomas, foram consideradas um espaço privilegiado para o atendimento deste intuito, 

constituindo também um eixo de contato com o técnico binacional em Controle Ambiental, já 

que consta como a única área comum aos dois cursos.  

 Os referidos componentes curriculares estão identificados com as ideias de Bagno2214, 

para quem é relevante e democrático valorizar e estimular, nas aulas de língua   

 
um conhecimento cada vez maior e melhor de todas as variedades sociolinguísticas, 
para que o espaço da sala de aula deixe de ser o local para o estudo exclusivo das 
variedades de maior prestígio social e se transforme num laboratório vivo de 
pesquisa do idioma em sua multiplicidade de formas e usos.   
 
 

 Desta forma, os currículos foram estruturados de modo a priorizar a reflexão crítica 

acerca das interfaces entre língua, sociedade e cultura da fronteira, bem como a variedade e o 
                                                                                                                                        

 
2213 BEHARES, Luis Ernesto. “Apresentação: educação fronteiriça Brasil/Uruguai, línguas e sujeitos”. Pro-
Posições.  Campinas,  v. 21,  n. 3/ 12/ 2010, p.18, 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010373072010000300002&lng=en&nrm=is, 
21/02/2011. 
 
2214 BAGNO, Marcos. Língua materna – letramento, ensino e variação. 4 ed. São Paulo: Parábola, 2007, p.32. 
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preconceito linguístico. Não se objetiva a proficiência num segundo idioma, mas o 

aperfeiçoamento da comunicação e da expressão, com vistas a um melhor desempenho 

profissional e à atuação cidadã. Compactua-se, portanto, com o anseio de uma formação 

voltada ao reconhecimento do sujeito como parte de um coletivo que o afeta e por ele é 

afetado. A escola e, consequentemente as disciplinas, revestem-se com a função educativa  de 

“ofrecer al individuo la posibilidad de detectar y entender el valor y el sentido de los influjos 

explícitos o latentes que está recibiendo en su desarollo, como consecuencia de su 

participación en la comunidad”2215.  

 A linguagem está diretamente coligada à interação com a comunidade, reforçando e 

articulando-se aos diferentes papéis sociais, por sua vez identificados com os domínios sociais 

nos quais se transita2216. Por esta via, uma disciplina que se organiza em torno da linguagem 

precisa estar atenta ao contexto, aos espaços ocupados pelos estudantes e suas aspirações, bem 

como às “regras” que regem esses domínios e marcam a variação linguística a eles inerente. 

Acolha-se ainda que, ao buscar 

 
uma pedagogia sensível às diferenças culturais e linguísticas do alunato, ao 
repertório linguístico da comunidade, assim como aos diferentes valores sociais e 
símbolos identitários atribuídos a ele, devem ser considerados no desenvolvimento 
de objetivos, métodos e materiais didáticos2217. 

 

 Neste caso, em que se trabalha com alunos de um curso técnico binacional em 

Informática para Internet, o primeiro passo foi levantar questionamentos que trouxessem luzes 

acerca da pluralidade das turmas:  

 - Quem são os alunos? De onde vêm? Por que procuraram o curso? 

 - Que idioma falam/ usam? Em que situações? O que pensam sobre o portunhol? 

Conhecem os DPU? Como se comunicam? Em que espaços interagem? 

 - Quais habilidades e competências linguísticas são relevantes para o exercício da 

profissão para a qual se preparam?  

                                            
2215 PÉREZ GÓMEZ, Angel I. La cultura escolar en la sociedad neoliberal. 2 ed. Madrid: Morata, 1999.  
 
2216 BORTONI-RICARDO, Stela Maris. Educação em língua materna – a sociolinguística na sala de aula. São 
Paulo: Parábola, 4 ed., 2006, p. 22.  
 
2217 CARVALHO, Ana Maria. “Contribuições da sociolinguística ao ensino do português em comunidades 
bilíngues do norte do Uruguai”. Pro-Posições,  Campinas,  v. 21,  n. 3, Dec.  2010, 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-73072010000300004&lng=en&nrm=iso, 24/ 04/ 
2011.  
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 A partir de um primeiro contato com os estudantes, foi possível afirmar que grande 

parte conhece o portunhol, empregado especialmente em momentos familiares informais – 

alguns só o usam com avós, com pai ou mãe e amigos. Há sinais de preconceito linguístico, 

especialmente em relatos sobre o portunhol e o português, cuja autoria é em grande parte 

atribuída a amigos e parentes que não gostam de ouvir o idioma ou a mescla linguística. O 

bilinguismo é frequente, fomentado pela situação de doble chapa ou mesmo pela constituição 

familiar, marcada por membros brasileiros e uruguaios. A televisão do Brasil é apontada 

como meio de aprendizagem e de contato com o português por vários deles. As profissões, 

idades e interesses são bastante variados; muitos, porém, comungam da dificuldade para se 

expressar em público ou produzir textos escritos, tanto em português quanto em espanhol.  

 Esses indicadores agudizam a reflexão acerca da identidade vinculada à língua. 

Registre-se que, em razão de os estudantes conhecerem o termo portunhol em detrimento dos 

DPU, optou-se por levantar a discussão junto a eles com esse termo, introduzindo a pesquisa 

acerca dos Dialetos Portugueses do Uruguai num segundo momento.  

 A dinâmica de trabalho de cada uma das docentes foi remodelada para a experiência 

nas turmas binacionais: cada aula conta com a presença das duas professoras. A maioria dos 

encontros se dá com cada turma completa, mas foi identificada a necessidade de, em 

momentos pontuais, separá-la: brasileiros aprofundam seus conhecimentos com a professora 

de espanhol e os uruguaios, com a de português.  

 A escolha impõe desafios à prática pedagógica: é preciso planejar, construir novos 

instrumentos de avaliação, discutir a evolução da turma, produzir materiais didáticos e rever 

posturas num contínuo processo que integra as duas professoras. Isso envolve rever 

concepções individuais, como as de ensino, de pesquisa, de docência e de aprendizagem e 

construir um novo arcabouço, coletivo.  

 Acoplam-se, a esses movimentos, as ideias de que os saberes docentes consistem nos  

“conhecimentos, o saber-fazer, as competências e as habilidades que os professores 

mobilizam diariamente, nas salas de aula e nas escolas, a fim de realizar concretamente as 

suas diversas tarefas”2218 e de que não se pode falar deles sem relacioná-los ao contexto do 

trabalho e aos seus condicionantes. Em vista disso, pode-se afirmar que as professoras vêm 

construído aprendizagens significativas a partir de sua prática no curso binacional e suas 

peculiaridades.  

                                            
2218 TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. 5 ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2002, p.9.  
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Há de se destacar ainda os saberes construídos no convívio com os brasileiros e os 
uruguaios, já que “ensinar é, portanto, fazer escolhas constantemente em plena interação com 
os alunos” 2219. Com frequência, os estudantes esclarecem dúvidas dos professores e trazem às 
aulas elementos que originam mudanças de foco e de objetivos. Como as docentes são seres 
humanos com valores e pressupostos particulares, em diálogo com alunos de nacionalidades, 
identidades e valores diversos, suas escolhas pedagógicas carecem de orientação ética.     
 Estratégias diversificadas vêm sendo constituídas e desenvolvidas nesse caminho 
didático, dentre elas: os alunos operam com frequência em duplas binacionais, para que 
possam discutir vocabulários, sanar dúvidas e aprender com o colega; as literaturas brasileira 
e uruguaia, em suas diversas manifestações, são configuradas como timão de discussões sobre 
a língua, hábitos, características, identidade e cultura fronteiriça; aspectos próprios da área 
profissional - neste caso, a construção e análise de sites – e o diálogo com componentes 
curriculares técnicos são presentes nas aulas, com foco no contexto local.   
 O contato entre as duas professoras de português e espanhol do curso de Informática 
para Internet do IFSul  foi ampliado junto às do curso uruguaio de Controle Ambiental. 
Quinzenalmente, ocorrem reuniões que têm por objetivo ampliar a binacionalidade dos 
cursos, aproximar as duas realidades, discutir alternativas de trabalho e operacionalizar 
atividades conjuntas.  
 Por conseguinte, cientes de que as línguas são fenômenos sociais e que o prestígio ou 
estigma de variantes linguísticas são retratos de uma sociedade estrafitificada em classes2220, 
as professoras buscam o debate aberto e franco acerca do preconceito linguístico, da Fronteira 
da Paz e da atuação profissional crítica, cidadã e ética. Prioriza-se o respeito pela cultura e 
história nas quais as línguas e dialetos encharcam-se, sejam elas o português, o espanhol ou o 
portunhol.   
 Eu falo, usted habla, vos hablás... e todos aprendemos juntos.  

RESUMEN 
 
Este artigo intenta discutir una experiencia de enseñanza junto a grupos mixtos, compuestos 
por brasileños y uruguayos, alumnos de un curso técnico binacional. Interesa a nosotros 
analizar aspectos de la metodología aplicada en un contexto único, una región de frontera seca 
entre dos países y, por lo tanto, espacio de comunicación y de intercambio cultural. 
 
Palabras clave: curso técnico binacional;  la educación en la frontera; la enseñanza 
de idiomas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
2219 Ibidem, p.132.  
2220 SILVA, Rosa Virgínia Mattos e. Contradições no ensino de português. São Paulo: Contexto, 2003. 
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FRONTEIRA E TURISMO: 

PARA ALÉM DA LINHA LIMÍTROFE2221 

 

Luciana de Castro Neves Costa2222 

Susana de Araújo Gastal2223 

 

Resumo: Apresentando uma contradição inerente à própria essência, como separação e ponto 
de tangência entre dois países, os espaços fronteiriços configuram-se em suas excentricidades, 
residindo, no além fronteira, a ameaça e a sedução, o estabelecimento de limites e o desejo do 
cruzamento de limites. Este artigo visa propor a redefinição das fronteiras do fenômeno e da 
teorização turística a partir da análise do objeto Fronteira, especificamente nas cidades de 
Jaguarão (RS, Brasil) e Rio Branco (Departamento de Cerro Largo, Uruguai). 
  
Palavras-chave: Turismo; Fronteira; Jaguarão/RS; Rio Branco/Departamento de Cerro 
Largo. 
 
  

INRODUÇÃO 

 

 A globalização e os imaginários a ela associados, entre eles o de um mundo sem 

limites físicos aos territórios, trazem no bojo de suas transformações novas percepções acerca 

das Fronteiras. Tradicionalmente concebidas como linha de corte, limite da soberania 

nacional, as fronteiras passam a ser entendidas em seu aspecto oposto, como espaços de 

contato e de trocas culturais. Esse novo imaginário vem estimulando uma refuncionalização 

das áreas de fronteira, que se abrem para novos usos e novas apropriações para além de sua 

dimensão política de delimitação de territórios nacionais, dentre eles o turismo.  

 Como uma prática social extremamente dinâmica, o turismo vêm se desenvolvendo ao 

longo dos anos apresentando diferentes formatos, objetos de interesse, destinos, características 

de demanda, até o estágio atual, em que se apresentaria a partir não de novos destinos 

necessariamente, mas de novas experiências. Apesar da complexidade que configura o 

fenômeno turístico, podemos caracterizá-lo, de modo geral, como o deslocamento – tanto 

                                            
2221 Artigo encaminhado ao Simpósio 17, “Diálogos nos Espaços Fronteiriços”, do I Encuentro de las Ciencias 
Humanas y Tecnológicas para la Integración en el Conosur, a realizar-se em Pelotas (RS), entre 05 e 07 de maio 
de 2011.  
2222 Mestranda em Turismo pelo Programa de Pós-Graduação em Turismo – Mestrado, da Universidade de 
Caxias do Sul (RS). Bacharel em Turismo pela Universidade Federal de Pelotas – UFPel (RS).  
<lux.castroneves@gmail.com> Endereço: Av. Júlio de Castilhos, 464, apto 51. Telefone: (54) 81222324. 
2223 Dra, Pesquisadora e Profa do Programa de Pós-Graduação em Turismo – Mestrado, da Universidade de 
Caxias do Sul. <sgastal@terra.com.br> Endereço: Rua Francisco Getúlio Vargas 1130, Bloco 46, Cidade 
Universitária. Telefone: (54) 32182621. 
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físico quanto simbólico – de sujeitos em tempos e espaços diferentes daqueles de seu 

cotidiano. Esse afastamento do cotidiano envolve, por sua vez, processos de estranhamento, 

quando, em seus deslocamentos, o turista se defrontaria com o novo, o fora do comum, e 

vivenciaria processos de mobilização subjetiva que o levaria a parar e ressignificar não apenas 

a situação e o ambiente, bem como as práticas vivenciadas no momento e no destino turístico, 

mas ainda em muito das suas experiências passadas (GASTAL e MOESCH, 2007). O 

estranhamento não dependeria do tamanho da distância percorrida, mas da mobilização 

afetiva desencadeada, podendo envolver desde uma visita a um bairro vizinho até uma viagem 

internacional.  

 Inicialmente consolidada no Grand Tour, as viagens apresentavam um cunho 

educacional e de formação do indivíduo, que se empenhava em uma viagem que poderia durar 

anos e que, ao seu retorno, lhe garantia status, conhecimento e experiência de vida em sua 

própria sociedade, como um critério de formação do indivíduo. Em outro momento, as 

viagens passam a assumir um caráter de saúde, de seu restabelecimento a partir dos poderes 

de cura das termas, sendo o termalismo posteriormente substituído pela procura pelos 

balneários, movimento manifesto durante o Romantismo, que ainda abriu espaço para a 

consolidação das montanhas e das orlas como paisagens “sublimes”, no que Boyer (2003, p. 

23) viria a denominar do “desejo das bordas e das margens”. O campo “pitoresco” também, 

nesse período, passa a agregar valores simbólicos de tranquilidade, felicidade e inocência, 

passando a valer mais por seu aspecto terapêutico e lúdico do que propriamente por seu valor 

fundiário (BOYER, 2003).  

 Após o boom do turismo de massa e das viagens organizadas para grandes grupos em 

pacotes estandardizados, e a consolidação do destino “sol e praia”, surgem atualmente novos 

contornos que, longe de delimitar, ampliam o entendimento do fenômeno turístico e 

constituem-se em uma gama múltipla de ofertas e destinos cada vez mais personalizados, 

atendendo a demandas cada vez mais individualizadas dos sujeitos. De acordo com Molina 

(2003), a globalização trouxe em seu rebojo a ampliação do comércio, da circulação de bens e 

serviços e, também, a fragmentação da identidade, pelo contato cada vez mais constante – 

apesar de não necessariamente mais próximo fisicamente – com o outro, com o diferente. No 

turismo, haveria assim uma busca de identidade(s), simultâneas e múltiplas, sendo esta busca 

processada através das expectativas geradas por uma demanda cada vez mais dinâmica, volátil 

e mutante. Passa-se assim da prática de férias convencionais à busca de novas experiências, 

de grandes períodos de férias pré-estabelecidos em uma época do ano a várias férias em um 
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mesmo ano, de férias monotemáticas (sol e praia) a férias multitemáticas e de multiatividade. 

Assume-se uma postura de turismo ativo, sendo a viagem a consolidação do desejo do contato 

com o outro na multiterritorialidade e pluridentificação do ser. 

Esse desejo de abertura para o outro, da conjugação da diferença para a múltipla 

realização de si, das identidades plurais que se manifestam no sujeito, encontraria sua 

“respiração social” através da errância ou, como Maffesolli salienta, do nomadismo (sendo 

este o termo “domesticado” para a errância). Para Maffesolli (2001), a errância seria a 

expressão de uma outra relação com o outro e com o mundo, menos ofensiva, mais carinhosa, 

e ainda lúdica, e trágica, repousando sobre a intuição da imperfeição das coisas, dos seres e de 

seus relacionamentos. Assim, o nomadismo representaria o desejo de evasão, agindo como 

uma pulsão migratória a incitar o sujeito a mudar de lugar, da hábitos, de parceiros, sendo tal 

prática voltada à realização das diversas facetas de sua personalidade. Todo sujeito pertence a 

um lugar e crê, a partir desse lugar, ter ligações, mas para que esse lugar e essas ligações 

assumam todo o seu significado, é preciso que sejam, real ou fantasiosamente, negados, 

superados, transgredidos. Separação e ligação constituiriam assim um mesmo ato estruturante, 

fazendo com que, simultaneamente, aspire-se à estabilidade das coisas, à permanência das 

relações, e que, ao mesmo tempo, se deseje o movimento, se busque a novidade do 

sentimento. De acordo com Maffesoli (2001), esse sentimento tratar-se-ia da bipolaridade da 

existência do indivíduo, formada pelo nomadismo e pelo sedentarismo. Entre as diversas 

práticas do nomadismo, além da mobilidade cotidiana consolidada nas migrações para o 

trabalho ou consumo, teríamos o turismo. 

Estaríamos vivendo atualmente no turismo um estágio em que, ao invés da busca de 

novos lugares, os turistas estariam em busca de novas experiências, de vivências simbólicas 

entre si e o outro, diferente de si, sendo a experiência, a vivência e a convivência grandes 

mobilizadores do estranhamento. A esfera simbólica desse processo de convivência, que 

conjuga ludicidade, afetividade e abertura para o novo, possibilitaria a materialização de 

velhos imaginários e a construção de novos. Nesse sentido, tendo em vista a ampliação do 

fenômeno turístico e sua conseqüente e necessária construção de corpus teórico, levantamos a 

possibilidade das áreas de fronteira apresentarem-se como uma possibilidade de 

implementação e transformação de tais espaços em destinos turísticos para além do interesse 

comercial que tem incentivado o deslocamento às fronteiras nacionais, consagrado no turismo 

de compras dos free-shops do outro lado da linha limite que estabelece a fronteira brasileira.  
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O Rio Grande do Sul, o Estado brasileiro mais meridional do Brasil, possui, no que se 

refere à amplitude de sua delimitação territorial, o dobro da esfera de separação/contato com 

Argentina e Uruguai do que a linha com a qual faz limite com o Estado de Santa Catarina. Se 

a área do Estado corresponde a 3% do território nacional, a extensa fronteira internacional do 

Rio Grande do Sul representa 10% do total das fronteiras do Brasil, sendo que entre os 

Estados brasileiros, somente o Amazonas teria uma extensão de fronteira maior (COSTA, 

1995). Essa ampla esfera de contato, possibilitada ainda pelas características físicas da área 

que engloba essa extensa linha de fronteira, conformada pelo Pampa ou La Pampa, 

estabeleceu, desde sues primórdios de ocupação, uma rede de intercâmbio e trocas – 

comerciais e simbólicas – que propiciaram certas especificidades da configuração da fronteira 

Brasil-Uruguai-Argentina. Atualmente, somente no que se refere à divisa entre Brasil e 

Uruguai, se encontram seis municípios situados na linha, com seus correspondentes do lado 

de allá, do outro lado da linha, que é diariamente cruzada e negociada, porém nunca 

esquecida. Dentro dessa perspectiva, o presente artigo visa propor uma reflexão sobre a 

ampliação ou redefinição das fronteiras do fenômeno e da teorização turística a partir do 

objeto Fronteira, especificamente na relação que se estabelece entre os sujeitos a partir dos 

marcos limítrofes, que, no caso da investigação proposta, analisam o Rio Jaguarão e a Ponte 

Internacional barão de Mauá, nas cidades de Jaguarão (RS, Brasil) e Rio Branco 

(Departamento de Cerro Largo, Uruguai). Como procedimentos metodológicos foram 

adotadas a pesquisa bibliográfica e documental e a etnografia. 

 

2. FRONTEIRAS: ESPAÇOS AMBÍGUOS DE SEPARAÇÃO-CONTATO 

 

A palavra “fronteira” deriva do antigo latim, “fronteria” ou “frontaria”, que indicava a 

parte do território situada “in fronte”, isto é, nas margens (MARTIN, 1998). O 

estabelecimento das fronteiras surge no contexto de transição da condição nômade para a 

condição sedentária dos grupos humanos, intimamente relacionada com a evolução das 

formas de propriedade. Nos grupos caçadores-coletores, a utilização do solo era coletiva e 

temporária, o que levava ao delineamento de uma fronteira extremamente flexível e fluída, 

uma vez que a propriedade se afirmava pelo uso comunal, e este estava constantemente em 

movimento. Com a sedentarização e o detrimento na agricultura, surge a necessidade de 

habitar territórios mais bem delimitados e menos sujeitos ao ingresso de grupos hostis. Já a 

concepção moderna de fronteira viria com a consolidação dos Estados-Nacionais, na Europa, 
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e os progressos renascentistas na matemática, astronomia, bem como os conhecimentos 

obtidos nas viagens, viriam a impulsionar o avanço cartográfico, possibilitando a criação de 

mapas e a projeção de fronteiras sobre traçados precisos entre as nações (MARTIN, 1998). 

 Se tradicionalmente a concepção de fronteira a vinculava à linha limítrofe, após a I 

Guerra Mundial, esta viria a ser concebida como região, implicando uma nova construção de 

sentido em relação aos espaços limítrofes nacionais. Esse novo sentido atribuído às fronteiras 

seria reforçado pela globalização e os imaginários a ela associados, que enfatizam a 

liberalização e integração das fronteiras e a ampla circulação de pessoas e mercadorias, bem 

como a criação de grandes blocos regionais, como a União Européia e o MERCOSUL 

(GASTAL e CASTROGIOVANNI, 2006). Passa-se assim do entendimento de fronteira como 

limite e separação para, em um contexto pós-moderno, associá-la à idéia de esfera de contato, 

de encontro de diferentes culturas, de diferentes economias, de diferentes populações. Nessa 

perspectiva contemporânea, que considera a fronteira como zona, como faixa, sua concepção 

encaminha significados de um  

 
espaço de interação, um terceiro espaço com certa especificidade, um espaço social 
transitivo, composto por diferenças oriundas da presença do limite internacional, 
por fluxos, fixos e interações transfronteiriças, cuja territorialidade mais expressiva 
parece ser a das cidades-gêmeas. [...] A situação de zona de fronteira é representada 
[...] como um sub-espaço categorizado como um entre-lugar [...] resultado 
constante de um processo de interações culturais, econômicas e políticas, tanto 
espontâneas como promovidas que não se fecham em si mesmos, mas se 
constituem em si. (CASTROGIOVANNI, 2009, p. 02) 

 

Para Bhabha (2005, p. 20), os “entre-lugares” forneceriam o terreno para a elaboração 

de estratégias de subjetivação singular e coletiva que, por sua vez, dariam início a novos 

signos de identidade e postos inovadores de colaboração e contestação, no ato de definir a 

própria idéia de sociedade. Nessa perspectiva, podemos considerar que os espaços de fronteira 

passam a simbolizar e expressar o encontro e as trocas culturais. Tais áreas apresentam-se 

como culturalmente dialéticas, produzindo um terceiro elemento, que não pertenceria nem a 

um nem a outro lado da linha divisória, mas justamente se faz por meio dela e só se 

manifestaria por esta condição de espaço fronteiriço, de liminaridade. É a partir da existência 

da fronteira jurídico-política que se processa a produção de uma multiplicidade de fronteiras 

simbólicas. Tomando por base a proposta de terceira cultura de Bhabha (2005), esta seria 

formada nos momentos ou processos de articulação das diferenças culturais, no que o autor 

denomina de “entre-lugares”.  



Anales del I Encuentro internacional del conocimiento : diálogos en nuestra América / I Encuentro de 
las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración en el Conosur, 5, 6, e 7 de mayo 2011, 
Pelotas, Brasil – Pelotas (RS) : Instituto Federal Sul-rio-grandense/IFSul, 2011 - ISSN 2238-0078 
_________________________________________________________________________________ 

 

 1862 

Percebida como uma construção simbólica, mesmo em sua configuração geopolítica, a 

fronteira, apesar de ser definida como limite de dois territórios nacionais, parece definir 

territorialidades, em função dos contatos e das redes de intercâmbio estabelecidas, justamente 

por sua condição de liminaridade, de esfera de contato entre diferentes culturas. Assim, 

enquanto a linha configura-se em um traçado estabelecido a partir de acordos ou desacordos 

internacionais entre os Estados, outros acordos e desacordos continuam ocorrendo entre os 

sujeitos no cotidiano, estabelecendo uma geopolítica local (CASTROGIOVANNI, 2009). 

Concebida como espaço ambíguo de separação-contato, a fronteira implica um nível 

relacional, evidenciado pela interação de diferenças, sejam quais forem tais diferenças: 

culturais, sociais, econômicas. Comparando a fronteira a uma forma membranosa, permeável 

ou porosa, Silveira (2005) enfatiza que as trocas e fluxos de pessoas ou idéias permitidos ou 

barrados ao longo de sua superfície, de sua linha divisória, se estabelecem porque há uma 

polaridade, que faz com que o interior e o exterior, o fora e o dentro existam somente como 

manifestações da diferença que, ao longo da linha demarcatória, pode apresentar pontos de 

contato que se relacionam a uma maior ou menor proximidade entre tais níveis (SILVEIRA, 

2005). Conforme destaca Grimson (2000, p. 04), o estudo da fronteira carrega em si um 

desafio a qualquer noção estática, uniforme e não-relacional de cultura e identidade, de modo 

que deveria incorporar à sua perspectiva analítica não apenas a mescla cultural, mas também 

as alianças e conflitos sociais e políticos que se estabelecem. Ainda de acordo com o autor, 

desde o fim dos anos setenta, os estudos antropológicos que abordavam as experiências 

pessoais e os imaginários coletivos acerca das fronteiras passaram a desafiar as concepções 

que vinculavam os limites políticos com os limites culturais. A partir de então, diante do 

sentido comum que buscava imputava a correspondência entre a fronteira política e a fronteira 

cultural aos estados nacionais, passou-se a revelar a existência de diversos circuitos de 

intercâmbios, códigos e histórias compartilhadas, dando conta do caráter sócio-histórico do 

limite. 

Em seu estudo sobre os modos como são vividos cotidianamente pelas populações 

fronteiriças das cidades de Santana do Livramento (Brasil) e Rivera (Uruguai) a fronteira, o 

Estado e a nação, Sanchez (2002) nos apresenta o caráter de “inevitabilidade” inerente a 

algumas práticas nesses espaços. Os sujeitos que vivem em fronteiras políticas ou que vivem 

a fronteira política lidam não apenas com controles físicos e legais desse limite político entre 

dois países, mas também limites culturais e simbólicos que extrapolam e se fazem a partir do 

limite político. De acordo com a autora, o reconhecimento da inevitabilidade de uma série de 
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práticas cotidianas não deixa de ser uma forma de reconhecimento de limites ou normas 

impostas pelos Estados nacionais: reconhecemos que devemos nos comportar de determinada 

forma (como falar português ou espanhol), mas não o fazemos (fala-se em portunhol), e se 

percebemos que não deveria ser desse modo, mas é inevitável.  

Por trás dessa concepção de inevitabilidade, encontra-se a idéia de que nesse lugar 

fronteira política, as coisas deveriam estar claras em uma espécie de antes e depois. 

Entretanto, não resultam ser como se supõe que deveriam ser, convertendo-se em fatos e em 

práticas inevitáveis ou em “situações inusitadas”. Nesse sentido, o Estado desempenha um 

importante papel como árbitro ou identificador na articulação do limite entre o inevitável e o 

evitável que, por sua vez, é concebido de diversos modos pela população da fronteira que, ao 

concebê-los, está reconhecendo limites. Mas tais limites seriam limites culturais ou 

simbólicos para além dos limites físicos ou legais impostos entre os Estados-Nação, que na 

fronteira seriam vividos e negociados cotidianamente.  

 
Se for certo que a determinação e defesa dos limites de uma possessão ou de um 
Estado se encontram no domínio da alta política ou da alta diplomacia, as fronteiras 
pertencem ao domínio dos povos. Enquanto o limite jurídico do território é uma 
abstração, gerada e sustentada pela ação institucional no sentido de controle efetivo 
do Estado territorial, portanto, um instrumento de separação entre unidades 
políticas soberanas, a fronteira é um lugar de comunicação e troca. Os povos podem 
se expandir para além do limite jurídico do Estado, desafiar a lei territorial de cada 
Estado limítrofe e às vezes criar uma situação de facto, potencialmente conflituosa, 
obrigando a revisão dos acordos diplomáticos. (MACHADO, 2000, p. 09). 

 

Para Dorfman (2009), a condição fronteiriça pode ser entendida como um savoir 

passer (saber passar), adquirido pelos habitantes da fronteira, acostumados a acionar 

diferenças e semelhanças nacionais, lingüísticas, jurídicas, étnicas, econômicas, religiosas, 

que ora apresentam vantagens, ora o cerceamento de trânsitos ou direitos.  
 

Assim, a experiência de vida na fronteira fornece aos seus freqüentadores os 
instrumentos necessários para articular as diferenças identitárias, 
instrumentalizando as pessoas para tornarem-se portadores/passadores dos bens 
simbólicos ou materiais que expressam tais contradições e diferenças manifestas no 
lugar. (DORFMAN, 2009, p. 03) 

 

A autora salienta, entretanto, que não há uma condição fronteiriça universal, em 

função da variedade de relações que podem existir entre os sujeitos fronteiriços e o território à 

sua frente e às suas costas. Não apenas a interrelação e proximidade consubstanciariam as 

relações dos sujeitos fronteiriços no que se refere ao compartilhamento de traços identitários 

vinculados à condição fronteiriça, mas ainda o seu posicionamento como zona periférica e em 



Anales del I Encuentro internacional del conocimiento : diálogos en nuestra América / I Encuentro de 
las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración en el Conosur, 5, 6, e 7 de mayo 2011, 
Pelotas, Brasil – Pelotas (RS) : Instituto Federal Sul-rio-grandense/IFSul, 2011 - ISSN 2238-0078 
_________________________________________________________________________________ 

 

 1864 

geral marginalizada em relação às suas respectivas metrópoles nacionais (GRIMSON, 2000). 

Tal colocação nos indica a necessidade de considerar cada área de fronteira singular e, desse 

modo, a necessidade de investigar suas singularidades. Ou, retomando a teorização de 

Pesavento (2001), em sendo a fronteira “ex-centrica”, o que corresponde não apenas a estar 

distante, fora do centro, bem como ser diferente, pensamos ser necessário o estudo de suas 

excentricidades. 

A fronteira se apresenta assim como uma forma de territorialidade, relacionada à idéia 

de pertencimento, o que Hartmann (2004, p. 133) considera uma “identidade intersticial de 

fronteira”, que se manifestaria em caráter de simultaneidade, onde não se apagam as 

identidades nacionais, mas sim onde várias identidades convivem e alternam-se conforme o 

contexto. Nesse sentido, ainda que haja um espaço de convivência comum, com códigos 

compartilhados, cujos limites diferem daqueles instituídos politicamente, percebe-se a 

presença da ‘linha’ demarcatória, que divide este espaço, uma vez que concomitantemente às 

alusões ao “nós da fronteira”, seguem-se comentários sobre “atravessar a linha” 

(HARTMANN, 2004, p. 134). Os sujeitos que configuram o objeto de seu estudo sobre a 

tradição oral na fronteira entre Brasil, Argentina e Uruguai, os contadores e cuenteros, 

transitariam com suas narrativas entre os três países apesar da fronteira, mas acima de tudo, 

por causa dela, levando a autora a considerá-la em um caráter de fatalidade. A autora assim 

introduz a noção de “híbrido” para caracterizar a identidade dos grupos “intra-fronteiriços” de 

sua investigação, porém não considerando a exclusão de outras identidades, mas sim a 

possibilidade de convivência e de manipulação dessas. Nessa concepção, a identidade híbrida 

“não seria, assim, a resultante de duas identidades, mas a capacidade de manejar diferentes 

códigos identitários de acordo com as exigências do contexto” (HARTMAN, 2004, p. 147).  

Vista a partir de uma concepção que se ancora na territorialidade e se desdobra no 

político, a fronteira representa o limite de um espaço, delimitação de um território em 

oposição a outro. Nesse sentido, aponta sentidos socializados de reconhecimento, de 

construção simbólica de pertencimento. Ao mesmo tempo, a fronteira introduz a noção de 

ligação e passagem, de comunhão, de aproximação. Supõe permeabilidade, cruzamento, 

sendo, ao mesmo tempo, um híbrido. Segundo Pesavento (2002, p. 36), “a fronteira é um 

limite sem limites, que aponta para um além. É um conceito impregnado de mobilidade (...)”. 

Por este mesmo motivo, ao ultrapassar os limites que ela mesma fixa, proporciona o 

surgimento de algo novo e diferente, possibilitado pela situação de contato, de troca, da 

mistura. Emerge assim um terceiro elemento (PESAVENTO, 2002), produzido em um 
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movimento ou articulação dialética de ambos os lados da fronteira, não pertencendo nem a 

um, nem a outro, mas fazendo-se justamente por meio da linha divisória e da condição de 

liminaridade vivida por seus sujeitos.  

De acordo com Dorfman (2009), percebe-se nas últimas décadas na Europa o 

surgimento de uma série de museus e lugares de memória referenciando e valorizando o 

contrabando local como um “saber tradicional” em vias de extinção, e estimulando a criação 

de atrações, museus e lugares de memória associados à fronteira. Verifica-se, assim, a 

refuncionalização das áreas de fronteira a partir de um processo de patrimonialização, em um 

movimento que combina o desaparecimento das funções de controle de fluxo de mercadorias 

(e as práticas envolvidas para burlar tais instrumentos de controle) e a ascensão da fronteira 

como lugar de memória, transformada em atração turística. Nesse processo, as especificidades 

culturais das regiões fronteiriças passam a ser reconhecidas e tornam-se objeto de 

preservação, uma vez que parte das funções estatais que lá se territorializavam e das práticas 

cotidianas desenvolvidas para dar conta das restrições impostas pelo estado tornam-se 

obsoletas. Não apenas museus, mas os caminhos e rotas de contrabandistas transformam-se 

em trilhas de caminhadas, como na fronteira entre Portugal e Espanha, em Salvaterra do 

Extremo e zarza La Mayor; na Normandia, em Thiebot e no vale dos Moulinets; na Córsega; 

em Godervaersvelde, na fronteira franco-belga.  

No Brasil, não vemos o mesmo processo de patrimonialização das áreas fronteiriças 

principalmente pela manutenção das funções políticas de ordenação do território nacional. 

Diante das proporções continentais do território brasileiro, o Brasil faz fronteira com dez 

países da América Latina, e com toda a complexidade inerente aos relacionamentos (de 

proximidade e de separação) estabelecidos além fronteiras, a saber: Uruguai, Argentina, 

Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Desde 

1979, a faixa interna de 150km de largura paralela á linha limítrofe, é denominada “Faixa de 

Fronteira” e considerada área de segurança nacional. Somente dentro dessa faixa, temos 588 

municípios de 11 unidades da federação, envolvendo uma população aproximada de dez 

milhões de habitantes, lidando diretamente – em nível mais próximo ou mais afastado – das 

dinâmicas econômicas e culturais que se estabelecem entre os lados das fronteiras.  

 

3. ALÉM FRONTEIRAS: RELAÇÕES DE COMPLEMENTARIDADE ENTRE 

JAGUARÃO E RIO BRANCO 
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 As cidades de Jaguarão (no Rio Grande do Sul, Brasil) e Rio Branco (no 

Departamento de Cerro Largo, Uruguai) se apresentam dispostas uma frente à outra, tendo por 

limite político (e nesse caso físico) o Rio Jaguarão, que podemos afirmar ser complementado 

pela Ponte Internacional Barão de Mauá, que indiretamente também sinaliza o lado de cá, e o 

lado de allá, o que é Brasil e o que é Uruguai. Ambos municípios possuem seu histórico 

vinculado às disputas de possessão de terras travadas desde o século XVII entre as coroas 

ibéricas. Jaguarão integra a rede de cidades marco que definiu a linha divisória das posses 

territoriais das coroas ibéricas nessa região (MARTIN, 2001). Especificamente na área que 

hoje abrange os municípios de Jaguarão e Rio Branco, pode-se vincular sua ocupação ao 

período do estabelecimento do Tratado de Santo Ildefonso, em 1777, que por motivos de 

discordância entre os marcos limítrofes que separavam as terras das coroas portuguesa e 

espanhola, levaram à instalação de uma guarda militar às margens do Rio Jaguarão, que viria 

em 1802 a ser transladada para a outra margem, configurando, mesmo que não 

definitivamente, a situação da divisão e estabelecimento da fronteira que atualmente se 

apresenta. Sobre esse aspecto, podemos afirmar que o Rio Jaguarão, como limite político 

entre Brasil e Uruguai, se configurou desde os primórdios de ocupação, em um importante 

elemento para o estabelecimento e desenvolvimento das cidades, que se encontravam 

interligadas/separadas pelo rio.  

 Tanto Jaguarão quanto Rio Branco tiveram seu desenvolvimento atrelado à pecuária e 

ao cunho militar de defesa do território, bem como à dimensão comercial estimulada 

principalmente pela condição de fronteira (MARTINS, 2001). Atualmente, Jaguarão 

apresenta uma população estimada em aproximadamente 28 mil habitantes, distribuídos em 

uma área de 2.054km2. Sua economia baseia-se predominantemente na pecuária e na 

agricultura, com predomínio da cultura de arroz, além do setor de serviços (IBGE, 2009). Rio 

Branco, por sua vez, apresenta uma população estimada em cerca de 20 mil habitantes, e sua 

economia possui forte influência da cultura orizícola, bem como recentemente do comércio, 

com a instalação de free-shops na cidade, que estimula o fluxo do turismo de compras.  

Apesar de suas diferenças, principalmente no que se refere á dimensão econômica e às 

etapas de crescimento das duas cidades, optamos por analisar mais detidamente as relações 

que os marcos fronteiriços articulam para além de sua determinação (e, portanto, rigidez) 

política. O Rio Jaguarão integra a Bacia da Lagoa Mirim, que por sua vez o conecta com o 

canal de São Gonçalo, com a Laguna dos Patos e, por fim, com o Oceano Atlântico, por meio 

do Porto de Rio Grande. Sua importância fluvial como eixo comunicativo do interior do Rio 
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Grande do Sul com o Oceano Atlântico fez com que as tropas portuguesas, em ofensiva, 

atacassem a guarda espanhola ali instalada, o que a fez transladar ao outro lado do rio 

(FRANCO, 1980). Desde então, o rio, juntamente com a posterior construção da ponte, 

articulam a ambigüidade que caracteriza essa(s) fronteira(s), se apresentando ora como 

elemento facilitador, aproximador, ora como elemento de repulsa entre as duas cidades.  

 No que se refere á importância econômica e cultural, o Rio Jaguarão teve um grande 

papel tanto no escoamento da produção predominantemente pecuária, bem como no 

transporte de passageiros e cargas. Especificamente na cidade de Jaguarão, o rio possibilitou 

ainda a importação de parte dos elementos construtivos que compõem o conjunto 

arquitetônico em estilo eclético, e que se configura em importante recurso turístico. Rio 

Branco também se utilizou do rio como escoadouro da produção, porém sua grande influência 

fora no que se refere ao comércio fronteiriço.  A importância do Rio Jaguarão como elemento 

articulador da situação de fronteira, bem como sua importância no contexto econômico 

transfronteiriço, viria a ser gradualmente substituído após a construção da Ponte Internacional 

Barão de Mauá, em 1930, oriunda de um tratado para resolução de uma dívida do Uruguai 

para com o Brasil, e que teve sua construção vinculada ao rio pela importação e transporte de 

material por via fluvial.   

Se, tradicionalmente, o imaginário em torno das fronteiras as via como limite da 

soberania nacional, linha de separação, vindo a ser substituído, em um contexto 

contemporâneo, por uma nova percepção acerca das fronteiras, que a concebe como esfera de 

contato, nos espaços de fronteira entre Brasil e Uruguai, e especificamente na fronteira entre 

Jaguarão e Rio Branco, o que aparentemente se percebe é, não a transição do imaginário do 

limite político para a anulação desse mesmo limite, mas a convivência de ambos na 

articulação desses “entre-lugares” e de seus sujeitos, percepção essa que parece remontar as 

disputas territoriais das coroas ibéricas e fundações militares quando, apesar do cunho militar, 

se estabeleciam redes de intercâmbio de caráter complementar, principalmente por meio do 

contrabando (FRANCO, 1980). Esse imaginário (ou imaginários) ambíguo de separação-

contato pode ser percebido nos usos da ponte e do rio, mas ainda nas manifestações culturais 

como músicas e lendas, que se tornaram para essa investigação, uma rica fonte de dados e de 

compreensão desse entre-lugar(es)  fronteira. Se, como define Santos (2002), são as ações 

que (re)definem os espaços e dão sentido aos lugares, no que se refere à definição e sentido 

atribuído ao lugar fronteira, nos parece possível afirmar que é através da (re)definição  do(s) 
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limite(s), do cruzamento e da negociação simbólica que se configuram os espaços fronteiriços 

e, especificamente, a fronteira Jaguarão – Rio Branco.   

As imaterialidades nos informam muito sobre as construções de sentido acerca das 

fronteiras. No que se refere à denominação do rio, essa origina-se a partir da lenda do Jaguar. 

De acordo com Cechin (1975), um grupo indígena guarani, originário dos campos da zona 

missioneira das costas do Rio Uruguai e fronteira com Argentina, teria vindo à essa área às 

margens do Rio Jaguarão em busca de novas terras. Terminada a pequena oca, os índios 

resolveram, em certa noite de luar, pescar no rio à sua frente. Para tanto, caminhavam pelas 

margens quando, de repente, um dos componentes do grupo aproximou-se demasiadamente 

da barranca da margem e houve o desmoronamento da barranca, levando ao índio a cair nas 

águas do rio. Nesse momento, seus companheiros viram um monstro com corpo de lobo 

marinho e dentes e patas felinas, como garras de tigre, que avançou sobre o guarani e 

arrastou-lhe até a margem oposta, onde, numa escavação, abriu-lhe as entranhas e tirou-lhe os 

pulmões, do qual se alimentou, jogando o corpo novamente às águas. Se o rio é morada do 

monstro, e se ele se alimenta daqueles que dele se aproximam, nos parece correto afirmar que 

o rio simbolicamente representa perigo. Perigo para quem se aproxima de suas barrancas que, 

escavadas pelo monstro, desabam e lançam a vítima á água. Retomando-se a formação desse 

território em seu caráter militar, o Rio Jaguarão fora um dos fatores determinantes a marcar 

ou sinalizar o “lado de cá” e o “lado de allá”. Como marco limítrofe, que a princípio não 

deveria ser cruzado, a lenda parece reforçar o caráter do perigo do além, do perigo inerente á 

aproximação da linha de fronteira simbolizada pelo elemento natural. No rio estava o inimigo 

à espreita, em constante vigília para o ataque. Se aproximar dele, ou ainda cruzá-lo, 

significava risco à sobrevivência – que aqui poderíamos considerar não apenas de 

sobrevivência física, individual, mas ainda a sobrevivência da soberania nacional, ou de 

possessão dessas porções espaciais. O monstro marinho integra não apenas o imaginário local 

como lenda, dando nome ao Rio Jaguarão, mas ainda integra o brasão municipal de Jaguarão, 

que é adornado com o lema “Cidade Heróica”, título adotado também em função de disputas 

territoriais com o Uruguai (ALEJO, 2000).  

Por outro lado, ou poderíamos dizer do outro lado, temos Rio Branco, a única cidade 

uruguaia com nome português, conforme nos destaca Gallero (1997). Podemos estimar a 

importância do estabelecimento do regime de condomínio das águas do Rio Jaguarão e da 

Lagoa Mirim pela adoção do nome do diplomata José Maria da Silva Paranhos, que 

intermediou o tratado, em substituição do nome do prócer uruguaio Gal. José Gervasio 
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Artigas. Tendo sua importância aumentado no contexto nacional a partir da construção da 

ponte, em 1930, Rio Branco parece valorizar mais o elemento “ponte”, que figura em seu 

brasão municipal, que apresenta ainda como lema “Desarollo y Integración”. Outro elemento 

interessante da configuração desses espaços, relacionado ao tema em discussão, é a 

multirreferencialidade manifesta nos espaços urbanos de Jaguarão e Rio Branco, ou seja, a 

presença de referência a elementos da história local e nacional, bem como à história do país 

vizinho. Em ambas as cidades, nas praças principais, figuram o busto de Artigas e do Barão 

de Rio Branco. 

Se a fronteira parece difusa no território, seu reflexo se verifica também em algumas 

músicas e poemas que versam sobre a Ponte Mauá e o Rio Jaguarão, dentre as quais 

selecionamos trechos de: “Puente Mauá”, de Duca Martins Marins (1969, s.p.); “Puente 

Internacional Mauá”, de Herbert Fernández (JACKSON, 2003, p. 31-33); “Puente Mauá” 

(JACKSON, 2003, p. 34); e música “Rio Rumo do Meu Coração”, de Hélio Ramirez, do Cd 

Senfronteira. Dentre os temas ou elementos presentes nas manifestações culturais, podemos 

identificar predominantemente: a ambigüidade da fronteira, em sua condição simultânea de 

união-separação; o contrabando, tratado na perspectiva do “contrabando formiga”, de 

pequenas quantidades, ou seja, para consumo próprio das famílias e sujeitos que o praticam; a 

flexibilidade e cotidianidade do cruzamento do limite político pelas populações de Jaguarão e 

Rio Branco; o portunhol, fusão lingüística entre o português e o espanhol, comum em 

algumas áreas de fronteira entre Brasil e Uruguai; o rio e a ponte em seus usos e em sua 

dimensão afetiva, chegando a considerá-los integrados à paisagem das cidades de Jaguarão e 

Rio Branco. 

No que se refere à ambigüidade da fronteira, em sua dinâmica simultânea de 

separação-contato, percebe-se que ora rio, ora ponte, são referenciados como elementos de 

união entre as populações fronteiriças, porém ao mesmo tempo, por vezes, indicam o limite. 

O Rio Jaguarão é assim representado como um “rio de la amistad”, “rio de la unidad”. A 

relação entre o rio e as cidades de Jaguarão e Rio Branco e, em maior medida, Brasil e 

Uruguai, é ainda enfatizada com a relação de proximidade para além do rio, estendendo-se a 

seus sujeitos, no trecho “nós dois somos iguais, temos dois amores: um Brasil, outro 

Uruguai”. Percebe-se ainda a indicação a uma relação de complementaridade entre a ponte e o 

rio, sendo este o “rio del Puente Mauá”, apontando a especificidade desse curso fluvial a 

partir da referência à Ponte Mauá. Destaque-se que os trechos acima assinalados são de uma 

música de autoria de um jaguarense e com letra em sua maior parte em português, sendo a 
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estrofe em espanhol, justamente no momento que enfatiza a relação de proximidade entre as 

populações vizinhas. A complementaridade rio-ponte ainda pode ser notada em outros dois 

trechos de poemas uruguaios, em que a ponte “tensada en el Yaguarón”, considerado “el 

espejo del alma”, nas tardes calmas, onde “se puede invertido ver la imagen del mismo ser 

cruzando bajo las aguas”.  

Se o Rio Jaguarão é da amizade e unidade, a ponte também parece exercer essa função 

nas letras das músicas e poemas analisados, representando o “brazo extendido de la 

hermandad en tierras americanas, uniendo pátrias hermanas desde el Plata al Paraná”. O 

poema segue, ressaltando que a Ponte Mauá, desde 1930, “ha sido la enorme puerta accesible 

a la región a producciones enteras que cruzan por la frontera sobre su fuerte armazón”, 

indicando não apenas a importância da ligação entre Jaguarão e Rio Branco, mas ainda 

evidenciando a esfera econômica regional articulada pela ponte. Assim, em outro poema, 

“Yaguarón y Rio Branco se atan al Puente Mauá, esperanza que no muere, destino del más 

allá”, “comunión para los dos pueblos armado con hormigón, con un rio que debajo palpita 

cual corazón” [grifo nosso], indicando ainda a dinamicidade ainda presente no Rio Jaguarão. 

Um elemento que parece interessante destacar é que, ao mesmo tempo em que a ponte articula 

ligação, à qual se unem as duas cidades, ela articula simultaneamente a separação, o que pode 

ser verificado no seguinte trecho do mesmo poema uruguaio: “en dos aduanas distintas, el 

hombre su derecho ampara, hay un rio que nos une, y un puente que nos separa” [grifo 

nosso]. Percebe-se, assim, que tanto rio quanto ponte articulam as duas noções contrárias da 

fronteira, tanto unindo quanto separando as duas cidades e, desse modo, os dois países. 

As representações dos marcos fronteiriços parecem vincular ainda uma dimensão 

afetiva com as populações de Jaguarão e Rio Branco. O rio “pula no [...] coração” do cantor, 

“como traíra arredia” em tardes de verão, palpitando “cual corazón”. Um rio que se apresenta 

como berço de estrelas refletidas em suas águas, que é complementado pela ponte. Esta é 

caracterizada em alguns versos como a “estrella que más brilla en el alma nacional 

[uruguaia], hermoso cartón postal, promoción de maravilla”, adornada “con la gloria de gran 

condecoración” da “expresión más alta del Oriental…ungiéndote con amor Monumento 

Nacional”. A ponte é assinalada como “hijo de la región, de todos el más amado, 

constantemente mimado por una y otra nación”, na qual, “cada vez que la ocasión expresa 

una voluntad entre ciudad y ciudad se comparten las culturas transciendiendo la estructura 

del viejo Puente Mauá”.  
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Um dos elementos que chama a atenção nessa fronteira é sua permeabilidade ou 

flexibilidade. Na indivisibilidade das águas do Rio Jaguarão, o limite parece se diluir e o rio é 

apropriado por pessoas com equipamentos náuticos de lazer, como botes infláveis, jet skis, 

caiaques e pequenas lanchas. Mesmo representando o limite, o Rio Jaguarão se apresenta 

como espaço de lazer e fruição, concentrando pessoas de várias faixas etárias às suas 

margens, funcionando como ponto de encontro ou ainda como espaço dedicado à pesca 

amadora, porém não limitando-se a esta, pois grande parte da margem brasileira é composta 

por uma quantidade regular de barcos de pesca profissional. Se de um lado vemos barco, de 

outros vemos banhistas. Em Rio Branco, na margem em frente ao antigo porto de Jaguarão, 

que refuncionalizado agora verifica não mais o vai-e-vem de barcos, mas de pessoas, não 

mais espaço comercial, mas de lazer, a população uruguaia se utiliza desse espaço para a 

prática de banhos, como em uma praia ou balneário.  

  As relações de flexibilidade ou permeabilidade transnacional se estendem à Ponte 

Internacional Mauá, que chamam atenção em função da facilidade de seu cruzamento, tanto 

por pedestres, quanto por veículos, como carros e motos. A fiscalização parece branda ou 

mesmo, por vezes, inexistente, como um permanente tempo de siesta... Interessante é 

perceber como esse cruzamento internacional diário e aparentemente facilitado se faz através 

de um eixo de ligação que, apesar de propor aparentemente unir o que o Rio Jaguarão mantém 

fisicamente separado (vimos já que a construção de sentido em torno do rio como limite ou 

divisor não é tão clara e tão óbvia), é, entretanto, demarcado em suas cabeceiras por 

imponentes prédios institucionais vinculados ao âmbito político e jurídico e que, portanto, 

demarca ou estabelece o início/fim da ponte e, desse modo, o início e fim do território 

nacional. Assim passam constantemente pessoas com sacolas de pequenos volumes, 

aparentemente de uso privado (não comercial), bem como carros e motos. 

Outro dado que parece reforçar a permeabilidade da fronteira é a utilização da 

plataforma que liga a Ponte Internacional Barão de Mauá e a área de concentração dos free-

shops ao núcleo urbano de Rio Branco. Essa plataforma, que se estende até encontrar o centro 

comercial da cidade, é apropriada por alguns jaguarenses para praticar caminhadas. Parece-

nos um importante elemento de análise se considerarmos que se estabelece o cruzamento e 

uso do território uruguaio adjacente ao brasileiro para práticas usuais como o esporte, ou para 

compras cotidianas, em função da vantagem de preços oferecidos pelos estabelecimentos 

comerciais uruguaios pela isenção de impostos, mesmo sendo esse território caracterizado por 

um contexto lingüístico diferente, que possui como limite político um caudaloso rio, e que 
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possui nas cabeceiras de sua ponte duas aduanas ou aparatos institucionais legais nacionais. 

Nessa dinâmica de cruzamento, a ponte parece apresentar-se, assim, com uma função 

específica, “puente con un destino, transitar y transitar”, viabilizando o cruzamento de “dos 

pueblos que van y vienen, en su continuo andar y andar”, denotando ainda essa que parece ser 

uma condição constante dos sujeitos fronteiriços, o contínuo andar e andar, o trânsito, o 

movimento, o cruzamento além fronteira, feito a “paso tranco”, a passos largos, constante e 

tranquilamente.  

Jaguarão e Rio Branco, em sua dinâmica de condição de fronteira, parecem estabelecer 

desde os primórdios de ocupação dessa porção espacial, relações de complementaridade, que 

se manifestam inclusive no turismo. Em Rio Branco, o principal recurso turístico é o fator 

comercial dos free-shops, que estimula o fluxo de turistas brasileiros que, pela cidade 

uruguaia carecer de infra-estrutura receptiva, optam por hospedar-se em hotéis em Jaguarão. 

Esta cidade, por outro lado, detêm sua oferta turística no acervo arquitetônico em estilo 

eclético, que se aproxima de 800 imóveis inventariados, o que em Rio Branco não se pode 

encontrar uma vez que, em função das constantes cheias do Rio Jaguarão, grande parte dos 

imóveis que remontavam o início da povoação não mais existem. 

 

4. FRONTEIRA E TURISMO: PARA ALÉM DA LINHA LIMÍTROFE 

 

Vistas essencialmente como espaços de fluxos, as fronteiras supõem o trânsito de 

capital, mercadorias e moedas, mas também, e principalmente, de pessoas, tanto de turistas ou 

turistas em potencial, quanto dos próprios moradores locais, que por vezes cruzam 

constantemente a linha, fazendo do território vizinho ou anexo uma extensão de seu próprio 

território em seu cotidiano. Tal condição limítrofe de vivência desses sujeitos, que configura 

as áreas de fronteira em ricos espaços de negociação cultural, parece encaminhar simbolismos 

que ultrapassam os espaços de fronteira e se mostram em sua complexidade aos não-

fronteiriços, sob a forma de um imaginário particular e instigante desse terceiro espaço 

emergente, que serviria de estímulo à visita e ao conhecimento da dualidade da fronteira como 

atrativo turístico. O interesse pelo outro lugar (ou poderíamos afirmar, pelo lugar do outro), 

limitado e territorializado por fronteiras de natureza diversa (cultural, geográfica, política, 

econômica, imaginária), dar-se-ia pois o lugar comunica, sendo uma das formas de 

comunicação entre as pessoas a manifestação da construção de seus próprios lugares 

(CARVALHO, 2002). 
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Conforme nos aponta Pesavento (2002), a condição de fronteira é ser excêntrica, ou 

seja, é dada pela situação de ser borda, margem ou franja. Não estar no centro seria, assim, 

não apenas estar distante mas também ser diferente. Levanta-se assim a possibilidade de ser 

justamente no caráter de excentricidade das áreas de fronteira que resida seu interesse 

para/pela atividade turística, e a possibilidade de redesenhamento ou redefinição das 

fronteiras, ou, nesse caso, limites do fenômeno turístico, bem como de sua análise e 

teorização. A idéia de fronteira nos remeteria ainda à noção de limite ou limen que, de acordo 

com Leenhardt (2002), se configura nesse espaço utópico, inteiramente definido por uma 

prática e não por uma lei. Trata-se de uma dimensão ou manifestação do turismo que vinha 

sendo relegada “às margens”, mas que na última década verificou um aumento de sua 

consideração e importância, tanto por esforços governamentais e privados, quanto pelos 

estudos que vem sendo desenvolvidos sobre o tema.  

O atual estágio do turismo o consolida como uma prática que se baseia, como uma de 

suas principais características, nos processos de estranhamento e de mobilização subjetiva do 

turista ao deparar-se com o novo. Dentro desta perspectiva, se o desejo de evasão estimula a 

busca do outro e de “seus outros”, ou seja, das múltiplas facetas de si mesmo, levanta-se a 

possibilidade das áreas de fronteira potencializar o sentimento de evasão de si e a emergência 

da multiplicidade do sujeito, em seu simbolismo inerente, como separação de outro país e 

outra cultura, e como possibilidade de cruzamento desse limite entre o eu e o outro.  

Atualmente, verifica-se já uma preocupação com o fenômeno do turismo na fronteira 

principalmente no Rio Grande do Sul, Estado que, pelas características já apresentadas no que 

se refere aos limites com outros países, vivencia diariamente a condição fronteiriça. Somente 

nos últimos anos, dois cursos de turismo foram criados na Faixa de Fronteira, pela 

Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) em Jaguarão, e pela Fundação Universidade 

do Rio Grande (FURG), em Santa Vitória do Palmar, sendo esta de caráter binacional, o que 

nos indica a necessidade de estabelecermos uma análise ou foco transfronteiriço no que se 

refere ao tratamento do turismo nas fronteiras. Além disso, o Rio Grande do Sul fora palco 

ainda para a criação do FRONTUR – Seminário Internacional de Turismo de Fronteira, 

evento anual que trata da temática do turismo na ou da fronteira. Criado em 2004 pelo Curso 

de Turismo do Centro Universitário Franciscano – UNIFRA, em Santa Maria, o evento de 

natureza itinerante já foi realizado nas cidades de Foz do Iguaçu (PR), Boa Vista (RR), 

Cuiabá (MT), Campo Grande (MS) e, em sua última edição, em 2010, em Asuncíón, no 

Paraguai, concretizando-se assim a internacionalização do evento e sua característica 
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transfronteiriça. O espaço do FRONTUR tem contribuído para a consolidação dessa nova 

visão das áreas de fronteira, mas também incentivado a ampliação da participação público-

privada no debate ao tema, além de dinamizar e dar maior visibilidade aos estudos 

acadêmicos que adotam a fronteira como objeto de investigação. Conforme nos assinala 

Moesch (2010, p. 17), a respeito da proposta do Frontur 

 
Transfronteirar nessa perspectiva, em busca de uma integração efetiva com os 
países de toda a América do Sul e do mundo, é nossa meta. Mantêm-se a proposta 
para que se passe a entender a Região de Fronteira como um espaço de 
oportunidades, mais do que área de temeridade; que se visualize a cultura 
transfronteiriça como um atrativo turístico portador de singularidade que, bem 
orientado e bem planejado, pode transformar o cenário de dificuldades, transtornos 
e composições normativas confusas, em um bom cartão de visitas (...).  

 

Se tomarmos a análise de Urry sobre o olhar do turista (2001), temos o entendimento 

do turismo como o consumo de bens e serviços que, em certo sentido são desnecessários, mas 

que mexem com os sentidos, gerando experiências e situações diferentes do cotidiano, sendo 

que parte dessas experiências consistiria  em lançar um olhar, mais atento aos detalhes, às 

nuances do cenário, da paisagem, do espaço visitado, enquanto nos espaços cotidianos – e 

poderíamos acrescentar aqui, no seu lugar – não haveria essa sensibilidade visual  

característica do deslocamento (URRY, 2001). Ainda de acordo com o autor, grande parte do 

olhar do turista envolveria, mesmo antes da viagem, o devaneio, a expectativa, e o imaginário, 

devido à intangibilidade da experiência turística. Pela distância física e simbólica das áreas de 

fronteira com outras áreas no interior do país, as áreas de fronteira parecem ainda estar sendo 

regidas, ao menos no que se refere ao seu aproveitamento turístico, pelo imaginário que a 

vincula a um espaço de potencial e iminente atrito internacional, à sua dimensão bélica, de 

segurança da soberania nacional. Tal concepção parece estimular (e justificar) a passagem 

rápida daquele turista que, pelas facilidades financeiras fiscais dos produtos, arriscam-se (por 

um curto período de tempo, somente necessário para efetuar as compras) a cruzar o limite, 

havendo e reforçando o predomínio do fluxo sobre o fixo na fronteira. A partir do crescimento 

das investigações e estudos que tenham como tema o objeto Fronteira, e do estímulo ao 

desenvolvimento do turismo nas fronteiras, para além da sua característica de portão de 

entrada ou saída de turistas, pensamos ser possível estimular uma nova construção de sentido 

acerca das fronteiras, que viabilize sua apropriação turística que, com exceção de Foz do 

Iguaçu, ainda é muito subaproveitada.  
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Pensamos que o turismo poderia, dentro desta perspectiva, servir como instrumento ou 

prática facilitadora da inversão do imaginário de fronteira ligado historicamente à tradição 

bélica e de segurança nacional, à um imaginário que a consagra como esfera de contato 

dinâmico com outros povos e outras culturas. Um novo imaginário que conceba a(s) 

fronteira(s), vistas em sua unicidade e multiplicidade, não apenas como passagem, em seu 

aspecto de fluidez, mas ainda e principalmente em sua fixidez, como destino turístico em si, 

possibilitando, se nos permite a metáfora, a passagem para outras dimensões do conhecimento 

de si mesmo e dos outros, cuja linha consagra como diferente, mas integrante do terceiro 

espaço fronteira. Conforme nos aponta Castrogiovanni (2009, p. 09), “o Turismo precisa 

saber desfazer as fronteiras que o impedem de existir nas fronteiras!” 
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Resumen: Presentando una contradición que integra su propia esencia, como separación y 
punto de tangencia entre dos países, los espacios fronterizos se componen en sus 
excentricidades, viviendo, en el más allá de la frontera, la amenaza y la sedución, lo 
establecimiento de límites y lo deseo de cruzar estos limites. Este artigo tiene por objectivo 
proponer la redefinición de las fronteras del fenómeno y de la teorización turística a partir de 
la análisis del objeto Frontera, deteniendo la investigación en las ciudades de Jaguarão (RS, 
Brasil) y Rio Branco (Departamento de Cerro Largo, Uruguai).  
 
Palabras-llave: Turismo; Frontera; Jaguarão/RS; Rio Branco/Departamento de Cerro Largo. 
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RESUMO: 

O texto propõe uma reflexão acerca das “fronteiras étnico-culturais” que distinguem as 
comunidades remanescentes de quilombo em relação ao entorno, verificando como, neste grupo, se 
dá o estabelecimento de “fronteiras”, a manutenção de limites e principalmente a demarcação de um 
diferencial em relação à sociedade, e a partir dessa análise evidenciar a fronteira, uma delimitação 
da sociabilidade pelo pertencimento étnico.	  
 

PALAVRAS-CHAVE: Comunidades remanescentes de quilombo; fronteiras étnicas. 

 

INTRODUÇÃO: 

Atualmente, a noção de “fronteiras” vem conquistando um papel de destaque nas 

ciências sociais. Cada vez mais a idéia de “fronteiras” vem sendo associada a pesquisas de 

temáticas das mais variadas, dentre elas, destacam-se os estudos sobre identidades: social e 

coletiva, e também as tomadas de posição dos grupos étnicos. A utilização desse conceito se 

faz fundamental para estudar as diferenças e desigualdades étnicas, uma vez que teorias como 

as biológicas e as culturais não abarcam toda complexidade da temática. Em uma mesma 

nação pode haver inúmeras culturas e grupos étnicos, mas essa coexistência nem sempre é 

harmoniosa, uma vez que pode colocar em xeque a pretensa homogeneidade da identidade 

nacional conforme Chiapini2224 

                                            
2224 CHIAPPINI, Ligia. Multiculturalismo e identidade nacional. In: Fronteiras Culturais: Brasil, 

Uruguai, Argentina (Org. por Maria Helena Martins). São Paulo: Ateliê Editorial; Prefeitura de Porto Alegre; 
Centro de Estudos de Literatura e Psicanálise, 2002, p.44. 
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Para maior parte dos governos, grupos ou indivíduos que não conseguem 
administrar a diferença, aceitá-la como constitutiva da nacionalidade, ela tem de ser 
contida ao espaço privado, a guetos, com maior ou menor repressão, porque é 
considerada um risco á identidade e unidade nacionais.  
 
 

Nesse sentido, quando comunidades remanescentes de quilombo, saem do “espaço a 

elas reservado” e emergem no cenário nacional, elas não estão apenas reivindicando o 

reconhecimento do território e conseqüentemente a sua regularização, o que esta em jogo é 

uma ação enunciativa de distintividade étnico-cultural.  

O objetivo deste trabalho é propor uma reflexão acerca das “fronteiras étnico-

culturais” que distinguem essas comunidades em relação ao entorno, verificando como em 

determinados grupos se dá o estabelecimento de “fronteiras”, a manutenção de limites e 

principalmente a demarcação de um diferencial em relação à sociedade, e a partir dessa 

análise evidenciar a fronteira, uma delimitação da sociabilidade pelo pertencimento étnico.  

Cabe aqui ressaltar que não tenho como objetivo tomar a postura de um “detector 

cultural”, incorporando o papel de “sensor” 2225 capaz de detectar “características 

quilombolas”, práticas comprobatórias ou não da especificidade do grupo.  O que cabe no 

texto que irá seguir é evidenciar o território desses grupos, como um território étnico marcado 

por singulares modelos de apropriação do espaço.  Como também demonstrar que “esses 

estilos de vida se transformam em marcas expressivas de diferenças étnico-raciais. Evocando 

um diferenciado modo de estar-no-mundo” 2226  

	  

FRONTEIRAS ÉTNICAS: BREVES APONTAMENTOS 

 

Faz algumas décadas que a etnicidade2227 vem sendo discutida de forma extensiva. 

Inúmeras obras sobre a temática nos são apresentadas. É na esteira de uma destas obras que o 

                                                                                                                                        
 

2225 ANJOS, José Carlos Gomes dos.  “O tribunal dos tribunais: onde se julga àqueles que julgam 
raças”. Horizontes Antropológicos, v. 11, 2005.  
2226 ANJOS, José Carlos Gomes dos; et. Al. As condições de raridade das comunidades quilombolas urbanas. In: 
Ivaldo Gehlen; Marta Borba Silva; Simone Ritta dos Santos. (Org.). Diversidade e Proteção Social: estudos 
quanti-qualitativos das populações de Porto Alegre: afro-brasileitos; crianças, adolescentes e adultos em 
situação de rua; coletivos indígenas; remanescentes de quilombos.. 1 ed. Porto Alegre: Centhury, 2008. p.176 
2227 A noção de etnia foi introduzida nas ciências sociais ainda no século XIX pelo zoologista Vacher de 
Lapouge. Ele inventou o termo para “prevenir um erro que consiste em confundir a raça- que ele identifica pela 
associação de características morfológicas e qualidades psicológicas-, com um modo de agrupamento formado a 
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fenômeno étnico, conceitualmente, pode ser pensado como expressão da “unidade de um 

fenômeno social, universal e onipresente simultaneamente nos países desenvolvidos e 

subdesenvolvidos, no passado e no presente” 2228  

Max Weber2229, ainda no início do século XX, já se preocupava com as 

“investigações” acerca da etnia. Apesar de achar o conceito coletivo de étnico “inútil para 

toda investigação realmente exata”, os textos do autor tiveram uma fundamental importância 

para estudos posteriores sobre etnicidade. Para Weber2230, grupos étnicos são:   

aqueles grupos humanos que, em virtude de semelhanças no habitus externo ou nos 
costumes, ou em ambos, ou em virtude de lembranças de colonização e migração, 
nutrem uma crença subjetiva na procedência comum, de tal modo que esta se torna 
importante para a propagação de relações comunitárias , sendo indiferente se existe 
ou não uma comunidade de sangue efetiva  

Por fim, Weber2231 afirma que a comunidade étnica é “produto de um sentimento de 

comunidade e não uma comunidade verdadeira” Neste sentido, o autor afirma que os grupos 

étnicos não são como algo primordial, não são como os grupos de parentesco, que possuem 

genealogias compartilhadas, a descendência de um ancestral comum, mas são o fruto de uma 

construção social.  

Barth2232 define os grupos étnicos como “um tipo organizacional que confere 

pertencimento por normas e meios empregados para indicar filiação ou exclusão”. Os grupos 

étnicos “são categorias atributivas e identificadoras empregadas pelos próprios atores, 

conseqüentemente, tem como característica organizar as interações entre as pessoas” 2233 . 

Assim: 

Se um grupo mantém sua identidade quando seus membros interagem com outros, 
disso decorre a existência de critérios para determinação do pertencimento ou 
exclusão. Os grupos étnicos não são apenas ou necessariamente baseados na 

                                                                                                                                        
partir de laços, intelectuais como a cultura ou a língua” (POUTIGNAT E FENART. 1998:34). Mas foi Max 
Weber que no capítulo Relações comunitárias étnicas do consagrado livro Economia e Sociedade que vai 
distinguir com mais clareza raça, etnia, como também nação. 

2228 POUTIGNAT, Philippe, STREIFF- FENART, Jocelyne In: Teorias da Etnicidade. SP, UNESP, 
1998.p. 31 

2229 WEBER, Max. “Relações Comunitárias Étnicas”. In: Economia e Sociedade. Brasília, Editora da 
Universidade de Brasília, 1991:275. 

2230 WEBER, Max. “Relações Comunitárias Étnicas”. In: Economia e Sociedade. Brasília, Editora da 
Universidade de Brasília, 1991. p. 270. 

2231 Ibidem nota número sete 
2232 BARTH, Fredrik. O guru, o iniciador e outras variações antropológicas. Rio de Janeiro, Contra Capa. 2000. 
p. 31. 
2233 BARTH, Fredrik. O guru, o iniciador e outras variações antropológicas. Rio de Janeiro, Contra Capa. 2000. 
p. 27. 
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ocupação de territórios exclusivos; e as diferentes maneiras através das quais eles 
são mantidos. 2234 

Desta forma, são os indivíduos envolvidos que formam os grupos étnicos a partir de 

relações de atribuição como também de identificação. E é nessa interação que são constituídas 

as dinâmicas de inclusão e exclusão. Barth contrapõe a idéia que permeou durante algum 

tempo os estudos sobre a temática, de que o isolamento social e/ou geográfico sejam fatores 

principais para manter a diversidade cultural de um grupo. Para ele é exatamente o contato 

entre os diferentes grupos que garante a diversidade.  O contato interétnico não apaga as 

diferenças culturais a partir destes contatos que as diferenças são mantidas. Assim, em seu 

estudo sobre os grupos étnicos, Barth propõe o deslocamento da análise para as “fronteiras”, 

lançando o olhar para os lugares onde ocorrem trocas entre os grupos étnicos. 

As fronteiras étnicas permanecem, apesar do fluxo de pessoas que as atravessam. 
Em outras palavras, as distinções entre categorias étnicas não dependem da ausência 
de mobilidade, contato e informação, mas implicam efetivamente processos de 
exclusão e de incorporação, através dos quais, apesar das mudanças de participação 
e pertencimento ao longo das histórias de vida individuais, estas distinções são 
mantidas2235.   

É importante registrar que são os próprios integrantes da comunidade étnica que 

efetivam a manutenção das fronteiras, e com isso, eles estabelecem uma condição primordial 

para a etnicidade2236. A manutenção e a reprodução de fronteiras são feitas pelos membros do 

grupo, e se baseiam em validar e reconhecer as distinções sociais. Neste sentido, a definição 

de pertencimento e, em contrapartida, a exclusão são “manipuláveis”. É na manutenção das 

fronteiras sociais que se dá a continuidade do grupo étnico. Essas fronteiras estão em 

permanente processo de construção e reconstrução a partir dos momentos de interação com os 

outros.   

Para concluir, Barth afirma que a manutenção e demarcação de fronteiras são 

intensificadas na medida em que a insegurança e violência regem as relações interétnicas. 

Desta forma a manutenção dos mecanismos de exclusão social e opressão territorial exercem 

uma forte pressão interna, acentuando ainda mais a diferenciação entre os grupos étnicos e o 

seu entorno.  

                                            
2234 BARTH, Fredrik. O guru, o iniciador e outras variações antropológicas. Rio de Janeiro, Contra 

Capa. 2000. p. 34 
 
2235 BARTH, Fredrik. O guru, o iniciador e outras variações antropológicas. Rio de Janeiro, Contra Capa. 2000. 
p. 26. 
2236 POUTIGNAT, Philippe, STREIFF-FENART, Jocelyne In: Teorias da Etnicidade. SP, UNESP, 1998.p.196. 
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Banton2237 também direciona sua análise para existência de fronteiras de inclusão e 

exclusão. 
A abordagem que aqui se defende parte do principio de que há duas fronteiras, uma 
de inclusão, refletindo o reconhecimento que os membros da minoria têm uns dos 
outros como pertencentes a uma unidade, e uma de exclusão, que reflete o modo 
como a seção mais poderosa da população define uma categoria social menos 
poderosa como um grupo que deve ser posto de lado (e que pode ser uma maioria 
numérica).  
 

 

O autor defende a “etnicidade”, como sendo inclinações positivas de identificação e 

também de inclusão. Em contrapartida à “raça”, seriam inclinações negativas de desagregação 

e exclusão. A noção de “minoria” é reexaminada, passando a ser entendida como grupos 

sociais (ainda que numericamente expressivos) que recebem um tratamento diferenciado pela 

sociedade global, e se reconhecem como alvo de algum tipo de discriminação coletiva. Isso 

incorrerá em reações; atitudes diferenciadas em relação à maioria. Banton defende ainda, que 

é preciso estudar o “significado das relações sociais das diferentes espécies de características 

físicas e culturais que as singularizam” 2238. O autor entende minoria étnica como “uma 

minoria que cultiva uma diferença baseada na descendência comum e que quer ver este fato 

reconhecido no Estado em que vivem seus membros” 2239  

Neste sentido, as uniões conjugais endogâmicas, as formas de pensar e se relacionar 

com o território, o vínculo indissociável entre esse território e o parentesco e os locais de 

sociabilidade tornam-se traços de inclusão que demarcam as fronteiras entre o “nós” e o 

“eles”, tanto no tempo como também no espaço.  Esses sinais diacríticos que os identifica 

enquanto grupo distinto de outro qualquer, será objeto das reflexões a seguir.   

 

QUILOMBO RINCÃO DOS CAIXÕES: ALGUNS APONTAMENTOS 

 

Situado no planalto do Rio Grande do Sul, em meio a extensas plantações de soja, 

que rendem uma paisagem interminável, numa área íngreme e pedregosa, uma “borda”2240 de 

terra encontra-se a comunidade remanescente de quilombo Rincão dos Caixões.  Essa área 
                                            
2237 BANTON, Michael. Etnogênese. In: A Idéia de Raça. São Paulo, SP. Edições 70, Martins Fontes, 

1977. p.16. 
 

2238 BANTON, Michael. Etnogênese. In: A Idéia de Raça. São Paulo, SP. Edições 70, Martins Fontes, 
1977. p.164-165. 
2239 BANTON, Michael. Etnogênese. In: A Idéia de Raça. São Paulo, SP. Edições 70, Martins Fontes, 1977. 
p.164-165. 
2240 “borda” e “recheio” esses são os termos utilizado pelos quilombolas para caracterizar a terra, na qual “borda” 
seria a terra pouco fértil, ou de segunda mão e o “recheio” da terra as áreas mais produtivas. 
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termina nas margens do Rio dos Caixões, com o qual a comunidade mantém relações 

históricas2241. O quilombo abriga cerca de 10 famílias2242, e tem o seu passado marcado por 

uma trajetória errante se aproximando do que Matos e Rios chamou de campesinato negro 

itinerante2243. A matriarca da família, é Erocilda dos Santos, não tem como mergulhar no 

universo dessa comunidade sem a autorização dessa emblemática figura. O grupo familiar 

pesquisado reside atualmente no quilombo Rincão dos Caixões, situado no município de 

Jacuízinho/RS, e tem como origem outro território denominado Sítio Novo/Linha Fão, 

localizado em Arroio do Tigre/RS, neste local residiam e ainda residem várias famílias, em 

sua maioria ligadas por laços de parentesco co-sangüíneo ou fictício. A conformação do Sítio 

Novo/Linha Fão remonta ao período posterior a abolição da escravidão. De acordo com 

relatos dos membros das duas comunidades, o proprietário de terras, Pedro Simão, teria doado 

uma parcela de suas terras para uma família cujos ancestrais haviam sido seus escravos. Não 

podemos precisar a intenção de Pedro Simão no ato da doação, porém cabe lembrar que a 

prática de conceder pequenos lotes ou áreas nas extremidades da propriedade para que 

agregados estabelecessem “postos” foi recorrente durante a escravidão como também em 

períodos posteriores. Essa prática consistia em um mecanismo de defesa das áreas limítrofes 

da fazenda, e no fornecimento de mão-de-obra barata e alimentos2244.  

É neste território que está a gênese do período da itinerância de vários grupos 

familiares. Por volta de 1950 inicia-se um processo de expropriação territorial em 

decorrência, dentre outros, da falta de escritura do território e algumas famílias se viram 

obrigadas a deixar o local onde nasceram e migrar pela região oferecendo mão-de-obra. São 

                                            
2241 A trajetória de Erocilda está ligada ao curso deste rio. A partir de sua primeira desterritorialização, ela vai 
migrar oferecendo mão de obra, tendo o curso do rio como referência. Um evento importante que cessou sua  
trajetória itinerante, a doação do território hoje ocupado, também se deu as margens desse rio. 
2242 Este número de famílias foi verificado em 2008. 

2243 Matos e Rios (2004, p. 181) em estudo sobre a vida da primeira geração de libertos que viveram na 
região sudeste do Brasil informam que no período pós-abolição foi concluída a legislação que dificultou o acesso 
à terra pelos recém libertos. Taxas territoriais foram criadas e o Estado passou a demarcar as terras devolutas, os 
situantes sem título de propriedade foram considerados ilegítimos, dando início ao processo de expropriação de 
terras que foram adquiridas, em muitas ocasiões, através da compra informal.  A partir da década de 1890, e após 
a Lei de Terras, a venda informal desapareceu e os impostos territoriais comprometeram a herança das pequenas 
propriedades. Com a perda do título das terras, famílias de ex-escravos passaram a se deslocar constantemente 
formando uma massa de trabalhadores sazonais, dando início a um período de extrema mobilidade, violência e 
privações. “Para as famílias, uma trajetória vivida em casas precárias, emprestadas ou construídas por elas, na 
qual habitariam por um período limitado de tempo. Algumas vezes este período foi tão curto, que não puderam 
nem mesmo colher os frutos do que haviam plantado em suas roças” A essa massa migratória, Rios deu o nome 
de campesinato intinerante. (MATTOS & RIOS. 2005 p.182).  

2244 ZARTH, Paulo Afonso. História agrária do planalto gaúcho (1850-1920). Ijuí: Ed. Unijuí, 1997. p. 
169. 
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memórias de privações, arbitrariedades, extrema mobilidade e injustiças, desta migração 

forçada se originou o quilombo de Rincão dos Caixões. 

O que nos salta aos olhos ao imprimir o primeiro olhar sobre Rincão dos Caixões é a 

moradia do casal interétnico Andréia e Sebastião. O que provoca-nos esse olhar de 

estranhamento, não é um amplo galpão para o cultivo e comércio de fumo, mas o fato de esta 

casa possuir cerca, destoando das demais casas cujo aspecto geral é a não utilização delas. 

Uma apropriação espacial em coletividade com a parentela, experimentando um conjunto de 

“saber-fazer” compartilhado de forma coletiva pelo grupo. É importante lembrar que estamos 

lidando com um modelo peculiar de apropriação do espaço. O “não-cercamento”, as formas 

de cultivo e o “saber-fazer”, somadas às formas particulares de trabalho compartilhadas pelo 

grupo aproximam este universo empírico àquilo que Almeida nomeou de “terras de preto2245”.  

As pequenas moradias distribuídas pelo território do quilombo possuem como um 

dos elementos agregadores de sua cultura o cultivo de ervas e as hortas. As plantações de 

milho, mandioca e amendoim, que se espalham pela área não possuem cercamentos, e são 

cultivadas entre um trabalho e outro, muitas dessas famílias não conseguem tirar da terra o 

necessário para a sobrevivência, a renda se completa com trabalhos sazonais. Sendo assim, 

tanto o plantio quanto a colheita em suas roças, baseia-se na união e coletividade do grupo. 

 

 

HORA DE PARTIR: ITINERÂNCIA COMO POTENCIALIZADORA DE DIFERENÇAS 

CULTURAIS 

 

Ao acessar os fragmentos de memória dos integrantes do quilombo Rincão dos 

Caixões, posteriores a perda do território, se descortina a nossa frente um período de 

privações, arbitrariedades, extrema mobilidade e violência pela qual essa comunidade passou: 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Maria do Carmo: Mas por que eles saíram? 

Etuíno: Por causa dos papel  que fizeram da terra lá, fizeram isso aí com os papel, 
foram tomando conta lá, daí....Iam tomando conta, ficavam de donos da terra, que a 
terra não tinha documentos. Não tinha documento da terra. Daí lá no Sítio faziam... 
Pedaço de terra e botavam no nome deles e se adonavam da terra. (...) Daí eles 
fizeram aquele documento lá e daí nem falaram nada pro finado meu pai, 
começaram a meter os bois lá e largaram a plantar trigo e daí tudo armado, né, 
naquela época não tinha muita lei. 

                                            
2245 Terras de Preto  são terras doadas, entregues ou adquiridas por comunidades negras após a abolição e na 
desagregação do latifúndio, ou extensões que permaneceram em isolamento relativo, mantendo regras de direito 
consuetudinário com apropriação comum dos recursos (ALMEIDA, 1988). Para maior aprofundamento desta 
temática ver ALMEIDA, Alfredo Wagner B. de. “Terras de preto, terras de santo e terras de índio: posse 
comunal e conflito”. Revista Humanidades, Brasília, UnB, Nº 15, 1988, p. 42-48 
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Maria do Carmo: E os outros que estavam lá, o que eles fizeram? 

Etuíno: Aí eles se espalharam, (...) se espalharam tudo. 2246 

Erocilda: [...]. E eu cheguei a trabalhar pra certos patrões meus, não é, eu cheguei a 
trabalhar, não tinha hora, pra ele não fazia o que chegue, patrão nunca ficava 
contente, patrão da gente, que a gente trabalha assim, nunca eles ficam contente, 
quanto mais a gente faz, mais eles querem, né, e faziam a mala nas costas da gente, 
enchiam as tulhas, a gente trabalhando, às vezes com fome até... Eu cansei de 
trabalhar com fome, não nego, cansei. 2247 
 
 

São recorrentes os relatos que associam, a partir de semelhanças, a situação itinerante 

dessa camada da população negra com um modo de vida que se assemelha ao experimentado 

por seus ancestrais no cativeiro, ainda que o período vivenciado por este campesinato fosse 

posterior a abolição da escravidão. Como aponta o relato de Gino2248 

 
Cristian: E tu lembras, de alguma história que talvez a D. Erocilda ou das pessoas lá 
Sítio falavam da época da escravidão?  

Gino: Não. Daquela época ali nós era tudo pequeno, às vezes contavam, Deus o 
livre... O meu pai, a mãe contava, no tempo que eles moravam lá ele trabalhavam... 
Por, um quilo de banha por dia, trabalhar de cedo até escurecer por causa de um 
quilo de banha, isso aí é pior que escravidão, não tem, né (...). Não, eu não vou dizer 
que na época ali, emprego era mais difícil, né, que nem a nossa raça, eu já digo a 
nossa raça, no caso, era mais difícil, que era o tempo, bem dizer, dos escravos que 
trabalhavam... O meu pai, eu me lembro que trabalhava um dia pro um quilo de 
banha, um quilo de banha... Um quilo de banha, o que dá um quilo de banha aí pro... 
Pros outros, pra tratar 5, 6. 
 
 

Com base no que vivenciaram ou a partir dos relatos de seus pais ou avós, esse 

campesinato negro caracteriza o trabalho decorrente da situação itinerante ainda como 

“escravo”. A continuação de mecanismos de exclusão do negro, aliados a impossibilidade de 

acesso a terra, somadas ao predomínio de relações de trabalho instáveis, precárias e no mais 

das vezes violentas, faz com que a condição de “escravo”, na memória desta comunidade, não 

se restrinja ao período que vigorou institucionalmente a escravidão. “Ser escravo” perpassa o 

cativeiro e acompanha essa camada da população negra, modificando-se somente após sua 

territorialização.  

Cabe aqui evidenciar que	   este constante deslocar-se leva consigo privações e 

violências que	  nos possibilita pensar nesta comunidade como itinerante. Por outro lado essa 

                                            
2246 Entrevista realizada com Etuíno da Silva em 21/04/2008, por Maria do Carmo Aguilar. 
2247 Entrevista realizada com Erocilda dos Santos em 19/04/2008, por Cristian Jobi Salaini e Vinicius 

Pereira de Oliveira. 
2248 Trecho da entrevista concedida por Gino dos Santos, em 26 de abril de 2008, a Cristian Jobi Salaini, com 
presença de Erocilda dos Santos e Querli dos Santos. 
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mobilidade, a busca pelo território, a vida em coletividade, solidariedade étnica, sentimentos 

de pertença tão necessárias para sobrevivência desta camada da população negra criou formas 

diferenciadas de percepção do mundo como aponta Gilroy2249.  

 
O que era inicialmente sentido como maldição - a ausência do lar ou exílio forçado – 
é reapropriado. Torna-se afirmado e é reconstruído como base de um ponto de vista 
privilegiado a partir do qual certas percepções úteis e críticas sobre o mundo 
moderno se tornam mais prováveis. Deve ser óbvio que essa perspectiva incomum 
foi forjada a partir de experiências de subordinação racial. Desejo sugerir que ela 
representa também uma resposta aos sucessivos deslocamentos, migrações e viagens 
(forçadas ou não) que passaram a constituir as condições de existência específicas 
desta cultura negra. 

 

Sendo assim, e em consonância com Gilroy2250 acredito que os dissabores e 

sofrimentos experimentados pela população desta diáspora geraram um corpo único de 

reflexões críticas sobre a modernidade. Uma antimodernidade, no que tange a concepção da 

propriedade privada da terra2251. Cabe aqui lembrar que em contornos modernos, ou seja, 

capitalista, a propriedade é trabalhada e logo depois transformada em mercadoria negociável 

através do instituto jurídico de compra e venda. A terra é vista predominantemente como 

mercadoria, o vínculo que se estabelece é o econômico. O acúmulo da terra torna-se um 

negócio altamente lucrativo para uma minoria, e a exclusão da posse da terra pela maioria, 

gerando relações de poder político e de dominação.  

O modo de vida dessas comunidades remanescentes de quilombo não se encaixa na 

visão sugerida de modernidade que abrange e afeta a todos de modo similar, hegemônico. Os 

quilombolas possuem um ritmo próprio, particular revelando, portanto, as fissuras existentes 

nesta apreensão abrangente do modelo de modernidade. Há nessas comunidades uma 

duplicidade de localização, elas se situam dentro e ao mesmo tempo fora da modernidade, são 

inegavelmente constituídas na modernidade, porém se distinguem dela. Este “estar fora” 

revela uma independência desafiadora que pode ser sentida no que tange a propriedade 

privada.  

Sendo assim, o vínculo que os quilombolas estabelecem com a terra é outro, ela não 

é vista como mercadoria, mas como terra de trabalho. Quando um quilombola diz “não posso 

                                            
2249 GILROY, Paul. O Atlântico Negro. Editora 34, São Paulo, 2001. p. 224.  

2250 GILROY, Paul. O Atlântico Negro. Editora 34, São Paulo, 2001. 
2251 Gilroy no livro O atlântico Negro (2001) pensa a experiência da diáspora negra (travessia pelo atlântico e a 
migração forçada) como geradora de um corpo de reflexões críticas, percepções diferenciadas do mundo 
moderno. Sendo assim avalio o período de itinerância como uma “pequena” diáspora negra capaz de gerar 
formas diferenciadas do modelo capitalista de apreensão da terra.  
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sair dessa terra. Meu umbigo está enterrado aqui” 2252, nos remete a outro tipo de relação. A 

terra para eles possui um significado completamente diferente daquele construído pela 

sociedade ocidental moderna. Neste sentido a terra não é vista como mercadoria, passível de 

venda sem traumas maiores, mas como um local de trabalho. Há entre os quilombolas e a 

terra um elo que além de manter o grupo unido, possibilita a manutenção de seus costumes, 

cultura e de um modo de vida peculiar que os distingue de se entorno, um sentimento de 

pertença a terra onde viveram seus ancestrais. 

Cabe aqui evidenciar que a trajetória errante dessa comunidade só se encerrará por 

volta de 1960 quando Régis Fiúza, proprietário de terras no entorno, doa uma parcela de sua 

propriedade para D. Erocilda, nas palavras dele, “deixar de ser escrava”. Ao narrar o 

momento de sua fixação no território, Erocilda aponta para o fato de antes ter “rodado” muito. 

São lembranças de um tempo de instabilidade, de chegadas e partidas das fazendas da região, 

mas que ficaram para trás com a sua territorialização.  

 
Erocilda: Vim rodando e vim vindo, que daí que eu me encontrei aqui e aqui eu 
fiquei, mas eu fiquei não... Não absolutamente, né, eu entrei aqui com concessão dos 
donos e fui ficando (...)fui ficando e foi nascendo negro aí e eu fui criando e to aqui.	  
2253	  
 
 

Ao se fixar no território, estabelece outra forma de pensá-lo sem cercas, uma 

apropriação espacial em coletividade com a parentela, experimentando um conjunto de saber-

fazer compartilhado de forma coletiva pelo grupo. 

 

CHÁCARA DAS ROSAS: ALGUNS ASPECTOS 

Inicialmente, o reconhecimento de direitos das comunidades quilombolas esteve 

vinculado a questão da terra e a atuação do INCRA, privilegiava comunidades rurais, no 

entanto, a partir do caso da família Silva2254 em Porto Alegre essa questão estendeu-se 

também para áreas urbanas, onde passaram a emergir populações negras historicamente 

vinculadas a territórios, hoje urbanos, onde grupos negros permaneceram agregados com 

                                            
2252 Trecho de entrevista retirada do Relatório Sócio-histórico antropológico da comunidade remanescente de 
quilombo de Morro Alto. 
2253 Trecho da entrevista concedida por  Erocilda dos Santos, em 26 de abril de 2008, a Cristian Jobi Salaini, com 
a presença de Querli dos Santos e Gino dos Santos. 
2254 Ver; CARVALHO, A.P.C. & WEIMER, R.A. Família Silva: Resistência Negra no bairro Três Figueiras. 
Laudo sócio histórico antropológico da comunidade remanescente de quilombo Família Silva. Porto Alegre, 
setembro de 2004. 
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suas parentelas, vivendo aí coletivamente, sem terem regularizado seus direitos de 

propriedade. 

Dentre essas áreas urbanas destacou-se também desde 2005 a comunidade Chácara 

das Rosas em Canoas, hoje incrustada no centro urbano da cidade, mas cuja história no local 

remonta a década de quarenta do século XX. No processo de formação dos primeiros sítios 

e fazendas rurais decorrentes do desmembramento da antiga Fazenda da Brigadeira, 

pertencente à Josefa Eulália de Azevedo, esposa de Rafael Pinto Bandeira. Seu herdeiro 

Francisco Ferrer da Silva Freire loteou em 1874 as terras próximas a Estação Férrea dando 

origem ao processo de povoamento urbano de Canoas. Ao mesmo tempo sua irmã Maria 

Luiza dos Santos Ferreira já vinha vendendo chácaras aqui e ali desde a fundação do 

povoado.2255 De outro lado, os loteamentos em canoas se intensificaram a partir da década 

de quarenta quando a população de Canoas passou a crescer vertiginosamente através da 

imigração e da chegada de população interiorana proveniente do êxodo rural rio-grandense. 

Os trabalhadores rurais que migravam para cidade em busca de oportunidades de 

trabalho vinham de uma situação de carência do campo e os trabalhadores urbanos 

escolheram Canoas para morar devido ao custo de vida barato que a cidade oferecia. Com isso 

a cidade obteve um aumento acentuado de sua população; entretanto o caráter da ocupação 

era popular.  

Com a aprovação em 1959 do projeto de lei com normas facilitadoras para o 

desenvolvimento industrial e logo depois o estabelecimento da Refinaria Alberto Pasqualini, 

Canoas nas décadas de 1960, 70 e 80 viu crescer indústrias e ofertas de serviços tipicamente 

urbanos.2256 Em paralelo com o desenvolvimento econômico de Canoas, crescia também o 

mercado imobiliário voltado para as classes médias e altas que a partir do crescimento 

acelerado, começara a fazer parte do cenário do município.  Áreas que há pouco tempo atrás 

eram tidas como rurais, foram sendo loteadas. Algumas regiões foram loteadas por populares, 

já outras tiveram construções de luxo. Em uma dessas áreas de construções voltadas para um 

público de alto poder aquisitivo situa-se a Chácara das Rosas, um lote agora urbano, tido 

como herança familiar e que, apesar da morte de seus fundadores, não foi fracionado entre 

seus pretensos herdeiros. 

                                            
2255 SILVA, João Palma da.  As origens de Canoas. Conquista - Povoamento - Evolução. Canoas: Ed. La 

Salle, 1989. p. 191. 
2256 SILVA, João Palma da. Pequena História de Canoas. Cronologia. Canoas: Ed. La Salle, 1978. p.44 
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A comunidade pertence à parentela do quilombo Manoel Barbosa, localizada em 

Gravataí2257. Sabe-se que o início da ocupação do espaço em Gravataí remonta ao período 

final do século XIX, com o casal Manoel Barbosa e Maria Luíza se fixando na área em 

questão. Na memória dos membros dessa coletividade o acesso a terra ocorreu em duas 

partes; através de doação feita pela madrinha de Maria Luíza e a outra parte comprada por 

Manoel Barbosa, há no Relatório Sócio Histórico Antropológico da comunidade a cópia de 

uma escritura de parte do território que data 27 de agosto do ano de 1896, mas 

provavelmente esta data pode ser apenas a da regularização de uma ocupação já 

existente2258.  

Outro fato presente na memória do grupo é que o casal teria sido escravo. Maria 

Luíza escrava de Isaura Barbosa da qual teria ganhado parte da terra que seus descendentes 

hoje habitam, e Manoel Barbosa teria lutado na Guerra do Paraguai para conseguir sua 

liberdade. O que cabe evidenciar é que a origem da Chácara das Rosas esta diretamente 

ligada à trajetória de dois ex-escravos que se territorializaram em Gravataí e lá criaram seus 

filhos, um desses filhos seria Rosalinda Barbosa, fundadora da Chácara das Rosas. 

O casal João Maria Generício de Jesus e Rosalinda Barbosa de Jesus, Filha de 

Manoel Barbosa, após o casamento, decidem se mudar para as terras adquiridas por João 

Generício em Canoas na década de 1940. A propriedade situava-se entre as ruas Duque de 

Caxias e Dona Rafaela. Eles tiveram uma família numerosa.  

 No período em que o Casal se mudou a cidade a pouco deixara de ser distrito de 

Gravataí, e possuía traços rurais. O município se caracterizava pela produção agrícola e 

criação de gado para corte e leite.  Através da fala dos descendentes de Rosa e João é possível 

saber que além de território habitacional e interacional, ou seja, lugar de morar e de 

construção de redes de sociabilidades, a “Chácara” era também a fonte de sustento da família 

que o fazia através da venda de verduras e flores ali plantadas pelo casal, como aponta Maria 

do Carmo2259.  

 
[...] planta, tinha muita planta, criação bastante..., tinha chiqueiro de porco, tinha 
galinha, muitas flores... Nós vendia, tinha boi... As flores nós vendia. Muitas 

                                            
2257 A comunidade de Manoel Barbosa, cuja ocupação remonta ao período imediato a abolição, é reconhecida 
como remanescente de quilombo, e está em processo de titulação de suas terras. 

2258 Há indícios que aponta para esta probabilidade no Relatório Sócio Histórico Antropológico da 
comunidade.  
2259 Trecho da entrevista coletiva realizada com Maria do Carmo de Jesus e Abrelina Genelício Pinto, em  treze 
de julho de 2006 por Elsa Gonçalves Avancini, esta entrevista faz parte da pesquisa: Afro-descendentes de 
canoas: Quilombo de Manoel Barbosa realizada pelo UNILASALLE. 
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pessoas dali do Niterói, Vila Fernandes, de Canoas mesmo, novembro tinha muita 
saída de flor. 
 
 

Com as mudanças ocorridas na região, passagem de área rural para urbana a 

“chácara”, um território habitacional e interacional, deixou de ser a fonte de sustento familiar.  

Neste local convivem os herdeiros de Rosalinda Barbosa de Jesus e João Maria Generício de 

Jesus, cerca de quinze2260 famílias. 

A transformação de uma região com feições populares, para uma região elitizada, 

mudou as relações entre os membros da comunidade com seus novos vizinhos. O processo de 

interconhecimento com a vizinhança antiga não se manteve com os atuais moradores da 

região que os ignoram.  

O quilombo Chácara das Rosas, que viu seu território passar de propriedade rural 

para urbano devido ao crescimento e urbanização da cidade de Canoas, percebeu que junto 

com a urbanização vieram também a valorização de suas terras e a especulação imobiliária em 

torno delas. Com a especulação crescente a sua volta, colocando em risco a posse das terras 

que seus moradores entendem como sua, a comunidade iniciou o processo pelo 

reconhecimento como remanescentes de quilombo, para garantir assim a posse de seu 

território.  

 Para alguns, pode ser, como bem aponta Anjos, que este grupo esteja sendo 

utilitarista, passando a se denominar remanescentes de quilombo, em função da possibilidade 

da titulação de suas terras, “mas essa função se reorganiza nas lutas coletivas que 

transformam marcas de estigmatização racial em estandarte étnico” 2261.  

 

“AQUI É TUDO NEGRO, BRANCO É VISITA”: A CHÁCARA DAS ROSAS E SUAS 
FRONTEIRAS.  
 
 

A minha primeira visita ao quilombo me causou um duplo impacto, primeiro se 

tratava de uma comunidade cujo estilo de vida poderia ser enquadrado no conceito de “grupos 

populares·”, o que os coloca em uma situação de oposição aos seus vizinhos de “classe media 

alta”. Segundo ponto, também havia naquele universo uma sobreposição, na qual o status 

                                            
2260 O número de famílias foi detectado em 2008 em pesquisa realizada pelo UNILASALLE. 
2261 ANJOS, José Carlos Gomes dos; et. Al. As condições de raridade das comunidades quilombolas urbanas. In: 
Ivaldo Gehlen; Marta Borba Silva; Simone Ritta dos Santos. (Org.). Diversidade e Proteção Social: estudos 
quanti-qualitativos das populações de Porto Alegre: afro-brasileitos; crianças, adolescentes e adultos em 
situação de rua; coletivos indígenas; remanescentes de quilombos.. 1 ed. Porto Alegre: Centhury, 2008. p. 177 
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sócio-econômico estava ligado à questão étnica. Como se naquele bairro houvesse uma 

partição, um fracionamento de espaços sociais, e uma ascensão econômica por fenótipos.  A 

chácara das rosas seria como um “mundo” dos negros, inserido no “mundo” dos brancos.  

E esse “mundo” conseguiu produzir, em um contexto de invisibilidade, formas de 

convivência comunitária, como também a criação de estratégias de reprodução social, como 

forma de garantir a permanência do grupo no local. 

As ervas cultivadas por Antônio Generício, filho do casal fundador, os fragmentos de 

memória do grupo que apontam Rosalina (fundadora da comunidade) como uma requisitada 

parteira, a religiosidade de matriz africana, de parte do grupo, que se corporifica na casa de 

nação Reino de pai Ogum incrustada no meio do quilombo, são algumas das inúmeras 

práticas culturais cotidianas, e que não podem ser pensadas de forma isolada: 

 
A reprodução do grupo e a reprodução da cultura são indissociáveis, portanto, não se 
podem isolar práticas culturais (como a benzedura e a utilização de chás, por 
exemplo) e analisar o grau de difusão como comprovativo da especificidade ou não 
do grupo.2262  
 
 

Para o autor não se comprova a peculiaridade do grupo através da análise do grau de difusão 

de suas práticas cotidianas.  “É no modo como as práticas se integram no todo do sistema de 

reciprocidade territorialmente fundado que a especificidade se manifesta”. Anjos afirma ainda 

que:  

 
Nos dispositivos constitucionais se coloca como patrimônio da nação, não o saber 
instrumental na forma de conhecimentos técnicos, o que reduziria o grupo a uma 
espécie de laboratório farmacêutico (no caso das ervas medicinais), mas a totalidade 
das vivências que se condensam de modo singular . 2263  
 

Sendo assim, o que está em jogo, não é grau de difusão de tais práticas, ou a tentativa 

que acarretaria no erro de enquadrá-las como características apenas dos quilombolas, mas 

sim, perceber que é a singularidade da utilização delas pelo grupo, a forma diferenciada com 

que tais práticas se corporificam em sua cultura, que faz a diferença entre o “nós” e o “outro”.   

A historicidade da Chácara das Rosas, a trajetória do casal fundador Rosalinda e 

João Generício, ambos descendentes de escravos, está inserida dentro da realidade do negro 
                                            

2262 ANJOS, José Carlos Gomes dos; et. Al. As condições de raridade das comunidades quilombolas urbanas. In: 
Ivaldo Gehlen; Marta Borba Silva; Simone Ritta dos Santos. (Org.). Diversidade e Proteção Social: estudos 
quanti-qualitativos das populações de Porto Alegre: afro-brasileitos; crianças, adolescentes e adultos em 
situação de rua; coletivos indígenas; remanescentes de quilombos.. 1 ed. Porto Alegre: Centhury, 2008. p.176. 
2263 Ibidem nota trinta e oito 
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no período pós-abolição. Nesta historicidade, encontram-se as redes de sociabilidade negra, 

responsáveis por interações sociais que solidificam e sustentam laços de parentesco, 

apadrinhamento2264 e outras alianças.  Essa rede relacional que pode ser pensada como uma 

estratégia de fortalecimento do grupo, unida a uma historicidade, forjou “grupos sociais e 

culturais diferenciados”2265 interligados com a noção de etnicidade.  Sendo assim, as 

características sócio-culturais alicerçadas na religiosidade e nas práticas cotidianas, como 

partejar e benzer, a sociabilidade com outros territórios negros, como os clubes festivos se 

transformaram em aspectos constitutivos do seu pertencimento étnico e identitário. 

 

 

CLUBES NEGROS: ESPAÇO DEMARCADOR DE “FRONTEIRAS ÉTNICAS” 

 

Em meados do século XX, a vida social do município de Canoas refletia o 

segregacionismo racial vigente, que não se restringia a essa cidade. Em Canoas, 

especialmente até meados da década de 1960, havia uma explícita discriminação racial no 

acesso aos espaços dos clubes.2266 A nossa decantada democracia racial convivia, na prática 

com um segregacionismo, bem presente na invisibilidade do negro.  

Frente a este contexto de segregação racial, a comunidade negra da localidade se 

organizou, empenhando-se na construção de espaços de sociabilidade próprios.  Sendo assim, 

os clubes, redes de sociabilidade negra, em grande maioria, foram criados para oferecer ao 

negro o que a sociedade não oferecia; sentimento de pertença, lazer, união, e como forma de 

contrapor a uma das diversas manifestações de racismo da elite branca; os clubes e sociedades 

para membros de pele clara. 

                                            
2264 Essa comunidade não se restringe apenas a aqueles que habitam a área, ela se alastra para além dos limites 
do espaço físico alcançando não só os parentes que se deslocaram, mas também indivíduos que mantêm relações 
de compadrio, perpetuando com isso os laços comunitários.  
Essas relações de compadrio e apadrinhamento, existentes desde a escravidão, possibilitaram no período de 
desagregação do sistema escravista o aumento de oportunidades, conformação e fortalecimento de comunidades 
negras em várias áreas do país. No caso da comunidade de Manoel Barbosa, de onde a Chácara das Rosas é 
oriunda, as relações de apadrinhamento entre amigos, e parentes possibilitaram a manutenção e o fortalecimento 
de laços de solidariedade já existentes, evidenciando uma coletividade estável e moralmente respeitável.  
“compadrio, família e posse da terra aparecem, assim, como práticas articuladas de construção de uma 
comunidade negra que se orientava pela busca de uma autonomia, ainda que relativa, frente a uma sociedade 
mais ampla e excludente”. (CARVALHO, 2005:73)  

2265 ARRUTI, José Maurício Andion. “A emergência dos "remanescentes": Notas para o diálogo 
entre indígenas e quilombos.” In: Mana. Estudos de antropologia social. PPGAS - UFRJ. 3/2. Rio de Janeiro: 
PPGAS, 1997. 

2266 GAYESKI, Miguel (et al). Canoas: para lembrar quem somos - Nossa Senhora das Graças. Porto 
Alegre: MR3, 2005. p. 79. 
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Em Canoas o clube Dezessete, foi um exemplo de segregação, fundado, 

provavelmente, na década de 1930, era um clube social, de propriedade privada. Criado para o 

lazer da elite, ele ofertava possibilidade de diversão aos brancos, e aos negros proibia 

expressamente a entrada nas suas dependências, não era admitido sequer que um homem 

negro tirasse uma mulher branca para dançar, o ato era visto como uma afronta. As festas do 

Clube Dezessete eram famosas, pelo requinte e porte ostentados, e era tido como local das 

melhores festas do município. A qualidade atraía a alta sociedade composta por brancos, e aos 

negros restava a contemplação a distância2267. Esse cunho segregacionista do clube Dezessete 

é evidenciado no relato de Antônio Generício2268, membro da Chácara das Rosas: 

 
E vamos ver que aqui em cima perto dos bombeiros, vocês sabem onde fica perto 
dos bombeiros, ali tinha o salão dezessete, mais era só de branco, salão dezessete 
(...). Preto chegava perto ali era mal servido (...) tinha o salão dezessete (...). O 
dezessete. Cheguei uma vez lá e me deixaram ficar na copa, eu tinha dezessete anos.  
 

Para contrapor esse cenário de exclusão, havia os clubes negros, que era uma 

alternativa para a sociabilidade, resistência, além de funcionarem como uma rede de 

solidariedade.  A Sociedade Cultural e Beneficente Castro Alves, fundada em Fevereiro de 

1959, foi uma resposta à proibição da entrada de negros em clubes de brancos. A incumbência 

cultural da Sociedade na época de sua fundação era a informação da cultura e função do negro 

na sociedade, com base na igualdade de condições para a construção da dignidade. Em ações 

sociais, o auxílio aos que precisavam, era providenciado através de campanha de alimentos e 

roupas. 2269 Com a criação desse clube, ocorreu uma maciça migração da população negra de 

clubes mistos para o novo clube. O clube Castro Alves realizou vários e bem sucedidos 

eventos, que contava, inclusive, com a participação de representantes da municipalidade. 

Contava ainda com uma escola de samba que realizava bailes de carnaval. Sr. Antônio2270 

recorda os tempos de sua juventude e a intensa atividade social do clube, e tenta localizar seus 

interlocutores: 

 

                                            
2267 GAYESKI, Miguel (et al). Canoas: para lembrar quem somos - Nossa Senhora das Graças. Porto 

Alegre: MR3, 2005. p. 91 
2268 Trecho da entrevista coletiva realizada com Antônio Generício, em  treze de julho de 2006 por Elsa 
Gonçalves Avancini, esta entrevista faz parte da pesquisa: Afro-descendentes de canoas: Quilombo de Manoel 
Barbosa realizada pelo UNILASALLE. 

2269 GAYESKI, Miguel (et al). Canoas: para lembrar quem somos - Nossa Senhora das Graças. Porto 
Alegre: MR3, 2005. p. 87 
2270 Trecho da entrevista coletiva realizada com Antônio Generício, em treze de julho de 2006 por Elsa 
Gonçalves Avancini, esta entrevista faz parte da pesquisa: Afro-descendentes de canoas: Quilombo de Manoel 
Barbosa realizada pelo UNILASALLE. 
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(...) na frente... ali ...na... frente do lago não tem um portão ali ? (...) Vai sempre reto, 
que naquela ruazinha pra lá, assim, quase no fim, não tem um matão? Grande assim? 
Pra cá assim... não tem tipo um gramado...? ((o entrevistado refere-se a Canoas da 
década de sessenta, onde esta área era predominantemente rural)) Ali é uma 
sociedade, um salão, (...) era um salão grande, a escola de samba vinha de Porto 
Alegre... Escola de samba... Castro Alvares... escola harmonia... não sei da onde em 
Porto Alegre. Sei que esperávamos a escola de samba,  era um salão grande. Ela foi 
campeão... não sei quantas vezes... em Canoas. 
 

Esses clubes se constituíam em territórios negros vedados aos brancos, como se pode 

verificar pela fala de Teresa Maria Dias Rosa moradora do bairro Nossa Senhora das Graças 

em Canoas: “em divertimento deles nunca fui (...) era todo de madeira, bem grande (...), mas 

Deus o livre que entrasse em salão, branco, não deixavam entrar, era barrado...” 2271  

No momento em que a sociabilidade ultrapassa os limites do núcleo familiar e inclui 

interações com o “outro”, torna-se evidente e nítida a fronteira que relativiza os papéis 

sociais, as normas, condutas e olhares de acordo com o pertencimento étnico-racial.2272 E essa 

fronteira relativizadora dos papéis sociais se corporifica nos clubes negros. Esses clubes 

funcionavam como redutos étnicos, uma espécie de delimitador da sociabilidade pelo 

pertencimento étnico-racial.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O que tentei demonstrar neste texto foi a existência de fronteiras étnico- culturais que 

diferenciam as comunidades remanescentes de quilombo de outros grupos sociais. Há uma 

dinamicidade nas fronteiras étnicas, uma constante produção e reprodução. E é na 

manutenção dessas fronteiras que se dá a continuidade do grupo étnico. 

No que tange os remanescentes de quilombo, se torna importante evidenciar, que 

mesmo com sua marginalização, subalternização e estigma, esses grupos estão respondendo 

positivamente, transformando-os em evidência de distinção com o entorno, como se o estigma 

fosse um demarcador de fronteiras.  

Quando a comunidade Chácara das Rosas utiliza a definição exo-atribuida (dada 

pelos seus vizinhos) de “planeta dos macacos” para demonstrar que a sociedade do entorno 

reconhece a eles e as suas práticas cotidianas como diferentes, ela está transformando a 

                                            
2271 GAYESKI, Miguel (et al). Canoas: para lembrar quem somos - Nossa Senhora das Graças. Porto 

Alegre: MR3, 2005. p. 86 
2272 OLIVEIRA, Vinicius Pereira de et al. A resistência através da permanência: relatório 

antropológico, histórico e geográfico sobre a comunidade negra de Manoel Barbosa. Porto Alegre. 2006. p. 157. 
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estigmatização racial em reconhecimento de diferenciação étnica. “E todos os traços de um 

estilo de vida se transformam em marcas expressivas de diferenças étnico-raciais” .2273  

Neste mesmo sentido de transformar o estigma em demarcador de fronteiras, a 

camada itinerante da população negra conseguiu devido a esta migração forçada imprimir um 

olhar diferenciado sobre o território, que funciona como suporte de sua cultura e identidade.    

Sendo assim, as formas de resistência cotidiana desenvolvidas para manutenção de 

seu território, as práticas culturais, e também a construção de um espaço de acolhimento com 

base na solidariedade étnica e social, como meio de contraporem-se às diversas formas de 

manutenção dos mecanismos de exclusão estrutural. E as trajetórias étnico-raciais coletivas, 

históricas e especialmente localizadas, tornam-se um importante elemento para a 

reivindicação de diferenciação étnico-cultural dessas comunidades remanescentes de 

quilombo. 

 

RESUMEN 

 

El texto propone una reflexión acerca de las "fronteras étnico-culturales" que separan a las 
comunidades restantes de los cimarrones en relación con el medio ambiente, teniendo en 
cuenta cómo, en este grupo se da la creación de "fronteras", el mantenimiento de las fronteras 
y en particular la delimitación de una diferencial en relación con la sociedad, y de este análisis 
destacan la frontera demarcada por la sociabilidad de los orígenes étnicos. 

 

PALABRAS CLAVE: remanentes de quilombos, las fronteras étnicas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  

 

                                            
2273 ANJOS, José Carlos Gomes dos; et. Al. As condições de raridade das comunidades quilombolas urbanas. In: 
Ivaldo Gehlen; Marta Borba Silva; Simone Ritta dos Santos. (Org.). Diversidade e Proteção Social: estudos 
quanti-qualitativos das populações de Porto Alegre: afro-brasileitos; crianças, adolescentes e adultos em 
situação de rua; coletivos indígenas; remanescentes de quilombos.. 1 ed. Porto Alegre: Centhury, 2008. p.176. 
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Pele como Fronteira 
    Patrícia Camelatto2274 

 

 

 

Resumo 
 

As conversas, cartas e imagens que compõem este trabalho são dispositivos pensados 
para criar as condições para essa experimentação, no intuito de descolar-se da política de 
produção de conceitos entendida como revelação de uma suposta verdade. A própria escrita, 
aqui, é clínica; movida pelo desejo de experimentar e expandir, criar novos critérios de 
navegação e intervenção na existência. O roteiro percorre zonas epidérmicas de interesses 
interligados; trata-se de experimentar as conexões quando lançadas. 
 

Palavras-chave: Subjetividade. Clínica. Palavra. 

 

 

Carta I 

Desconheça-te de ti mesma 

 
Como é estranho o mundo dos fenômenos, sujo e limpo ao mesmo tempo! Eu 
também sou assim. No entanto, não me confundo com ele! E a vida borbulha 
de modos diversos. E por que motivo queria eu que tudo borbulhasse 
uniformemente? 

D.H. Lawrence2275 

 

Este trabalho é uma tentativa de mergulho no corpo e seus afetos do mundo. Procurei 

afastar o medo de rasgar a capa das palavras que nos protegem dos afetos, para torná-los a 

própria origem do pensamento que se faz texto. A fronteira é a passagem necessária que me 

torna diferente de mim mesmo – me lanço pela própria fronteira – é o gosto, não é a troca, é a 

composição. Convido o leitor a entrar comigo neste espaço de estranhamento.  

                                  ______________________________________ 
                                            
2274 Patricia Camelatto – Psicóloga e terapeuta. Mestranda do Núcleo de Subjetividades do programa de 

Psicologia Clínica da PUC-SP. Colaboradora e integrante dos projetos da Escola Nômade de Filosofia de São 
Paulo. Tradutora de língua inglesa. Email: patriciacamelatto@gmail.com. 
 

2275LAWRENCE. D. H. Apocalipse seguido de O homem que morreu. Tradução Paulo Henriques 
Britto. Prefácio Laymert Garcia dos Santos. São Paulo: Companhia das Letras, 1990, p. 144. 
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...escuto a máquina de impressão funcionar sem estar funcionando, ouço a campainha, 

copos caírem e a presença além da visão ocular. Não é o olho do visível, mas o olho do 

invisível. Fluxo de partículas, calor, frio e noites agitadas por sonhos.  

O encontro com a cena de vidros estilhaçados dos vídeos das instalações Cell II e Cell 

(Glass Spheres and hands), de Louise Bourgeois2276, impôs-se como uma presença insistente 

que atravessou todo o processo de escrita e ainda agora reverbera. Algo em mim se quebrou 

nesse encontro e continuou se quebrando. Pedaços se espalharam, outros se esconderam ou 

foram esquecidos. Mas permaneceram pairando em algum lugar de minha subjetividade, fora 

de alcance do meu eu. Convocados pela escrita, quando menos esperava, um ou outro destes 

estilhaços reaparecia promovendo seus efeitos de estranhamento que me despiam e me 

travavam. Mas também pela escrita tais efeitos eram enfrentados, os pedaços recuperavam sua 

vitalidade e produziam deslocamentos em meu processo de subjetivação. A cor na pele era 

roxa e ficava bem no meio; dois dedos e meio abaixo do espaço que fica entre os seios.  

É entre um medo e uma coragem, entre morrer e acordar, é entre correr e voar, entre 

respirar e mergulhar, é entre chorar e esbugalhar os olhos, entre o mar e o rio, é entre não 

poder seguir e seguir assim mesmo. O roxo na pele debaixo do ventre de meus seios aparecia 

a cada vez que me deparava com um desses estilhaços; e com seu desaparecimento, desaparecia. 

No tensionamento desses aparecimentos/desaparecimentos um fora de mim se tecia com o desejo 

de elaborar este processo em corpo e texto, mobilizada pela escrita. 

É muito mais difícil escrever para si mesmo do que escrever para o outro; pois 

escrever para si mesmo é escrever para o vazio de sentido que por vezes nos habita no 

encontro com o mundo, que nos desloca do eu e nos leva a criar, nos recriar, recriar o mundo. 

E ainda não sabemos como escrever para si mesmo, porque não é o diário de um eu, mas de 

um vivo que lhe escapa. É um desfazer-se de si mesmo, é um desconhecer-te de ti mesmo. É 

deixar bagagem para trás. E essa bagagem fica pesando como os cacos de vidro pairando no 

espaço, reemergindo de tempos em tempos. A experiência de Haroldo de Campos ecoa nesta 

viagem:   
e começo aqui e meço aqui este começo e recomeço e remeço e arremesso e aqui me 
meço quando se vive sob a espécie da viagem o que importa não é a viagem mas o 
começo... para acabar com a escritura para começar com a escritura para 
acabarcomeçar com a escritura por isso recomeço por isso arremesso por isso teço 
escrever sobre escrever é o futuro do escrever... e aqui me meço e começo e me 

                                            
2276Louise Bourgeois (1912-2010) é uma artista plástica franco-americana. Cell II e Cell (Glass Spheres and 
Hhands) encontram-se disponíveis em http://www.pbs.org/art21/artists/bourgeois/clip2.html.  
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projeto eco do começo eco do eco de um começo em eco no soco de um começo em 
eco no oco de um soco no osso...2277 

 

As galáxias de Haroldo de Campos que misturo com as de Agamben2278 parecem 

nomear o tipo de ligação que estabeleço com o mundo e que pedem a inteireza do meu ser, ou 

seja, a inteireza de meu/seu outrar-se2279. Permanecendo e ecoando em meu corpo, estes 

textos fazem surgir palavras em minha mente que me vão despindo; mas não é por sua beleza 

que elas persistem e sim por sua força vital, que responde a uma urgência de desvelar em 

minha existência um pouco que seja do real.  

Hoje, tomo cores no tempo, tempero a letra com lápis, grafo em tempo-espaço a pele 

que se desmancha em pó e se redesenha, variando-se, variando-me. 

                                            
2277 CAMPOS, H. Galáxias. Isto não é um livro de viagem. Organização de Trajano Vieira. 2ª edição. São 
Paulo: Editora 34, 2004.  

2278 Refiro-me a palavra galáxia tal como usada por Giorgio Agamben no sentido que a astrofísica 

contemporânea dá a esta noção. Interessa-me aqui, especialmente, o que o autor chama de ‘escuro do céu’ e sua 

relação com a luz da galáxia: “Aquilo que percebemos como o escuro do céu é essa luz que viaja velocíssima até 

nós e, no entanto, não pode nos alcançar, porque as galáxias das quais provém se distanciam a uma velocidade 

superior aquela da luz. Perceber no escuro do presente essa luz que procura nos alcançar e não pode fazê-lo, isso 

significa ser contemporâneo. Por isso os contemporâneos são raros. E por isso ser contemporâneo é, antes de 

tudo, uma questão de coragem: porque significa ser capaz não apenas de manter fixo o olhar no escuro da época, 

mas também de perceber nesse escuro uma luz que, dirigida para nós, distancia-se infinitamente de nós. Ou 

ainda: ser pontual num compromisso ao qual se pode apenas faltar. Por isso, o presente que a contemporaneidade 

percebe tem as vértebras quebradas. O nosso tempo, o presente, não é, de fato, apenas o mais distante: não pode 

em nenhum caso nos alcançar. O seu dorso está fraturado, e nós nos mantemos exatamente no ponto da fratura. 

Por isso somos, apesar de tudo, contemporâneos a esse tempo. Compreendam bem que o compromisso que está 

em questão na contemporaneidade não tem lugar simplesmente no tempo cronológico: é, no tempo cronológico, 

algo que urge dentro deste e que o transforma. E essa urgência é a intempestividade, o anacronismo que nos 

permite apreender o nosso tempo na forma de um "muito cedo" que é, também, um "muito tarde", de um "já" que 

é, também, um "ainda não". E, do mesmo modo, reconhecer nas trevas do presente a luz que, sem nunca poder 

nos alcançar, está perenemente em viagem até nós.” In: AGAMBEN, G. O que é Contemporâneo? E outros 

ensaios. Tradução Vinícius Nicastro Honesko. Santa Catarina: Editora Argos, 2009, p. 65. 
2279 Outrar-se: “Fenômeno de fazer-se outro, de adotar várias personalidades, 

dando-lhes vida e independência. Outrar-se pode ser, também, definido, como 
deixar-se contagiar por algo de sentido novo e diferente (por exposição a culturas, climas, linguagens, 
pensamentos...), deixando-se transformar num ser novo, distinto, que veste uma nova personalidade ou forma de 
estar no mundo. A heteronímia de Fernando Pessoa, enquanto forma extrema de despersonalização, revela este 
fenômeno de outrar-se. A tendência para ser outro levou Fernando Pessoa a tornar-se criador e administrador de 
‘eus’ com personalidade própria, com estilos próprios e diferentes dos demais, com biografias distintas, como 
revela quando fala da sua heteronímia.” Infopédia Enciclopédia e Dicionários. [Online]. Porto: Porto Editora, 
2003-2011. Disponível em: http://www.infopedia.pt/$outrar-se 
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São camadas e camadas de censura que se colam ao corpo. Vozes, espectros que 

imobilizam, paralisam, roubam vitalidade. São camadas e camadas como de carne em 

conserva – conserva de uma moral incrustada que se faz carne e não nos deixa ver senão o 

próprio espelho. Espelhos de estruturas amarradas e enroscadas que produzem uma espécie de 

amor cadavérico onde o corpo não toca nem é tocado. Um amor morto de morte estéril e não 

da morte necessária para um renascimento como potência. Encontros fronteiriços indicam 

pistas para deslocar-me deste cativeiro especular. Chamo-as de zonas hermafroditas.  

Convoco, então, zonas hermafroditas onde habitam corpos sem fronteiras desejando 

encarar a alteridade2280, arrastar-se para fora de si mesmo, ou melhor, promover na própria 

subjetividade a abertura de um campo de alteridade que a livre do cerco das identidades fixas 

que armam-se em resposta submissa ao contexto institucionalizado. Chamo para um plano de 

imanência. Chamo para o imperceptível das sensações de diferenciação que se fazem na 

composição entre os corpos, quando o espelho da carne que se conserva quebra-se e o outro 

passa a existir minimamente.  

As zonas hermafroditas apontam, então, um roteiro de estudo; uma perspectiva de 

olhar que orientará o texto. O roteiro percorre zonas epidérmicas de interesses interligados; 

trata-se de experimentar as conexões enquanto se produzem. São fragmentos: distribuição de 

singularidades, composições, contágios. No texto, persistem em tais fragmentos os 

acontecimentos que lhes deram origem, mas não necessariamente na ordem de seu 

aparecimento já que, na ressonância de uns sobre os outros, uma nova composição foi se 

traçando. Como propõe Deleuze,  

 

[...] ao invés de repartir um espaço fechado entre resultados fixos conforme 
as hipóteses, são os resultados móveis que se repartem no espaço aberto do 
lançar único e não repartido: distribuição nômade e não sedentária, em que 
cada sistema de singularidades comunica e ressoa com os outros, ao mesmo 
tempo implicado pelos outros e implicando-os no maior lançar. É o jogo dos 
problemas e da pergunta, não mais do categórico e do hipotético2281. 

 

                                            
2280 Refiro-me à noção de alteridade no sentido da definição elaborada por Suely Rolnik: “[...] 

considerando a dimensão invisível da alteridade, torna-se impossível pensar a subjetividade sem o outro, já que o 
outro nos arranca permanentemente de nós mesmos, essa dimensão invisível da alteridade é o que extrapola 
nossa identidade.” ROLNIK, S. Cidadania e alteridade: o psicólogo, o homem da ética e a reinvenção da 
democracia. In: MAGALHÃES, M. C. R. (Org.). Na sombra da cidade. São Paulo: Escuta, 1995, p. 4. (Refiro 
nesta nota a paginação do texto disponível em: http://www.pucsp.br/nucleodesubjetividade/suely%20rolnik.htm). 

 
 
2281 DELEUZE, G. Lógica do Sentido. 4ª edição. Tradução Luiz Roberto Salinas Fortes. São Paulo: 

Editora Perspectiva, 2006, p. 62-63.  
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As conversas, cartas, imagens e fragmentos que compõem este trabalho são 

dispositivos pensados para criar as condições para essa experimentação, no intuito de 

descolar-se da política de produção de conceitos entendida como revelação de uma suposta 

verdade. No entanto, como não poderia deixar de ser, houve momentos em que esta política 

me tomava de assalto e passava a me comandar sob a pressão do superego acadêmico, que 

ronda a escrita. Optei por não ocultar estas resvaladas e deixá-las como feridas expostas, 

encarar o conflito, detectar seu movimento, problematizá-lo e tentar deslocar-me desse lugar. 

Não sei se sempre tive sucesso nesta empreitada. 

 

Conversa I 

Na sombra das palavras 

 

Ao longo de minha experimentação com a escrita, encontro em Henry Miller suas 

palavras-gesto. Meu percurso com as palavras: colar, pinçar, anotar, polir, destecer, arrancar, 

puxar, acrescentar, desfazer, desencapar, retirá-las.  

Meu cenário ficou povoado como no trecho de Henry Miller. Nas paredes de minha 

casa havia todo tipo de registro, notas, esboços ... “uma longa lista de palavras, palavras que 

me enfeitiçavam...”2282 Livros e músicas para devorar, “não para citar, mas para me 

lembrarem do rumo que as coisas deviam tomar de tempos em tempos, por exemplo [...]. Em 

suma, eu tinha me munido de um verdadeiro arsenal”2283. 

O processo vai além de desencapar a palavra, é escavar a palavra, é tentar perfurar, 

esburacar o pensamento, o mental, o racional. Trata-se de uma saída da consciência pérfida 

que nos é moldada, e isso que nos é moldado nos faz espelho.  

Desfazer-se das camadas produzidas que em nós estão moldadas e encarnadas. Cada 

palavra que teclo, teço, escrevo é como um desvencilhar de peles desmanchando, como se as 

peles que bloqueiam as sensações fossem rasgadas, dilaceradas e eu fosse entrando no mundo 

dessas peles cartografando-as. A queda dessas peles não quer somente desvencilhar, fazendo 

deste movimento uma utopia ate que reste somente a carne crua, mas criar uma camada 

delicada e com força bastante para combater o que há de pantanoso nesse cosmos.  

______________________________ 

 

                                            
2282MILLER, H. Nexus. Livro III da trilogia A crucificação rosada. Tradução Sergio Flaksman. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2006.  p. 244-245. 
2283 Idem. 
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A vivência clínica como psicóloga, paciente (ou outro nome que se queira dar), 

também sustenta esta conversa, apontando para um caminho aberto e sensível aos sinais que a 

vida vai emitindo. 

Comecei a perceber que estava me escondendo nas palavras-conceitos do mundo dos 

autores. Ao mesmo tempo em que o encontro com essas palavras-gestos produziam uma 

“enfeitização” no pensamento, esse mundo me mostrava que era possível respirar e dar voz 

para experiências sensíveis que não conseguia nomear.  

Se por um lado usei os conceitos como “palavras-capa” para me proteger da 

fragilidade posta pelo trabalho a ser feito, por outro lado abriu-se o desafio de sair desse lugar 

e aprender a forjar uma intersecção entre tensões. Com isso, criou-se um estranhamento, algo 

estrangeiro, anômalo habitando a passagem que há em mim. Como se uma dessas capas, 

peles, enxertos, crostas, camadas, próteses, véus, películas tivessem se dissolvendo. Um outro 

estado de corpo foi se abrindo e desconfigurando o que, desde há muito tempo, estava 

cristalizado. 

  Assim como as palavras-gestos enfeitiçavam, elas igualmente se desfaziam e “não só 

da história, da intriga ou da ação, mas até mesmo do espaço, para chegar às atitudes, que 

introduziram um outro tempo no corpo, tal como o pensamento na vida”2284. 

As palavras-capa surgiram no momento em que me vi na fronteira da palavra em seu 

fracasso; quando seu uso social dominante já não dava mais conta de expressar o vivido na 

fronteira entre o ato e o gesto, na borda do que estava experimentando com a escrita, na 

berlinda do ser, causando turbulências aéreas, terrestres e aquáticas. Isso possibilitou não 

somente alçar voos, como também um escamar da pele, uma certa gravidade que me 

impossibilitava de viajar em dimensões outras, que não eram perceptíveis até esse momento.   

Esse voo me fez mergulhar em sensações, do atual ao ancestral do meu corpo. Um câmbio de 

corpos que foram naufragado. 

 
Eu pensava encontrar na gruta uma fórmula viável. Era um erro, mas a 
experiência foi útil. Há outras fórmulas viáveis. Não sei até onde me levará 
esta criação continuada de mim próprio. Se o soubesse, é porque estaria 
consumada, cumprida e definitiva 2285. 

 

                                            
2284 DELEUZE, G. Imagem-Tempo. Cinema 2. São Paulo: Brasilense, 1990, p. 12. 

2285 TOURNIER, M. Sexta Feira ou os Limbos do Pacífico. 2ª edição. Tradução Fernanda Botelho. 
Rio de Janeiro: Editora Bertrand Brasil, 1991, p. 105. 
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A necessidade de me despir dessa bagagem me fez descer, mergulhar nas profundezas 

e encarar o medo de expor o que experimentava, para que ele fosse extravasado através de 

uma dança sem fronteiras, sem identidade, sexo, nome, cor: um lançar-se no cosmos, uma 

viagem intergalática. 

Esse câmbio possibilitou um novo território de experimentação. Inventar novas 

palavras em sua nascente, desencapadas. Apesar da enfeitização ter servido, precisava criar 

novas linhas para que esses conceitos pudessem produzir novas paisagens e passagens. 

Gostaria de surrupiar algo desses conceitos, como diz Henry Miller, para que me lembrem, de 

tempos em tempos, o rumo que as coisas devem tomar.  

O desafio, a partir de então, foi o de substituir cada uma dessas “palavras-capa” por 

aquilo que pretendia tornar sensível ao me proteger atrás de cada uma delas. Como não sentia 

que havia voz, pois as outras vozes estavam sobrepostas, me percebia com uma camada 

protetora. Essas vozes eram como crostas, como se fossem enxertadas. Sentia-me na sombra 

das palavras. 

Na sombra, um movimento, uma dança. O butoh. Nascido no escuro, escondido, era 

chamado dança da escuridão, nascida da lama. Como no movimento do butoh o desafio é, 

então, ir atrás da zona obscura. Como diz Tadashi Endo2286, os movimentos têm sombras que 

não são perceptíveis. Não conseguimos, às vezes, perceber a sombra entre os dedos, a sombra 

de trás da orelha, entre as pernas, entre os dedos do pé ... Diz ele que, se olharmos para nossa 

mão esticada, não vemos nada; agora, se olharmos para a mão com os dedos torcidos ou 

dobrados e com as articulações de modos diferentes, percebemos. Entra luz no escuro e o 

escuro entra na luz. Esse lado escuro é muito importante, primeiramente devemos seguir 

nosso lado escuro. Seguir a sombra. Andar, congelar. Lentamente. Fazer o estômago diminuir, 

pensar sobre o universo num movimento mínimo e num senso maior. Explode-se uma 

variação de tensões que se faz sob a pele. Os movimentos não são sempre fluidos, também se 

cai, se quebra. Ainda que toda flor queira se abrir, às vezes vem a neve, a chuva forte e a flor 

morre.  

                                            
2286 Tadashi Endo é diretor do MAMU – Butoh Center e diretor artístico do MAMU International Butoh Festival, 
em Göttingen – Alemanha. Reúne em seu fazer artístico a sabedoria das tradições da dança e do teatro Oriental e 
Ocidental, construindo um trabalho único e extremamente pessoal. Iniciou seus estudos teatrais pelas formas 
tradicionais do teatro japonês – o Noh e o Kabuki – e, posteriormente, aprofundou-se no teatro ocidental, 
realizando estudos, como diretor, no Seminário Max Reinhardt, em Viena. A dança de Tadashi Endo expressa a 
tensão e o movimento eterno entre ying e yang, masculino e feminino. A base de sua dança é o Butho-Ma – o 
estar entre. Através de um mínimo de movimento ele alcança o máximo de tensões, sensações e emoções, e, 
dessa forma, seu trabalho consegue ser uma síntese entre teatro, performance, improvisação e dança.  
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Aqui, a partir da vivência clínica – e será que se refere somente a clínica? - e da escrita 

que a acompanha, convoco uma dança com essas fronteiras na qual corpo, palavra e silêncio 

não tomem a forma de uma ameaça. Um convite à uma dança sem passos coreografados 

previamente; um baile hermafrodita das sensações, um desencapar das palavras, um descascar 

de véus, um desnudamento epidérmico. O despir de mim, o desentranhar do medo dessa 

fragilidade a que toda essa problemática me lança. Esse baile, essa zona hermafrodita são de 

corpos desprovidos das fronteiras das formas, corpos desamarrados, desarmados, não 

piedosos, não copulativos, sem gênero ou identidades, sem carne em conserva. 

Quais são os combates para sair do corpo mumificado? Sair dessa conserva, dos 

moldes, da domesticação, do aprisionamento? São cativeiros que enjaulam nosso corpo, nossa 

vida. Espreitar esses cativeiros; é a tarefa que me proponho no percurso. Corpos mumificados, 

conservados, presos em cativeiros, são estes os movimentos que me incomodam, me 

desassossegam e cuja paisagem eu procuro cartografar e combater . 

 
Será que isto que estou te escrevendo é atrás do pensamento? Raciocínio 
que não é. Quem for capaz de parar de raciocinar, o que é terrivelmente 
difícil, que me acompanhe2287.  

  

A palavra-capa surgiu em um exercício de percepção, como uma tentativa de 

desmontagem do pensamento hegemônico. Um combate diário, uma fuga dos mecanismos 

mentais, racionais.  

O tempo e o processo da escrita parecem um tanto com essas peles, cascas. São 

pomares, mares, oceanos, essas paisagens orgânicas e inorgânicas, que ao mesmo tempo me 

travam e me despem. 

 

Conversa II  

Vozes espectrais2288 

 

A imagem da floresta me leva a sentir um tipo de pele ou capa protetora potente, da 

ordem do sensível. Como diz Tadashi Endo, nosso corpo é uma floresta, nele habitam 

montanhas, cachoeiras, micróbios, paisagens infinitas que ecoam nossos percursos de vida. O 

                                            
2287 LISPECTOR, C. Água Viva. Rio de Janeiro: Rocco, 2008.  
2288 Espectral: Fís. Resultante de um processo, ou de um fenômeno, em que se observa ou registra um efeito da 
distribuição de energia numa onda ou num feixe de partículas. Novo Dicionário Aurélio (versão eletrônica). 

A sensação das vozes espectrais experimentei ao assistir a performance IKIRU - Réquiem para Pina 
Bausch de Tadashi Endo.  
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corpo é como a natureza, experimenta erupções, tsunamis, sublevações. O terremoto está no 

corpo. Pouco sabemos dos ritmos do nosso corpo e ignoramos suas paisagens.2289 

A capa de proteção que a floresta ecoa em mim é como uma zona de cumplicidade 

com o intensivo.  

A mata que compõe a floresta é uma capa de proteção do solo. O corpo como uma 

floresta, como a primeira camada de pele protetora, e não de defesa. A árvore recebe a água 

da chuva e faz com que a água da chuva lentamente escorra por todo o seu corpo, passando 

por todas as folhas, galhos, caule, até que chegue ao solo, hidratando-a delicadamente. A água 

toca sua casca, hidrata-a, amolece seu corpo com delicadeza, e depois amolece o solo, 

fortificando-o, fertilizando-o.  

Essa capa de proteção é uma zona de composição com matéria. A mata é uma capa 

protetora do sensível.  

Comecei a pensar nas capas a partir do encontro com aqueles a que chamarei de 

intercessores deste trabalho. As aproximações intervieram e provocaram câmbios em minha 

respiração, como um grande deserto em meus pulmões, mar em meus rins, floresta em meu 

coração, montanhas e abismos em meu cérebro, pomares em minhas veias, pampas em 

minhas artérias.  

Mesmo ainda quando não conhecia meus intercessores, já me permeavam como lavas 

vulcânicas, porém essas lavas iam sendo congeladas quando chegavam embaixo do vulcão e 

encontravam-se com o mar; as lavas chiavam, stsssssssss, ficavam abafadas, quentes por 

dentro, e por fora duras. Um turbilhão de lavas, sangue correndo, garganta apertada, suor 

entre os dedos. Quando me encontrava com eles - autores, artistas, poetas, imagens - era como 

o barulho de galhos, bichos, ventos, cheiros, frutos, fungos, humos. Eles repercutem a floresta 

em mim. 

Talvez tenha estado sempre na floresta e desde pequena escutava todos eles me 

chamando, mas essa era uma escuta-criança, que para a criança era um mundo em que as 

conversas aconteciam. Eram vozes espectrais. Abria-se um grande palco, matérias de 

expressão, galhos e folhas, cores e luzes. Odores. E assim me acalmava com o vento, ao 

mesmo tempo em que arregalava os olhos com medo do meu próprio corpo, corpo de 

sensação. 

                                            
2289 Fala de Tadashi Endo, tal como ficou em minha memória, no workshop sobre Butoh realizado por ele, no 
Rio de Janeiro, do qual participei em 19.03.2011.  
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Esses medos também foram produzidos nos lugares que, sem perceber, iam me 

moldando. Seres contaminados por uma subjetividade de camadas do passado, de fantasmas 

que presidem neste corpo. Este mato, esta floresta: podem ser meu corpo. 

As vozes melódicas da floresta, as vozes ressonantes do oceano, as vozes ecoantes das 

montanhas, as vozes áridas dos desertos, as vozes dos insetos, dos bichos, as vozes do piano, 

as vozes maternas, as vozes silenciosas, as vozes das pedras, das sombras, do tempo, as vozes 

do amor, dos galhos, do vento, da chuva, as vozes da luz, me ajudam a abrir o mundo de uma 

escuta do silêncio, estar com o silêncio. Estou à procura do silêncio e da palavra. 

 

Carta II 

A Gênese do espelho e suas vozes espectrais  

 

Essa sensação tenho desde que me lembro de mim: que já não sou mais e isso me é de 

todo. Não sei se é essa imagem mesmo, ou se a criei juntamente com as camadas que também 

foram me fazendo e que, ao mesmo tempo, me é de todo. Me é de todo, como se o passado 

ressurgisse no mesmo instante do presente, que já não é mais. Como uma sombra que segue 

no tempo com as vértebras quebradas.2290  

Vesti-me até perfazer as idades todas reunidas. Será mesmo que tinham linhas do 

tempo, ou foram peles se reunindo e os ossos desfazendo uma estrutura que andava colada há 

algum tempo?  

São processos de uma vida inteira, não somente de uma, mas de muitas vidas, muitas 

subjetividades coladas há algum tempo, incorporações de gerações. Aparecem em diversos 

modos, graus, tempos, espaços, com suas velocidades, lentidões, névoas, luz, sombra... São 

linhas demasiadamente tênues, extremamente ínfimas. Porque é o corpo que tem a marca, o 

aperto no peito, na garganta, o embrulho no estômago, camadas e camadas de memórias, 

umas sob as outras. 
É algo curioso, mas as idéias de uma geração se tornam os instintos da 
próxima. Somos todos, em grande parte, a incorporação das idéias das 
nossas avós, e sem saber disto, nos comportamos como tal. É estranho como 
o enxerto trabalha tão silenciosamente. Mas parece que é assim mesmo. 
Deixe que as idéias mudem rapidamente e do mesmo modo se seguirá uma 
mudança veloz na humanidade. Nos tornamos o que pensamos. Pior ainda, 
nos tornamos o que nossas avós pensaram. E os filhos dos nossos filhos se 
tornarão as coisas lamentáveis que agora pensamos. É um legado ancestral 
psicológico carregado de pecados incorporado às crianças. Porque nós não 

                                            
2290 A este respeito cf. AGAMBEN, G. O que é Contemporâneo? E outros ensaios. Tradução Vinícius 
Nicastro Honesko. Santa Catarina: Editora Argos, 2009. 
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nos tornamos apenas os pensamentos sublimes e belos das nossas avós. 
Alas2291 não! Nós somos a incorporação das idéias mais fortes e influentes 
dos nossos antecessores, e estas são aquelas, não admitidas em público, são 
em sua maioria, privadas. No entanto, essas são transmitidas como instintos 
e dinâmica de comportamento às próximas terceira e quarta gerações. Alas, 
aquilo que nossas avós meditavam secretamente com melancolia e 
preocupação, e almejavam em privado; estes ruídos repetitivos somos nós 
2292. 

 

A memória do mato me abastece, cruzando caminhos e matagais profundos, onde só 

alguns raios de luz aparecem, os zunidos, as sonoridades, o som vivo do mato, um uivo 

ecoando. 

Simplesmente o vento batia e os olhos arregalavam. Minha mente ainda estava na 

floresta e a floresta me dizia coisas, me cantava músicas. As vozes espectrais especulares me 

diziam, escutava, aprendia, mas nunca como aprendia na floresta. Essas mesmas vozes foram 

produzindo capas em mim, enquanto a floresta me despia. Estes ruídos dessas vozes 

espectrais especulares eram de outra ordem, misteriosamente, como se fossem um certo tipo 

de esfumaçamento, não eram perceptíveis, como se fossem emanadas de um limbo. Eram 

outras vozes me compondo também. Nessa época, não percebia isso, até hoje não percebo 

quando estas vozes pantanosas estão trabalhando, secretamente, em mim. 

 

 

 

 

As capas também envolvem buracos da memória do corpo? 

 
Nos convertemos em carcereiros perceptuais dos demais. A 
cadeia do pensamento humano é muito poderosa.  
                             Armando Torres2293 

 

E porque me vês nele, porque ela se vê nela, conseqüentemente um se vê no outro? 

                                            
2291 Alas é uma interjeição literária usada para expressar tristeza, pena, frustração. Optamos por manter a palavra 
no original inglês, por tratar-se de uma expressão muito utilizada e característica do autor, a qual é portadora de 
um tom, uma sonoridade, uma vibração, uma quase gestualidade invisível, como se o próprio calor do autor se 
fizesse presente na leitura.  

 
2293 TORRES, A. Encontros com o Nagual. Tradução coletiva através da lista Ventania, 2003. 
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Por que a mãe se vê na filha e a filha se vê na mãe? Por que quando a filha não se vê na mãe 

ela estranha a raiva da mãe? Por que quando a filha sai fica o filho, por que essas camadas? 

Como esses corpos todos se enredam...?  

Não se trata de uma salvação, nem mesmo de uma solução. Quem sabe uma 

dissolução, um vácuo necessário para saltar para outros lugares já não familiares e não 

mistificados; não romantizados, não narcísicos.  

Colocamos tijolo por tijolo, pele sobre pele, corredor após corredor. Distribuímos 

cômodos - quartos, banheiros, fazendo da construção o lugar de uma pele costurada, 

esvaziada do gesto criador. Ao invés disso, ao invés do acabamento em cada camada 

sobreposta, uma obra inacabada.  

E a cada vez em que uma dessas peles cai é um outro mundo que se torna visível. 

Como se fosse uma película que pesava, uma película de carne, uma carne que tem alto custo.  

 
Foi como adulto então que eu tive medo e criei a terceira perna? Mas como 
adulto terei a coragem infantil de me perder? Perder-se significa ir achando e 
nem saber o que fazer do que se for achando. As duas pernas que andam, 
sem mais a terceira que prende. 
Sei que precisarei tomar cuidado para não usar sub-repticiamente uma nova 
terceira perna que em mim renasce fácil como capim, e a essa perna 
protetora chamar de "uma verdade" 2294. 

 

Como corpos vão constituindo essas marcas? Como o corpo-menina faz passagem 

para um corpo-fêmea? Que passagem é essa? A passagem para fêmea, para animal, não seria 

um meio de escapar dessa tagarelice interior? A passagem para fêmea, para o animal, não 

seria um desamarrar das vozes especulares que produzem os monólogos interiores, que 

armazenam as camadas do espelho? Como ousar estar em um silêncio de outros ruídos, que 

não o desses monólogos? Como fazer para que o ar passe? 

Que construção seria essa? Os horizontes e suas linhas seriam, também, um rapto selvagem e 

galopante para saltarmos para outros lugares desconhecidos dessa nossa construção. 

Cuidar e desmarcar essa vida sem descolá-la do processo que a exprime, sem bloquear 

as passagens delicadas que esboça. Isso se chama aprender. Isso se chama uma liberdade. 

 

Cativeiro dos afetos  

 

                                            
2294 LISPECTOR, C. A Paixão Segundo G. H. Rio de Janeiro: Rocco, 1998, p. 10.  
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Violentamente, o corpo é arrastado para uma fronteira muito tênue, quase impotencial, 

um estado abismal, onde o discernimento não acontece. Nenhuma serenidade, nenhuma 

correção nos gestos, nas palavras. É preciso uma outra escrita, mas não “uma escrita 

consciente que nos conduziria a algum lugar, esta escrita consciente não nos conduz a parte 

alguma”2295. Uma escrita da espreita, dos deslocamentos, capaz de percorrer um lugar 

desconhecido. Uma escrita que acompanhe o movimento das peles que vão remexendo, 

esticando daqui e dali, estalando na secura. A sede desse corpo nunca se mataria, porque não 

está numa consciência de um universo dado, resolvido, pintado, tingido. “É como se fosse um 

combate para trazer à tona o que nós próprios desconhecemos”2296.     

Como um animal, que mordendo e destruindo as grades invisíveis, usa toda a força, se 

joga contra a parede, contra as grades, azoinado. Cai no chão, chora, a fúria aumenta e 

começa a se atirar de novo contra as grades. O corpo dói fisicamente, mas a ira, a dor, o 

desespero é tão grande que ultrapassam a dor física. Os ossos tremem, a pele escama, o globo 

ocular sangra, as veias do globo parecem esturricar, a boca saliva, a alma chora. Os cheiros 

que exalam são como dos animais que, quando se sentem muito ameaçados ou se assustam, 

liberam um odor; a pele se torna mais oleosa, a boca resseca e a saliva engrossa escapando 

dela, pingando, “caindo sobre o pescoço descarnado”2297.  

O estado de cólera veste o corpo. Precisava sair, era como se estivesse numa cela, 

numa gaiola. No momento em que acorda, e se percebe nela, o desespero toma conta.  

Quando acordamos, morremos. Quando uma das crostas cai, mais uma vez morre-se. 

O descolamento da retina, dessa película, vai ardendo e quase parece cegar. 

Acordar, sair da sonolência. Um estado de morte. E entrar no túmulo é um modo de 

acordar, 
[p]ois no túmulo ele se livrará daquele tormento que 
chamamos de preocupação. Lá ele deixara tudo o que ele 
lutava, se preocupava, afirmava. Agora o que nele era 
indiferente se curava e consolidava dentro de sua pele: ele 
sorria para si próprio de pura solitude, que é uma espécie de 
imortalidade2298. 

 

Uma cela com tudo que na vida inteira sempre esteve em torno. As paisagens ali, 

estáticas, e o mundo girando, a vida acontecendo. É um viveiro a céu aberto, uma redoma a 
                                            
2295 Henry Miller entrevistado por George Wickess em setembro de 1961, em Londres. In: COWLEY, 

M. Escritores em ação. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1968. O trecho citado foi reconstituído de memória 
2296 Idem, Ibidem. 
2297 LAWRENCE, D.H. Apocalipse seguido de O homem que morreu. Tradução Paulo Henriques Britto. 
Prefácio Laymert Garcia dos Santos. São Paulo: Companhia das Letras, 1990, p. 134. 
2298 Idem, Ibidem.  
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céu aberto. Uma cela que abriga, mas também encerra como se fosse uma película sobre os 

olhos em plena luz do dia, naquela hora em que as sombras e as luzes ficam oblíquas, em que 

corpo e sombra se confundem. Naquela hora esfumaçada em que as formigas invertem sua 

marcha e se sabe, finalmente, que quando se escreve e essa escrita se faz dança, a sombra 

precede o corpo. Naquelas horas entre-escuras-luminosas “em que todo criador é uma 

sombra”2299, a sombra permanecerá.  

Investir num amor cadavérico por si e pelo mundo, amar as peles que já morreram. E 

mais uma nova colagem é produzida para que não haja sombra, acabando por se tornar sua 

própria assombração. Essas peles são fantasmas encarnados em nós. São camadas e camadas 

de tempo que cada corpo vai incorporando de seus ancestrais, marcas que produzem 

subjetividades, que nos subjetivam. Essas colagens são um modo de percorrer o corpo, de 

habitá-lo e habitar o mundo.  

Os desvios estão a qualquer momento nos nossos mapas invisíveis, em nosso trânsito 

pela vida, e qualquer “desvio é um devir mortal.”2300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando não se 

pode ver, as mãos se apertam como uma fúria. Uma fúria de não poder olhar, de não poder 

ver, não poder aprender. Querer se conservar, se acomodar, fazer atalhos.  

                                            
2299 DELEUZE, G. Conversações: 1972-1990. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1992, p. 167. 
2300 DELEUZE, G. Crítica e Clínica. Tradução Peter Pál Pelbart. São Paulo: Editora 34, 1997, p. 12. 

 

	  Louise	   Bourgeois.	   Cell	   II.	   Assemblage	   art,	   mixed	  
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As mãos estão apertadas para conseguir segurar, controlar o medo de não haver mais o que 

conservar. O que dói é querer conservar o que está sendo despido, e a resistência em 

conservar é que causa a fúria e a dor.   

 

Nesta Cell as mãos, que se apertam de dor, são feitas de pedra.  
A dor como a pedra, é indestrutível. Ela vem da fúria de não saber 
compreender, de não saber aprender. Há uma resistência interna que me 
impede de aprender, que me impede de compreender. A resistência em si é 
inconsciente e minha incapacidade de avançar me põe num estado de fúria. 
Você confunde o mundo das emoções, que tem uma lógica pessoal, com o 
mundo do intelecto, que tem uma lógica universal. É essa confusão que 
provoca a fúria2301. 
 

 
Carta III 

A redoma como espelho 

 

Não se trata somente de se desfazer das peles, mas também de habitar essas peles, esse 

corpo e essa matéria que está em si, e que se compõe com o cosmos. É tudo um grande corpo, 

inclusive aquilo que se desfaz de si mesmo é o mesmo que se faz estar com si próprio, que se 

torna um e outro, e se torna presença. Quando carregamos essas peles todas e conservamos, 

colamos em imagens, colamos em vozes, colamos no que não se faz presente. Os cativeiros 

estão nessas peles que nos ausentam de nós e do mundo. Esses monólogos vão produzindo 

espelhos, e esses espelhos nos ausentam de nós, pois nos tornam seus próprios cadáveres. A 

imagem que engana a si mesma, que te retira do corpo, que te deixa em falta, oca, como um 

ventre oco. No entanto, esse ventre é o maior poço de energia do corpo, é onde nasce.   

A produção do oco tira energia, produz abismos e não ecos -, torna-se abissal. Não só 

faz gastar mais energia, como faz ficar enclausurado em si. O vazio não é falta. O vazio 

produz eco, sem o vazio não há eco, sem eco não há vazio. Para produzir eco é preciso que as 

refeições mentais parem. 

Permanecemos na redoma. As bolhas de vidro são como lugares que instituem o 

espelho, conversando e se relacionando com o outro espelho. Não se tocam, amam o oco e o 

espelho não quebra.  

                                            
2301 BOURGEOIS, L. Destruição do Pai, Reconstrução do Pai. Escritos e Entrevistas 1923-1997. Edição e 
textos Marie-Laure Bernadec e Hans-Ulrich Obrist. Tradução Álvaro Machado e Luiz Roberto Mendes 
Gonçalvez. São Paulo: Cosac Naify, 2000, p. 206. 



Anales del I Encuentro internacional del conocimiento : diálogos en nuestra América / I Encuentro de 
las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración en el Conosur, 5, 6, e 7 de mayo 2011, 
Pelotas, Brasil – Pelotas (RS) : Instituto Federal Sul-rio-grandense/IFSul, 2011 - ISSN 2238-0078 
_________________________________________________________________________________ 

 

 1911 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O vidro sugere a infinita fragilidade da pessoa humana. O artista se refugia 
na manipulação dos materiais porque qualquer material – mármore, bronze, 
gesso, látex, cera, plástico – é menos frágil que as relações humanas. Se 
converso com você, posso quebrar tudo(...). São bolhas transparentes. Estão 
encerradas, você não pode alcançá-las. Elas estão seladas sem a 
possibilidade de comunicação e, no entanto, estão juntas. É uma situação 
muito pessimista. Suponha que eu queira que uma pessoa me ame e – ela é 
uma bolha, eu não tenho acesso. Sou incapaz de me fazer escutar ou amar. 
Eu cerro minhas mãos em desespero2302. 

 

Quando o espelho se quebra, o diálogo interno cessa. ... o dialogo interno cessa. 

Existem forças que podem retomar os cacos de vidro, que podem produzir espelho ou, como 

diz Louise Bourgeois, que podem refazer as redomas das bolhas de vidro. Não é eterna a 

quebra do espelho.  

 

 

 

 

                                            
2302 BOURGEOIS, L., op. cit., p. 237. 

	  	  	  	  Louise	   Bourgeois.	   Cell.	   Glass	   spheres	   and	   hands,	   1992-‐
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Conversa provisoriamente final 

 

Clínica aqui não é um espaço, muito menos fechado entre quatro paredes. Tampouco é 

uma técnica ou uma teoria. E menos ainda um exercício terapêutico no sentido estrito do 

termo, apesar de poder ser tudo isso também. É uma ciência humana, uma prática que não se 

quer reduzida ao olho que se restringe ao visível, mas quer ir por outro caminho, ir ao 

encontro dos germes de novos territórios existenciais, novos modos de vida, novas 

cartografias. Plantio, produção. A própria escrita aqui é clínica, movida pelo desejo de 

experimentar e expandir, criar novos critérios de navegação e intervenção na existência.  

O ponto de partida ou de chegada se encontra nas próprias fronteiras. E as fronteiras 

são muitas. Há fronteiras entre palavras, gestos, entre aprendizagens, entre vivências. Elas 

estão no próprio corpo e se tornam porosas quando se corre o risco de um desmanchamento 

das formas, quando se ousa deixar que toda matéria seja escultura em processo; e não blocos 

fixos amordaçados pelo ego, que criam a ilusão de uma individualidade, ilusão que nada mais 

é do que impossibilidade estéril de encontro com o mundo. Esterilidade do pensamento, da 

criação, do aprendizado – da própria vida.  

Habitarmos teórica e praticamente uma esfera da vida que estou chamando de zona 

fronteiriça, zona hermafrodita, justifica-se pela possibilidade que aí se abre de sermos 

afetados por uma vasta e variada gama de mundos, e exercermos o privilégio da criação. Não 

seria esta a zona onde se move a clínica? 

 

A fronteira da molécula tem uma densidade de partículas, de uma rarefação. 
Tem labirintos para se desdobrar, o fora, ou o fora desdobrar no dentro. Tem 
espessura, na passagem existem mil variações e muda de natureza ao passar 
na própria fronteira. Essa travessia limpa e desobstrui os poros. A ponta do 
próprio relacional é o extremo, é o dentro e o fora2303. 

 

A fronteira é o meio, o entre intensivo e extensivo, tensão de um corpo vivo que 

transborda os contornos de um corpo orgânico. Difícil expressá-lo, pois é movimento, 

germinação, gestualidade que se esculpe no encontro entre corpos. Atrito e tensão dessa 

fronteira, na qual sempre algo salta, retorna..., e o que retorna é a diferença. Às vezes o 

impacto do atrito é tão forte que nos arremessa. Vidros estilhaçam. Camadas reemergem e 

                                            
2303 Interpretação livre da autora de um trecho de aula de Luiz Fuganti. Escola Nômade de Filosofia. 

São Paulo, 2008. Para maiores esclarecimento cf. www.escolanomade.org 
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pairam suspensas no ar. Retorno das vozes especulares de um mundo imaginário, mas 

também das vozes do vivo que atravessam o espelho e reencontram o desconhecido. 

Mobiliza-se, então, a força de criação de um território expressivo capaz de comportar a 

passagem de sensações e fazer borbulhar a vida de modos diversos, que seja uma obra de arte, 

uma canção, uma imagem, um texto, um novo modo de existência... 

Uma clínica da voz do vivo, que se exerce a qualquer hora e em qualquer lugar. Uma 

clínica que quer a voz do vivo. Uma existência em obra. 

 

E daí o começo... 

 

No começo deste trabalho minha atenção se voltou para aquilo que chamei de Arte da 

Distância. A distância seria a diferença. Neste sentido, estar na diferença é uma dimensão 

existencial singular e plural ao mesmo tempo, pois abre possibilidades para processos de 

aprendizagem e de experimentação com o outro: o encontro. Não se trata de um jogo do eu, 

mas de um jogo aquém e além do eu num campo de forças.  

A Arte da Distância, mais do que o início ou fim, é o próprio percurso em sua 

provisoriedade. Diz respeito aos modos de habitar o corpo e o próprio tempo como um 

processo clínico marcado pela Fronteira - Passagem. A provisoriedade se relaciona com a 

elaboração desta dissertação como ponte de aproximação, que se lança a partir do contato com 

conceitos que estão sendo desenvolvidos e pensados no trânsito multidimensional. Mas, "nada 

de certo aí se anuncia", diria Blanchot2304. E a escrita deste trabalho são esses 

atravessamentos, e por isso pouco privilégio se deu ao enredo. Começa-se enredado no mais 

próximo, naquilo que nós é familiar..., mas "mais alto do que o amor do próximo, está o amor 

do distante e do futuro.”2305 Um modo clínico do pensamento, um modo pensante da clínica. 

 

 

 

 

 

 
                                            
2304 BLANCHOT, M. O livro por vir. Tradução Leyla Perrone-Moisés. São Paulo: Martins Fontes, 

2005, p. 352 
2305 NIETZSCHE, F. Assim Falava Zaratustra. Tradução: Mário Ferreira dos Santos. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 2009, p. 70. 
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Abstract 

The conversations, letters and images that compose this work are devices created to 

produce conditions for experimentation, in order to get detached from the policy of producing 

concepts, which is understood as a revelation of a supposed truth. The function of writing is 

clinical, driven by a desire of experimenting, expanding and creating new criteria for 

navigation and intervention in existence. The script passes through areas of epidermal 

interests that are interconnected. This is done to experience connections when released. 

Keywords: subjectivity, clinical, word 
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RESUMO 

 
Este trabalho trata da compreensão sobre as relações que se dão entre os sujeitos que 
convivem em espaço escolar intercultural. A pesquisa tem a abordagem qualitativa, de cunho 
etnográfico. Conforme os estudos de Candau, Pierucci, e Walsh (2001). A partir da 
investigação, conclui-se que as relações culturais entre os sujeitos são aparentemente 
harmônicas. Pois, em algumas situações se dão de forma preconceituosa contra migrantes. 
 
Palavras-chave: Relações interculturais. Tríplice Fronteira Internacional. Educação. 
 
 
 



Anales del I Encuentro internacional del conocimiento : diálogos en nuestra América / I Encuentro de 
las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración en el Conosur, 5, 6, e 7 de mayo 2011, 
Pelotas, Brasil – Pelotas (RS) : Instituto Federal Sul-rio-grandense/IFSul, 2011 - ISSN 2238-0078 
_________________________________________________________________________________ 

 

 1917 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Como um dos direitos básicos do cidadão, a educação é uma das principais molas de 

uma sociedade dinâmica e ativa na qual a formação se converta em algo mais do que num 

direito fundamental: uma fonte de progresso e bem-estar. Trata-se de uma realidade que 

invade outros aspectos da sociedade. E esse é o ideal que a escola deve perseguir na 

perspectiva do reconhecimento e valorização da cultura de cada indivíduo, principalmente 

daqueles que dela fazem parte e que lutam pelo ideal de justiça e igualdade. 

Nessa perspectiva, esse estudo se propôs a refletir as relações que se dão entre os 

sujeitos de culturas diferentes num mesmo espaço. Nesse caso o campo de pesquisa foram 

duas escolas públicas do município de Tabatinga/AM, na tríplice Fronteira Brasil, Colômbia e 

Peru.  

O pressuposto da investigação parte da compreensão do espaço escolar como um 

ambiente de múltiplas relações onde as culturas diferentes se estabelecem através das relações 

entre os vários sujeitos, que reconhece a diferença entre os grupos, mas que também discute 

as relações de poder e os conflitos existentes entre e dentro das diferentes culturas, conforme 

afirma Candau (2008, p. 492306): “As relações culturais e étnicas estão permeadas por 

relações de poder”. 

A pesquisa é qualitativa através do método etnográfico, na intenção de se descrever a 

situação e compreendê-la com vistas à exploração das culturas estudadas. As informações 

foram coletadas por meio de entrevista semi-estruturada2307 com alguns professores e alunos 

migrantes e indígenas; a observação participante nas salas de aula, sala dos professores, 

biblioteca e corredores das escolas.  

A relevância dessa investigação traz à reflexão sobre a função social da escola enquanto 

uma instituição que deve buscar a fusão do saber formal com as experiências sociais e 

culturais dos educandos, através de uma proposta curricular multidimensional que contempla 

as diversas formas de ser, pensar e de viver do “outro” ou de um grupo social.   

                                            
2306 CANDAU, Vera Maria. (Org.). Cultura e educação: entre o crítico e o pós-crítico. 18. ed. – Petrópolis, RJ: 
Vozes, 2008. 

2307 As semi-estruturadas combinam perguntas abertas e fechadas, onde o informante tem a 
possibilidade de discorrer sobre o tema proposto. Fonte: BONI, Valdete; QUARESMA, Sílvia Jurema. 
Aprendendo a entrevistar: como fazer entrevistas em Ciências Sociais. Em Tese. Revista eletrônica dos pós-
graduandos em Sociologia Política da UFSC. Vol. 2 nº 1 (3), janeiro-julho/2005, p. 68-80. Disponível em: 
http://www.emtese.ufsc.br/3_art5.pdf. Acesso: 20/01/2010. 
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2 O CONTEXTO DA PESQUISA 

 

As escolas investigadas são da rede pública estadual e municipal de ensino, localizadas 

no município de Tabatinga2308/AM, que faz fronteira com a cidade de Letícia/Colômbia, por 

via terrestre, e com a comunidade de Santa Rosa/Peru, via fluvial. O único marco que separa 

uma cidade da outra é um poste com as bandeiras do Brasil e da Colômbia. A entrada para 

esses países se dá pela Avenida da Amizade que começa no aeroporto de Tabatinga e termina 

na cidade de Letícia. Já o acesso ao Peru acontece somente por barco e canoas em 

aproximadamente 10 minutos.  

Tabatinga está distante em linha reta a 1.105 km da capital Manaus, e em linha fluvial a 

1.607 km, cujo acesso se dá somente por barco ou por avião. A viagem fluvial no trecho 

Tabatinga x Manaus consome cerca de três dias e, no trecho contrário, aproximadamente de 

sete a oito dias. Sua população é mista, de aproximadamente 47.498 habitantes. São 

brasileiros, peruanos e colombianos, somando um total aproximado de 100.000 habitantes 

nessa região, entre indígenas e não indígenas.   

 

 

                                            
2308 Palavra de origem indígena que no Tupi significa "barro branco" de muita viscosidade, encontrado no fundo 
dos rios, e, no Tupi Guarani quer dizer "casa pequena". 
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Limites Fronteiriços: Tabatinga (Brasil), Letícia (Colômbia), Santa Rosa (Peru), Brasil. 
Fonte: site: http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/fronteiras. Acesso em: 12/10/2009.  
	  

3 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS: O OUTRO 

 

Por se tratar de uma área fronteiriça, composta por brasileiros, colombianos e peruanos, 

indígenas e não-indígenas, a diversidade cultural é um marco forte nesse contexto 

representada por várias expressões culturais. Como conseqüência as escolas recebem um 

número significativo de migrantes. A maioria não tem o domínio total do idioma local - 

Português. Principalmente os indígenas que, na tentativa de preservação do idioma ticuna, 

apresentam dificuldades para se expressar. Fator, que segundo os professores dificulta a 

relação entre os alunos indígenas e não-indígenas em sala de aula. 

Os alunos colombianos não apresentam dificuldades de adaptação ao ambiente escolar. 

São filhos/as de brasileiros/as, o que facilita o domínio do idioma local. Os peruanos são em 

maior número, principalmente os que freqüentam a educação infantil, os quais têm em média 

de 4 a 7 anos de idade, e como, alguns, residem um período curto de tempo no Brasil, só 

conseguem entender e falar algumas palavras em português. 

Como as escolas não têm uma proposta de educativa intercultural bilíngüe, esses alunos, 

segundo os professores, acabam se retraindo e não se relacionando com os colegas em sala de 

aula. Nas observações nas salas de aula e conversa com professores foi argumentado que a 

escola não oferece uma proposta de ensino bilíngüe, mesmo reconhecendo a diversidade 

lingüística e cultural nas salas de aula. O que para a educação intercultural representa a falta 

de reconhecimento da valorização e da aceitação positiva da diversidade cultural, de respeito 

às diferentes culturas e as línguas.  

Conforme depoimento das professoras: 

 

As dificuldades mais constantes é o trabalho com os indígenas, pelo motivo de eles 
não falarem muito, estão sempre calados. Para os colombianos e peruanos, eu em 
particular só falo a língua espanhola quando é necessário, porque se eles vêm para o 
Brasil é para aprender o idioma. 

 

Não podemos esquecer que o respeito à diferença entre indivíduos e grupos sociais é 

fundamental no processo de interação em qualquer circunstância e contexto. Na escola, 

portanto, torna-se primordial uma relação respeitosa com o “outro”. Assim, as expressões 

culturais não podem ser empecilhos para o intercâmbio cultural. 
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O outro da educação foi sempre um outro que devia ser anulado, apagado. Mas as 
atuais reformas pedagógicas parecem já não suportar o abandono, à distância, o 
descontrole. E se dirigem à captura maciça do outro para que a escola fique ainda 
mais satisfeita com a sua missão de possuí-lo, tudo dentro de seu próprio ventre 
(SKLIAR, 2003, p. 41 2309).  

 

Sabemos que as relações com o outro são sempre ambivalentes, fadadas ao sucesso ou 

ao fracasso. Pois, quaisquer situações vividas poderão ter conseqüências para ambos (WULF, 

20052310).  
 
 
4 A CULTURA E AS RELAÇÕES INTERCULTURAIS: ALGUMAS REFLEXÕES 

 

Muitas são as concepções de cultura dada por antropólogos, sociólogos, filósofos e 

educadores na perspectiva de superação das mais variadas formas tradicionais de conceituá-la. 

Após vários estudos e pesquisas, podemos entendê-la e compreendê-la como modos de vida 

social, intelectual, material e espiritual que se transforma com a intervenção dos seus sujeitos. 

Para Fleuri (2001, p. 7-82311),  

 
Cultura pode ser definida a partir de diferentes tópicos, ou categorias sociológicas, 
como organização social, religião ou economia. Do ponto de vista histórico, Cultura 
pode ser entendida como herança social, ou tradição, que é transmitida de uma 
geração para outra. Do ponto de vista comportamental, Cultura é compreendida 
como o comportamento humano, o modo de vida, que é compartilhado e aprendido 
pelos seres humanos. Do ponto de vista mental, a cultura pode ser vista como o 
conjunto de idéias, ou hábitos aprendidos, que inibe os impulsos e distingue as 
pessoas dos animais. Estruturalmente, a Cultura pode ser concebida como padrões e 
inter-relações de idéias, símbolos ou comportamentos. Do ponto de vista simbólico, 
considera-se que a cultura consiste no conjunto de significados, construídos 
arbitrariamente, que são compartilhados socialmente. Pode-se, enfim, constatar que 
a Cultura envolve ao menos três componentes: o que as pessoas pensam o que fazem 
e o material que produzem. 

 

Essa complexidade de concepções reflete a abrangência epistemológica da cultura. 

Além do entendimento de que a cultura envolve questões de poder, enquanto um campo de 

                                            
 
2309 SKLIAR, Carlos. A educação e a pergunta pelos outros: diferença, alteridade, diversidade e os outros 
“outros”. Ponto de Vista, Florianópolis, n. 05, p. 37-49, 2003. 
2310 WULF, Christoph. Antropologia da educação.  Tradução de Sidney Reinaldo da Silva. Campinas, SP: 
Editora Alínea, 2005. – (Coleção educação em debate). 

2311 FLEURI, Reinaldo Matias. Intercultural: estudos emergentes. – Ijuí: Ed. Unijuí, 2001. 
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disputas individuais e coletivas. Não é um campo autônomo, mas de diferenças e de lutas 

sociais. Diferenças essas que não podem ser interpretadas como inferiores ou desiguais. 

No Brasil, o movimento de educação e cultura sempre trouxe à tona questões ligadas 

aos movimentos dos negros, das feministas, dos indígenas, entre outros, que de certa forma 

diz respeito às diferenças culturais. Nessa perspectiva, o que se busca é uma nova forma de se 

conceber o ensino. Uma educação para o reconhecimento do “outro”, conforme Candau 

(2008, p. 23): “Uma educação para a negociação cultural, que enfrenta os conflitos 

provocados pela assimetria de poder entre os diferentes grupos socioculturais nas nossas 

sociedades e é capaz de favorecer a construção de um projeto comum”. É a compreensão da 

pedagogia como um processo que vai além de um simples sistema educativo, do ensino e 

transmissão do saber. (WALSH, 19912312).  

Nas escolas investigadas, o currículo e as práticas escolares estão voltados para uma 

visão de educação monocultural cujos processos de socialização e de humanização não se 

fazem presente na produção de práticas, saberes, valores, linguagens, e experiências de 

aprendizagem dos alunos. Os quais são os personagens principais da ação educativa. Não que 

o conhecimento formal (conteúdos) não seja importante, apenas não pode ser o foco principal 

do processo de ensino e aprendizagem. Se excluirmos os educandos, todo o processo de 

educação e formação humana se torna inválido, sem a verdadeira razão de existir.  

Ou seja, as relações entre os diversos saberes e sujeitos baseiam-se tão somente numa 

proposta de ensino que valoriza apenas a maioria. A minoria, com suas experiências e seus 

conhecimentos práticos são ignorados pelas instituições escolares. Para Fleuri (2001), nas 

práticas educacionais a perspectiva intercultural propõe novas estratégias de relação entre 

sujeitos e grupos diferentes, promovendo a construção de identidades sociais e o 

reconhecimento das diferenças culturais. É uma postura que requer posicionar-se contra 

processos de colonização e dominação.  

As relações entre as culturas não podem ser analisadas numa única perspectiva. O 

currículo envolve a construção de significados e valores culturais. Não deve estar envolvidos 

apenas com a transmissão de fatos e conhecimentos objetivos. Há o entendimento de que a 

cultura da escola precisa ser mudada, uma vez que esta é construída com base em um único 

modelo cultural, o hegemônico, apresentando um caráter monocultural. E não exigir que se 

mude a cultura do aluno. 

                                            
2312 WALSH, Catherine. Interculturalidad, Estado, Sociedad. Luchas (de) colonialidades de nuestra época. 
Quito. UASB/Abya Yala, 2009. 
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As ações educativas interculturais presentes num ambiente escolar correspondem às 

perspectivas de uma educação intercultural que defende o reconhecimento do “outro” nesse 

espaço educativo. É obvio que as relações vividas num espaço escolar fronteiriço como 

acontecem nesse caso, são relações, também, tumultuadas, e que por vezes comprometem e/o 

inibem o sucesso de práticas pedagógicas interculturais.  
As relações culturais não são relações idílicas, não são relações românticas, elas 
estão construídas na história e, portanto, estão atravessadas por questões de poder, 
por relações fortemente hierarquizadas, marcadas pelo preconceito e discriminação 
de determinados grupos. (CANDAU, 2008, p. 23).      
 

Essa realidade é resultado da relação de poder exercida por semelhantes que estão 

próximos a nós e dos quais somos diferentes, inclusive culturalmente. E como conseqüência 

há um estranhamento das relações de dominação que trazem à tona as zonas de conflito da 

relação com a diferença cultural. As relações interculturais, em certa medida, perturbam a 

visão hierarquizada e purificada das culturas, do poder e do conhecimento. Possibilitam o 

questionamento da ordem institucional educacional estabelecida sob a óptica do poder 

hegemônico de educadores e educadoras sobre os (as) alunos (as), e ensejam a possibilidade 

de problematizar a pretensa procedência universalizante e homogeneizante do conhecimento.  

A escola é um universo de relações diversas com padrões culturais diferentes, cujos 

significados representam o modo de ser, pensar e viver de seus indivíduos. É a forma de 

expressão de um povo que precisa ser respeitada e valorizada. No âmbito da escola, o que 

podemos chamar de reconhecimento da diversidade cultural tem estado presente em muitos 

discursos e em inúmeras experiências didáticas ou mesmo curriculares nos últimos anos, entre 

as quais podemos lembrar às experiências de educação indígena, o reconhecimento da cultura 

infantil, entre outras. 

 
A escola é um dos lugares consagrados à formação do indivíduo e à sua integração 
numa comunidade de iguais. É graças a ela que o indivíduo pode transcender seus 
laços familiares, étnicos ou consuetudinários e criar um sentimento de pertença a 
uma identidade mais abrangente: a nação e a república. A educação tem igualmente 
a missão de conduzir a pessoa ao pleno amadurecimento de suas capacidades. Ao 
permitir-lhe forjar seu espírito crítico e escolher de modo autônomo entre várias 
possibilidades aquela que melhor lhe convém, a escola é a segunda instancia 
libertadora do indivíduo. (SEMPRINI, 1999, p. 462313).  
 
 

                                            
2313 SEMPRINI, Andréa. Multiculturalismo. Tradução Laureano Pelegrin. Bauru, SP: EDUCS, 1999. 
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Quando se fala de segmento/instituição social não podemos esquecer-nos da escola 

que certamente é um dos mais importantes locais onde se produz e vive a cultura. E quando as 

diferenças culturais são consideradas estereotipadas, focalizam-se apenas as manifestações 

externas e particulares dos fenômenos culturais. Deixa-se de valorizar devidamente os sujeitos 

sociais que produzem tais manifestações culturais, ou não se consegue compreender a 

densidade, a dinamicidade e a complexidade dos significados que eles tecem.  

 “A escola é concebida como um centro cultural em que diferentes linguagens e 

expressões culturais estão presentes e são produzidas.” (Moreira; Candau, 2008, p. 342314). 

Na escola muitas vezes, há manifestações de racismo, discriminação social e étnica, por parte 

de professores, de alunos, da equipe escolar, ainda que de maneira involuntária ou 

inconsciente, e a escola tem um papel crucial a combater nesse processo. Primeiramente, 

porque é o espaço em que há à convivência de crianças de origens, costumes e níveis 

socioeconômicos diferentes, e com “visões” de mundo opostas daquela que compartilha em 

família. Em segundo, porque é um espaço onde são discutidos modos para o convívio 

democrático com o diferente. Finalmente, porque a escola produz saberes científicos que 

propõem embasamento teórico para melhor compreensão do mundo. Para Souza; Fleuri 

(2003, p. 712315): 

 
A escola acentua o caráter de uma cultura didatizada, referida aos conteúdos 
cognitivos e simbólicos que são selecionados, organizados, normatizados e 
constituem o objeto de uma transmissão deliberada no contexto escolar. A 
aprendizagem de tais saberes é reforçada por papeis, normas, rotinas e ritos próprios 
da escola como instituição social específica. 

 

Não se deve admitir apenas à existência de diferentes culturas, mas também se buscar 

entender a singularidade e a originalidade de linguagens, valores, símbolos e estilos diferentes 

de comportamento que são tecidos pelas pessoas em seu contexto histórico e social peculiar. 

Não se consideram às diferenças culturais a partir de uma classificação hierárquica, pois 

nenhuma cultura deveria ser vista como melhor ou pior, mais rica ou mais pobre do que a 

outra, uma vez que cada uma faz sentido em si mesmo e pode ser enriquecida ou transformada 

                                            
 
2314 MOREIRA, Antônio Flávio; CANDAU, Vera Maria (Orgs.). Multiculturalismo: diferenças 

culturais e práticas pedagógicas. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2008.  
2315 FLEURI, Reinaldo Matias. Multiculturalismo e interculturalismo nos processos educacionais. IN: 

LINHARES, C. F. [et al]. Ensinar e aprender: sujeitos, saberes e pesquisa. ENDIPE. Rio de Janeiro: DP&A, 
2003. 
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na relação com outras culturas. A complexidade da relação entre culturas evidencia a 

necessidade de análise da abordagem existencial de diferentes tipos de jogos de relações.  

Uma proposta curricular voltada para a cidadania deve preocupar-se necessariamente 

com as diversidades existentes na sociedade, uma das bases concretas em que se praticam os 

preceitos éticos. É a ética que norteia e exige de todos - da escola e educadores em particular - 

propostas e iniciativas que visem à superação do preconceito e da discriminação. A 

contribuição da escola na construção da democracia é a de promover os princípios éticos de 

liberdade, dignidade, respeito mútuo, justiça e equidade, solidariedade, diálogo no cotidiano; 

é a de encontrar formas de cumprir o princípio constitucional de igualdade, o que exige 

sensibilidade para a questão da diversidade cultural e ações decididas em relação aos 

problemas gerados pela injustiça social.  

 
A cultura é constituída pelo conjunto dos saberes, fazeres, regras, normas, 
proibições, estratégias, crenças, idéias, valores, mitos, que se transmite de geração 
em geração, se reproduz em cada individuo, controla a existência da sociedade e 
mantém a complexidade psicológica e social. Não há sociedade humana, arcaica ou 
moderna, desprovida de cultura, mas cada cultura é singular. Assim, sempre existe a 
cultura nas culturas, mas a cultura existe apenas por meio das culturas. (MORIN, 
2007, p. 562316). 

 

Pode-se, então, afirmar que a escola é um espaço onde a interculturalidade é vivenciada 

de forma muito clara, haja vista ser a interculturalidade uma maneira de intervenção diante 

dessa realidade, que tende a colocar a ênfase na relação entre culturas. Nesse sentido, a 

elaboração de um programa curricular que valoriza as contribuições de várias culturas de 

forma explícita dinamiza e potencializa o conhecimento numa perspectiva multicultural e 

intercultural. 

A educação, vista como processo de transformação social, deve preocupar-se com o 

desenvolvimento da consciência crítica dos alunos, pais e comunidade em geral, para que 

sejam capazes de realizar uma leitura crítica da estrutura social em que estão inseridos. Daí 

destacarmos a importância de se implantar políticas públicas que visem a atingir o sistema 

educacional em todos os níveis, englobando desde as equipes diretivas e estudantes até a 

comunidade de uma forma geral, uma vez que sem esses elementos qualquer proposta política 

                                            
 
2316 MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. Tradução de Catarina Eleonora 

F. da Silva e Jeanne Sawaya; revisão técnica de Edgar de Assis Carvalho. 12. ed. São Paulo: Cortez. Brasília, 
DF: UNESCO, 2007. 
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educacional de intervenção em contextos educativos multi/interculturais perde sua 

potencialidade de transformação. 

A combinação de diferentes culturas convivendo em um mesmo território, seus 

cruzamentos, processos híbridos forjadores de novas identidades culturais ainda não 

ganharam o interesse de pesquisadores, restringindo-se a um grupo muito pequeno. Os 

esforços, quando caminham nessa direção, tomam por referência uma determinada cultura. A 

preocupação reside em evidenciar o desafio de pensar elementos da cultura negra, indígenas, 

estrangeiros, etc. no espaço escolar e como se inserem ou podem ser inseridos como 

contributos à construção de uma educação mais plural, do ponto de vista cultural. 

No Brasil, mesmo sem desconsiderar a existência de graves fenômenos de racismo, de 

discriminação étnica e social, de fechamento ao diferente, o enfoque intercultural coloca em 

primeiro plano a importância de conhecer – com a finalidade de orientar a prática pedagógica 

– os complexos itinerários de formação e produção cultural que percorrem contextos já 

fortemente miscigenados, de modo particular os que se caracterizam por graves problemas 

sociais.  

A exigência da aplicação de leis voltadas às garantidas dos direitos de grupos 

minoritários, no sentido do respeito, é um exemplo de que nossa sociedade ainda não 

concebeu a intencionalidade da educação intercultural, ou seja, ainda não amadureceu para o 

respeito às diferenças. É óbvio que a educação intercultural sozinha não pode assumir toda a 

responsabilidade na busca da justiça e igualdade social, todavia, pode mediante os 

mecanismos pedagógicos e escolares, propiciar a interação dialógica entre culturas, num 

clima democrático que defenda o direito à diversidade no marco da igualdade de 

oportunidades, e da flexibilização dos modelos culturais que se transmitem na escola. Ela 

possibilita aos alunos disporem de uma maior riqueza de conhecimentos e valores culturais, 

próprios e alheios, enriquecendo crítica e reflexivamente não somente seu desenvolvimento 

integral enquanto pessoas, mas também propiciando sua conscientização e ação social 

solidária.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A investigação sobre as relações numa área de tríplice fronteira demonstra que por não 

haver uma política de educação intercultural consistente, no que diz respeito à pluralidade 

cultural, o processo de inclusão social ora discutido não é vivenciado como deveria no espaço 
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escolar. Mesmo que esse espaço seja claramente formado por diversas culturas, cujos 

indivíduos aí presentes sejam portadores desses elementos culturais, como a língua, etnia, 

crenças, entre outros. 

O que se observa no ambiente escolar, por parte dos professores, é uma situação de 

“impotência” e de indisposição para trazer a pauta essa discussão. Há, por vezes, uma 

acomodação frente a essa realidade. Todavia, não encontrando apoio dos Sistemas 2317 de 

Ensino e das escolas optam por ignorar essa realidade. Por outro lado, os alunos não têm 

argumentos necessários para contrapor essa prática que os exclui de todo o processo 

educacional e social, no espaço escolar. Alguns até concordam que por estarem em uma 

sociedade de cultura diferente da sua não tem o direito de fazer quaisquer reivindicações.  

Na verdade a proposta de uma política de educação intercultural proposta pela 

legislação vigente, confere aos sistemas de ensino a liberdade de organização dos conteúdos 

de aprendizagem baseado nas diretrizes, levando-se em consideração à base nacional 

comum do currículo, bem como à parte diversificada. O Artigo 26 da vigente Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº 9.394, 20 de dezembro de 1996 diz:  

 
Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional 
comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e 
estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e 
da clientela. 

 

O direito de se apropriarem das práticas e valores culturais está garantido. E nesse 

contexto está o direito de se relacionar com sujeitos de culturas diferentes para o 

desenvolvimento pleno do ser humano. “Recuperar o direito à cultura, tão secundarizado nos 

currículos, é uma das indagações mais instigantes para a escola e a docência (GOMES, 

2007, p. 12” 2318).  

Numa educação intercultural o desenvolvimento de habilidades, atitudes e 

conhecimentos necessários para a atuação dos alunos em contexto da sua própria cultura 

étnica, racial, assim como para interagir com outras culturas e situar-se em contextos 

diferentes dos de sua origem, depende da forma como o currículo é conceituado e de como os 

conteúdos de ensino são aplicados.  

                                            
2317 Refere-se às Secretarias de Educação/SEDUC e SEMED/AM. 

2318 GOMES, Nilma Lino (org.). Indagações sobre currículo: diversidade e currículo. Organização do 
documento Jeanete Beauchamp, Sandra Denise Pagel, Aricélia Ribeiro do Nascimento. – Brasília: Ministério da 
Educação, Secretaria de Educação Básica, 2007. 
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Relacionar-se num contexto intercultural significa não somente o reconhecimento da 

diversidade, mas também o respeito às diferenças, sem a neutralidade e inferioridade dos seus 

sujeitos. Para tanto, torna-se necessário as escolas incluírem em seus currículos, nos livros 

didáticos, planos e os projetos pedagógicos das escolas os saberes desses sujeitos, de 

modo que não haja dificuldades para um bom relacionamento entre os diferentes indivíduos 

nos espaços escolares.  

É notório o grande desafio das escolas de fronteira.  Alem de investir na superação da 

discriminação e valorização da trajetória particular dos grupos que a compõem, o mais importante 

certamente diz respeito ao diálogo e a convivência respeitosa de reconhecimento dos valores culturais 

dos educandos. 

Finalmente, percebe-se que todo o processo de relacionamento entre diferentes culturas é de 

difícil compreensão, principalmente porque o que está envolvido nessa relação são assuntos comuns 

que envolvem sentimentos, costumes e os valores de indivíduos ou grupos de indivíduos. E nesse caso 

não é diferente. As relações entre os alunos são suportáveis.   
 

ABSTRACT 
 
This work deals with the understanding of the relationships that exist between the subjects 
that live in the school cultures. The research has a qualitative approach, ethnographic. As 
studies Candau, Pierucci, and Walsh (2001). From the investigation it is concluded that 
cultural relations between the subjects are seemingly harmonious. Well, in some situations 
occur out of prejudice against migrants. 
 
Keywords: intercultural relations. International Triple Frontier. Education. 
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Simposio 18 La Educación Ambiental en el Conosur del campo político-
educativo a su constitución como campo científico 

 
 
Não entregaram os trabalhos. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anales del I Encuentro internacional del conocimiento : diálogos en nuestra América / I Encuentro de 
las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración en el Conosur, 5, 6, e 7 de mayo 2011, 
Pelotas, Brasil – Pelotas (RS) : Instituto Federal Sul-rio-grandense/IFSul, 2011 - ISSN 2238-0078 
_________________________________________________________________________________ 

 

 1929 

 

Simposio 19 Linguagem, Educação e Tecnologia Perspectivas 
Contemporâneas 

 
 
 
Não entregaram os trabalhos. 
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Simposio 20 Formação Inicial e Continuada de Professores Limites e 
Possibilidades 

  
Título: A SOCIOLINGÜÍSTICA E O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA – 

UMA PROPOSTA PARA UM ENSINO/APRENDIZAGEM LIVRE DE 
PRECONCEITOS. 

Instituição: UNESP 

País: Brasil 

 

 A SOCIOLINGUÍSTICA E O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA – UMA 
PROPOSTA PARA UM ENSINO/APRENDIZAGEM LIVRE DE PRECONCEITOS 
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Sou doutoranda em Linguística e Língua Portuguesa pela Universidade 
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Graduei-me em Letras, com habilitação em Língua Portuguesa e Língua Inglesa pela 
Universidade Estadual de Londrina (1997) e sou professora assistente da 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (atualmente, em afastamento para pós-
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(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4709961T7) 

 
RESUMO 
Este artigo expõe os passos de uma iniciante pesquisa cuja hipótese é que o 

preconceito linguístico apesar de surgir na sociedade, só pode ser combatido por 
meio da escola. Trata-se de um trabalho para desmistificar crenças e atitudes 
preconceituosas sobre a linguagem, trabalhando-se com a formação continuada do 
professor de Ensino Fundamental. 

Palavras-chave: preconceito linguístico; gramática; ensino 
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1. Considerações Iniciais 
 

Por mais que já se tenha falado e que as bibliografias sejam muitas sobre 

o que é preconceito linguístico (BAGNO, 20022319), como ele acontece, uma 

inquietação com relação às suas origens e principalmente com uma possibilidade 

de neutralizá-lo tem sido uma constante em minha carreira acadêmica. Neste 

artigo, discorrerei um pouco a respeito dessa inquietação que vem aumentando, já 

há algum tempo, considerando um referencial teórico predominantemente 

sociolinguístico, além de falar sobre conceitos e ensino de gramática, a 

metalinguagem no ensino de língua portuguesa, os vários tipos de norma e motivos 

por que ainda há um ensino que reforça e enaltece o preconceito linguístico. 

Ressalto que este texto fará parte da tese que encerrará uma pesquisa cujo objetivo 

é constatar o preconceito linguístico em alunos e professores de Ensino 

Fundamental (E.F.) (CYRANKA, 20072320) e propor uma sequência didática com 

objetivo de reverter os “conceitos pré concebidos” sobre a linguagem desses 

professores e alunos. 

 

2. Justificativa 
 

Inicialmente, elenco alguns pontos dessa minha inquietação que traduzo 

em fatos de meu cotidiano escolar, apontando-os a seguir. 

 

2.1 Os alunos de graduação 
Em primeiro lugar, o desejo que os alunos de graduação têm de saber, 

conhecer, dominar, entender gramática normativa. Todos (sem exceção) que por 

mim passaram, em sete anos de ensino no curso de Letras, querem aulas de 

gramática para “aprender bem o português”, para “falar e escrever corretamente”, 

para “se comunicar melhor”, “porque não sabem português”, ou pra conseguir 

“entender essa língua tão difícil”.  

                                            
2319 BAGNO, Marcos. Preconceito lingüístico – o que é, como se faz. São Paulo: Loyola, 14ª. ed., 2002. 
2320 CYRANKA, Lucia Furtado Mendonça. Atitudes linguísticas de alunos de escolas publicas de Juiz de Fora-

MG. Tese de Doutorado. UFF – Niterói, 2007 
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Sabe-se que é extensa a bibliografia que aborda direta ou indiretamente 

as definições de gramática. Possenti (19962321), Travaglia (19972322, 20032323), Neves 

(19902324, 20032325, 20062326), entre muitos outros, trazem valiosas contribuições, já há 

algum tempo, sobre tipos e definições de gramáticas, sobre como trabalhar 

gramática na escola e as inutilidades de um ensino “gramatiqueiro”. Neste artigo, em 

princípio, adotarei o termo “gramática normativa”, a despeito das considerações de 

Neves (2003:302327) (que discute a possibilidade de nossas gramáticas serem 

realmente chamadas “normativas”2328) apenas para diferenciá-la de gramáticas 

descritivas e internalizadas. 

Além dessas aspirações por “saber gramática”, ocorre, por parte de 

esses mesmos alunos, uma resistência em aceitar (e talvez até entender) conceitos 

da Sociolinguística que desmistificam suas idéias. Autores como Weinrich, Labov & 

Herzog (19682329) (que, como o próprio título do livro explicita, vão mostrar a 

existência de uma fundamentação empírica para a teoria de mudança linguística); 

Fonseca e Neves (19742330); Trudgill (19742331) e Labov (19722332) são exemplos de 

textos introdutórios da área que, sequer são conhecidos dessa comunidade de 

alunos (futuros professores). Como diz Neves (2003:532333): “Um conhecimento 

mínimo das descobertas da Sociolinguística, uma noção mínima dos conceitos de 

                                            
2321 POSSENTI, Sírio. Por que (não) ensinar gramática na escola? Campinas: mercado das Letras, 

1996. 
2322 TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Gramática padrão: suas bases e ampliação das mesmas In: Língua e 

linguagem em questão.1ª ed. Rio de Janeiro : EdUERJ, 1997 
2323 __________. Gramática e interação – uma proposta para o ensino de gramática. 9ª. ed.S.P.: Cortez, 2003. 
2324 NEVES, Maria Helena Moura. Gramática na escola. SP: Contexto, 1990 
2325 __________.Que gramática estudar na escola? Norma e uso na língua portuguesa. São Paulo: Contexto, 

2003 
2326 __________. Texto e gramática. SP: Contexto, 2006 
2327 Op. cit. 
2328 “Nossas gramáticas em geral – e estendo a observação à mãe das gramáticas do Ocidente, a Techne 
Grammatiké, de Dionísio o Trácio – não podem ser acusadas de explicitamente prescritivas, já que, para citar 
dois pontos: são raras as marcas injuntivas da linguagem (...); é evidente um desenvolvimento taxonômico das 
lições, apoiado numa definição lógica das entidades em exame”. (NEVES, 2003:30) 
2329 WEINREICH, Uriel; LABOV, Willliam; HERZOG, Marvin I. Empirical foundations for a theory of 

language change. In: Lehmann, W. e Malkiel, Y. ed. Directions for historical linguistics. Austin: University 
of Texas Press: 1968 

2330 FONSECA, Maria Stella V.; NEVES, Moema F. (orgs.) Sociolinguística. Rio de Janeiro: Eldorado 

Tijuca, 1974. 
2331 TRUDGILL, Peter. Sociolinguistics: an introduction. Great Britain, Pengin Books, 1974 

2332 LABOV, Willian. Sociolinguistic patterns. Philadelphia, University of Pennsylvania 

Press, 1972 
2333 Op.cit. 
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variação e mudança bastam para alijar das obras gramaticais a colocação explícita 

de preconceitos contra a modernitas”. Existe, entre eles, a confusão entre definições 

de “gramática normativa” e de “língua”; a dificuldade em aceitar a existência de 

várias gramáticas, inclusive a internalizada; e, o ponto crucial, a dificuldade em 

enxergar as implicações de conceitos como esses no ensino de língua portuguesa 

para o ensino fundamental (E.F.) e até mesmo ensino médio (E.M). 

Uma pergunta: por que esse desejo tão grande e generalizado em 

aprender gramática normativa (conhecida leigamente apenas como “gramática”)? 

Importante lembrar que falamos sobre alunos de graduação em Letras que entram 

no curso com essa expectativa e têm saído de lá divididos com relação a esse 

desejo: por um lado, a partir do momento em que têm contato com teorias 

linguísticas recentes (aqui, falando pontualmente da Sociolinguística), entram em 

luta para deixar esse desejo e, em sua prática docente, fazer algo “novo, diferente”: 

 
Nós, enquanto professores de língua portuguesa que seremos... 

carregamos conosco a responsabilidade de não continuar prescrevendo 
para os alunos as regras existentes na gramática normativa como faziam os 
professores antigamente e como fazem muitos ainda hoje... devemos nos 
preocupar em ensinar conteúdos necessários para ter um bom 
desenvolvimento nas mais diversas esferas da sociedade como entrevistas 
de emprego, redação, etc... um dos nossos principais papeis como 
estudiosos da lingüística é o de conscientizar e refletir com o aluno sobre as 
muitas variações que a nossa língua possui e que nenhuma é melhor do 
que a outra... carregamos em nós a obrigação de no mínimo tentar mudar a 
concepção normativista que existe nas crianças e nos adultos estudantes 
através do aprofundamento das nossas leituras em linguística2334. 

 

Por outro lado, continuam com o mesmo desejo, porque se frustram com 

a faculdade por ela não ensinar de modo explícito o que querem. Um exemplo 

prático disso aconteceu quando, durante uma discussão sobre a inutilidade de aulas 

de gramática normativa durante todo o E.F. e E.M., eu disse à mesma turma da 

aluna que escreveu o trecho acima que, no dia em que eu entendi como acontecia a 

crase, como era simples, percebi o quanto eram desnecessárias todas as regras 

constantes da gramática normativa. Foi impressionante como toda a turma 

(silenciosa até então) se alvoroçou e pediu “encarecidamente” que eu explicasse 

                                            
2334 Resposta de uma aluna do 4º ano do curso de Letras (2009) da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – 
UNIOESTE (campus Foz do Iguaçu, onde eu sou professora), a uma pergunta feita em uma avaliação da 
disciplina optativa nomeada GRAMÁTICAS: DESCRIÇÃO, NORMA E USO, por mim ministrada. 
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como ocorre a crase; que eles nunca entenderam; que eles precisavam saber como 

poderia ser tão simples!  

Esse fato, que contradiz as palavras da aluna ditas acima, mostra não 

apenas o desejo desse aluno em aprender norma padrão, mas, principalmente, o 

prestígio dessa norma entre eles e, consequentemente, o desprestígio das variantes 

linguísticas não padrão.  

A respeito da questão da norma, as teorias linguísticas possuem 

variações sobre sua definição. Termos como NORMA IDEALIZADA, LÍNGUA PADRÃO, 

LÍNGUA CULTA, NORMA CULTA, às vezes, são usados como sinônimos em diferentes 

textos. Vou, aqui, basear-me em Silva (20002335) e suas definições de NORMA PADRÃO 

para referir-me ao constante das gramáticas normativas e NORMA CULTA, ao referir-

me à gramática efetivamente utilizada pelo público mais escolarizado.  

A autora (SILVA, 2000:382336) (num capítulo em que mostra o 

reconhecimento de normas sociais, com o advento de projetos que coletam a fala 

real de pessoas, confeccionando banco de dados [como NURC2337, VARSUL2338, 

PEUL2339], que estão à disposição de linguistas interessados em descrever o 

Português Brasileiro) caracteriza norma normativo-prescritiva, ou norma prescritiva 

ou norma padrão como uma norma “vinculada à sociedade”: “O normativismo 

orientado em relação à sociedade destaca a norma ou como fator de aglutinação 

social ou como bom gosto literário ou, ainda, como fonte de autoridade do gramático 

sobre a sociedade”. Concordo com a colocação de Silva sobre o que os gramáticos 

desejam, com relação “a evitar a mudança, que se identifica com decadência e 

anarquia. Os preocupados hoje, em sanear o português brasileiro, não 
desconfiam, parece, que lutam por uma guerra, a meu ver, perdida”. (p.40, grifo 

meu). Além dessa norma prescritiva, Silva (20002340) também caracteriza a norma 

que se volta para o interior da língua, citando inclusive Castilho (1980) (apud Silva 

(2000:402341)), que afirma que esse tipo de norma “envolve três aspectos da 

linguagem com que se preocupam fundamentalmente os normativistas: a fidelidade 

                                            
2335 SILVA, Rosa Virginia Mattos. Contradições no ensino de português – uma língua, diversos falares, o 

papel da escola diante da norma, norma padrão, normas sociais. 2ª. ed. São Paulo: Contexto, 2000 
2336 Op. cit. 
2337 Norma Urbana Culta 
2338 Variação Linguística do Sul do Brasil 
2339 Projeto de Estudo de Usos Linguísticos  
2340 Op. cit.  
2341 Op. cit. 
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linguística, o privilégio da língua escrita e a lógica da língua em posição à linguagem 

natural”. Não vou me alongar aqui, pois não é esse meu objetivo discorrendo sobre 

normas. Apenas gostaria que ficasse clara a diferença entre “norma padrão” e 

“norma culta”2342.  

 

2.2 Os professores de Ensino Fundamental 
Um outro ponto de inquietação que tem me instigado é o (quase) 

desconhecimento de professores de E.F. e E.M. sobre esses conceitos da 

Sociolinguística e a também resistência dos mesmos em aceita-la como uma 

“ferramenta”, uma base teórica importante para suas aulas. Isso é possível perceber 

nos cursos de formação continuada (meio de contato que tenho tido com esses 

professores) que ministro a eles todos os anos (desde 2003) e, todos os anos, são 

praticamente os mesmos professores e, todos os anos, percebo o mesmo 

desconhecimento sobre questões que considero vitais e a mesma resistência por 

esses conceitos. 

Nesses cursos de formação continuada, percebo um duplo problema. 

O primeiro problema é que esses professores de E.F. e E.M., quando 

confrontados sobre questões gramaticais (muitas vezes básicas), mostram-se 

desconhecedores das mesmas. Isso é uma constante nesses cursos. Neles, é 

sempre necessário recorrer a conteúdos da gramática normativa para confrontá-los 

à luz da Teoria Sociolinguística Variacionista (como faz Bagno (19972343), em A 

língua de Eulália, que, por meio de uma história [enredo, personagens, etc.] procura 

explicar supostos “erros” à luz de teorias linguísticas [como a Sociolinguística, a 

Linguística Histórica], desmistificando as noções de, simplesmente, certo e errado). 

Ocorre que, no decorrer das aulas, quando pergunto aos alunos-professores, por 

exemplo, qual a função da partícula SE em frases como “Vende-se carros usados”, 

surpreendo-me com o silêncio, com o desconhecimento desses professores sobre 

questões como essa. 

O segundo problema é que esses mesmos professores, apesar de 

parecer conhecerem (terem ouvido falar, já terem ouvido falar) (n)as teorias 

linguísticas atuais que desmistificam crenças e atitudes preconceituosas tanto sobre 

                                            
2342 Vide também Bagno (2001b) que traz definições precisas do termo NORMA. 
2343 BAGNO, Marcos. A língua de Eulália – uma novela sociolinguística. SP: Parábola, 1997 
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ensino de língua portuguesa (ANTUNES, 20072344), como sobre a própria língua 

(BAGNO, 20022345), continuam a desenvolver com seus alunos atividades 

gramaticais que, quase sempre, resumem-se em atividades metalinguísticas. 

Conforme Neves (2003:1502346), atividades “para praticar o esporte de dar nome a 

certas palavras que nele ocorrem”.  

Vários são os autores que trazem exemplos concretos desse tipo de 

atividade nas escolas e, o que se torna agravante, dadas recentemente. Antunes 

(20072347) descreve um exercício (que ela mesma enfatiza como “recém-proposta”) 

dado em uma escola de E.F., tendo como base (pré-texto) uma estrofe da 

composição Comunhão de Milton Nascimento, cujo objetivo era apenas nomear 

classes gramaticais: “escreva os substantivos abstratos do terceiro e do último 

verso”; “produza duas frases que contenham substantivos coletivos”; “que 

substantivo composto podemos formar com o substantivo chuva?” (p. 126-127).  

Neves (2003:1432348) discorre sobre uma lição de livro didático que 

apresenta exercícios de gramática sobre pronomes: “substitua os termos destacados 

por pronomes” e ela comenta sobre “o desperdício em que se constitui o tempo 

gasto com a sua resolução”. Não apenas isso, mas mostra também a incoerência da 

atividade, uma vez que, se o aluno fizer exatamente o que o exercício pede, o texto 

fica todo fora de sentido. A mesma autora fala sobre os equívocos do ensino de 

gramática na escola, explicando que o fato de o aluno ser apresentado a rótulos ser 

levado a ver procedimentos sintáticos e não a vida da linguagem faz com que o 

brasileiro considere “chato” o estudo da língua portuguesa. São suas palavras no 

final do capítulo em que aparece o exercício acima citado:  

 
Estudar gramática é refletir sobre o uso linguístico, sobre o exercício 

da linguagem; o lugar de observação desse uso são os produtos que temos 
disponíveis – falados e escritos – mas é, também, a própria atividade 
linguística de que participamos, isto é, a produção e a recepção, afinal, a 
interação; a gramática rege a produção de sentido (NEVES, 2003:151). 

 

                                            
2344 ANTUNES, Irandé. Muito além da gramática – por um ensino sem pedras no caminho. São Paulo: 

Parábola, 2007 
2345 Ou seja, a postura do professor em sala de aula ministrando a disciplina e o que ele pensa sobre língua, sobre 
o que é falar “corretamente”. 
2346 Op. cit. 
2347 Op. cit. 
2348 Op. cit. 
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Essa citação vai contra todo o ensino metalinguístico, que é observado 

pelos exemplos acima e pode ser constatado, na prática, ouvindo os professores da 

educação básica. 

Também “ouvindo” esses professores, conversando com eles (na hora do 

cafezinho do curso de formação continuada sobre variação linguística na escola), é 

possível perceber o preconceito “velado” (?) que eles têm com relação às variantes 

linguísticas de seus alunos:  

 
Professora, quando eu escuto algum aluno meu falando errado, eu 

digo pra ele assim: tenho surdez pedagógica!!!! (risos)2349. 
 

2.3 A sociedade em geral 
Mariani (20082350) escreve interessante artigo – na revista “Caderno de 

Letras” da UFF, dossiê “Preconceito Linguístico e Cânone Literário” – em que 

postula a origem do preconceito que os falantes brasileiros têm sobre sua própria 

língua (materna). Ela propõe a questão: como é possível introjetar, ou melhor, 
naturalizar uma visão preconceituosa com relação ao próprio modo de falar? 

(p.30, grifo meu). E a responde dizendo que: “Tal crença, ou suposição... e tal 

internalização foram possíveis em função de uma tradição legitimadora... de uma 

determinada forma de falar em detrimento de outra” (p.31). Ela expõe todo o 

percurso dos estudos da linguagem, desde os gregos (que sabiam da existência de 

outras línguas como também da variação que havia em sua própria língua! (p.32)), 

passando pelos latinos, até chegar ao Brasil, pontuando as questões que se referem 

à discriminação daqueles que não eram usuários das variedades oficiais da língua. 

Aqui no Brasil, no século XVIII, o chamado Diretório dos Índios torna-se um ato 

político que institucionaliza “a língua portuguesa com sua memória de filiação ao 

Latim” (p.36), silenciando a Língua Geral (falada na costa litorânea do país pelos 

índios e jesuítas) e seus falantes. São suas palavras finais no artigo: 

 
Muitos brasileiros, então, não se identificam com o que é chamado 

língua nacional, não se identificam com essa representação que projeta um 
imaginário de unidade, sentem-se excluídos e, como os enunciados 
atestam, acabam por introjetar um preconceito contra seu próprio modo de 

                                            
2349 Discurso de uma professora do E. F. de escola pública de Foz do Iguaçu-PR, pela qual podemos perceber sua 
irritação e deboche diante de um “erro” na fala do seu aluno. 
2350 MARIANI, Bethânia. Entre a evidência e o absurdo: sobre o preconceito lingüístico. In: Cadernos de letras 

da UFF – preconceito linguístico e cânone literário, 36. p. 27-44, 2008 
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falar2351. Há, em termos discursivos, uma contra-identificação (cf. 
PECHEUX, 1988 [1975] apud MARIANI (2008)) de grande parte dos 
brasileiros com a língua que fala.  

 

Oliveira (2008:1162352), em artigo nessa mesma revista, também postula 

que esse pensamento sobre existência de desempenhos linguísticos superiores e 

inferiores está na origem da própria sociedade: 

 
e na sua híbrida formação étnico-cultural; está nas profundas 

distinções socioeconômicas que nos caracterizam; está na diversidade 
geográfica nacional com usas cores locais e dialetos; está na presença de 
estrangeirismos, como marcas da globalização, enfim, está por toda a 
parte. 

 

E Marta Scherre, em entrevista a Jussara Abraçado (ABRAÇADO, 

2008:152353), também afirma isso: “Eu diria que a fonte de dominação linguística está 

na sociedade. Penso que a escola nada mais é do que o reflexo da sociedade. O 

sistema escolar, na maior parte das vezes, apenas reforça o que a sociedade pensa 

e quer”.  

A isso se refere o terceiro e último ponto de inquietação de minha parte 

(esse carrego há mais tempo, desde que iniciei meus estudos sociolinguísticos): ao 

indivíduo que não tem contato com linguística, não é professor nem aluno, apenas 

passou pela escola, formou-se e não “admite” certos “erros de português” (mesmo 

sabendo, admitindo, que ele mesmo “não fala português corretamente”). Os 

comentários de pessoas com essas crenças podem ser vistos nos meios de 

comunicação e, atualmente, muito mais em meio eletrônico, como páginas da 

internet, sites de relacionamento (como o orkut), etc; além das colunas de jornais e 

na própria televisão. O arcabouço bibliográfico sobre esse assunto é imenso. A 

polêmica (graças às teorias linguísticas) também é grande. Por um lado, há os 

consultórios gramaticais, “gramatiqueiros”, personalidades conhecidas na mídia e 

admiradas pela população em geral por “saberem bem o português”. Ao lado 

desses, pessoas comuns, com boa escolaridade (médicos, jornalistas, engenheiros, 

                                            
2351 Eu incluo, aqui, o modo de falar dos outros também. 
2352 OLIVEIRA, Mariângela Rios de. Preconceito lingüístico, variação e o papel da universidade. In: Cadernos 

de letras da UFF – preconceito linguístico e cânone literário, 36. p. 115 - 129, 2008 
2353 ABRAÇADO, Jussara. Entrevista com Maria Marta Pereira Scherre sobre preconceito linguístico, 

variação linguistica e ensino. In: Cadernos de letras da UFF – preconceito linguístico e cânone 

literário, 36. p. 11-26, 2008 



Anales del I Encuentro internacional del conocimiento : diálogos en nuestra América / I Encuentro de 
las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración en el Conosur, 5, 6, e 7 de mayo 2011, 
Pelotas, Brasil – Pelotas (RS) : Instituto Federal Sul-rio-grandense/IFSul, 2011 - ISSN 2238-0078 
_________________________________________________________________________________ 

 

 1939 

professores de outras áreas, que não a linguagem, dentistas, arquitetos, advogados, 

etc.), que defendem a integridade da língua em colunas de jornais impressos e 

também na internet. Scherre (20052354) faz uma dura e eficaz crítica à mídia que, 

achando que presta um serviço à comunidade, na realidade, dissemina preconceito: 

 
A mídia brasileira, pela voz de veículos como a Veja e o Correio 

Braziliense, tem faltado com a verdade, ao repisar a idéia de que as formas 
linguísticas de prestígio são as únicas certas do ponto de vista da estrutura 
linguistica. Se não fosse a confusão entre língua e gramática normativa, 
entre língua falada e língua escrita e as deprimentes associações entre 
língua e inteligência/burrice, competência/incompetência, beleza/feiúra (...) 
todas as colunas de dicas de português espalhadas por jornais, revistas e 
tevês, prestariam um grande serviço à comunidade. Mas a mídia presta um 
desserviço, porque com elas reforça um dos aspectos mais sórdidos do ser 
humano: a divisão entre classes e a exclusão social (capa do livro) 

 

Na internet, são inúmeras, por exemplo, as comunidades encontradas no 

orkut que defendem a língua portuguesa. No Brasil, apenas com o título “salve(m) a 

língua portuguesa”, encontrei 15. Com o tema “variação linguistica”, apenas 01! 

Sobre a polêmica questão do “gerundismo”, por exemplo, encontrei 63 comunidades 

que se declaram contra a estrutura linguística, baseadas na justificativa de que vem 

do inglês e dos operadores de tele marketing2355.  

De outro lado, muito timidamente, estão os pesquisadores da linguagem 

que, de vez em quando, escrevem para um jornal ou revista, criticando e tentando 

mostrar as origens de uma expressão considerada errada, ou justificar o emprego de 

um termo inaceitável pelas pessoas. Ao lado desses, ninguém! Segundo Chambers, 

apud Roncarat (2008:512356):  

 
...as forças que prestigiam a variante standard são mais cristalinas: a 

academia e as gramáticas tradicionais proscrevem usos mais coloquiais ... 
pais de classe media defendem uma boa linguagem; professores corrigem o 
uso dos alunos; cartas ao editor deploram usos não prescritos; um falante 
desculpa-se pelo seu modo de falar errado ou por erros de ortografia ou 
gramática; não se reclama da hipercorreção na mídia ou da uniformidade de 
sotaque entre locutores de telejornais. Mas as pressões sociais que 

                                            
2354 SCHERRE, Maria Marta Pereira. Doa-se lindos filhotes de poodle – variação linguística, mídia e 

preconceito. São Paulo: Parábola, 2005 
2355 Interessante artigo escreve Menon (2004) sobre o resultado de uma pesquisa sobre as origens do gerundismo. 
Ela observa que a estrutura é própria da língua portuguesa falada em fins da Idade Média e fora trazida para o 
Brasil onde continuou a ser falada, enquanto em Portugal é que houve a mudança do uso do gerúndio para o 
infinitivo (usado ainda nos dias de hoje).  
2356 RONCARATI, Claudia. Prestígio e preconceito linguísticos. In: Cadernos de letras da UFF – preconceito 

linguístico e cânone literário, 36. p. 45 - 56, 2008 
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defendem a variante não Standard não têm lobistas identificáveis. (grifo 
meu) 

 

Essa é a maior das minhas “angústias2357”. Apesar de todos os problemas 

por que passa a escola, tudo o que ainda falta fazer para que se obtenha um ensino-

aprendizagem mais eficiente, ela é a única instituição por meio da qual é possível 

divulgar, propagar idéias não preconceituosas sobre a linguagem. Fora dela, não há 

como fazer isso2358. Essa impossibilidade de fazer chegar às massas, à 
população em geral, conceitos da Sociolinguística contra o preconceito 
linguístico é minha maior inquietação. A origem do preconceito está na sociedade 

e não na escola, mas é apenas por meio dela que se consegue/tenta fazer alguma 

coisa contra ele. 

 

3. A problematização 
 

Tenho percebido que tanto os acadêmicos de cursos de graduação em 

Letras, como os professores de língua portuguesa, que adquirem certo 

conhecimento (superficial) da Sociolinguística, têm em comum uma grande 

dificuldade em transpor essa teoria para sua aplicação em sala de aula:  

 
Concordo que quem deve refletir sobre o fenômeno de variação 

linguística é o linguista. O problema é que quem ensina língua portuguesa 
(que é o nosso caso) nas escolas, é o simples professor e não o linguista. 
Assim, o professor não reflete sobre essas coisas apenas se limita à atitude 
prescritivista2359. 

 

O excerto acima é o pensamento de um graduando prestes a se formar e 

iniciar (teoricamente) sua profissão. Ele já sabe, já consegue perceber que existe 

uma certa (grande!) distância entre as teorias linguísticas que lhe são expostas na 

faculdade e a realidade do professor em sala de aula. Em várias das discussões, 

feitas em sala de aula (sobre textos que abordam temas como respeito pela 

                                            
2357 Uso esse termo porque tenho recorrido a ele, em minhas aulas, sempre que surgem questões que não 
podem ser respondidas de prontidão, mesmo que ele possa parecer subjetivo demais para um artigo 
científico como este. 
2358 Obviamente, não estou me reportando aqui a encontros de linguistica que divulgam pesquisas na área nem a 
revistas especializadas, porque, sabemos, são informações restritas que não chegam ao grande publico. 
2359 Resposta de um aluno do 4º ano do curso de Letras (2009) – UNIOESTE (campus Foz do Iguaçu), a uma 
pergunta feita em uma avaliação da disciplina optativa nomeada GRAMÁTICAS: DESCRIÇÃO, NORMA E USO, por 
mim ministrada. 
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variedade linguística do aluno, ensino de uma língua portuguesa menos prescritiva, 

mais funcional, voltada para conteúdos que despertem as habilidades comunicativas 

dos alunos, que sejam necessários para suas práticas de interação e persuasão, 

que definam com clareza o que é norma padrão, para que ela serve, que não se 

trata de a “única”, mas apenas mais uma entre outras que existem e são utilizadas, a 

quem interessa que essa norma padrão seja considerada única aceita, entre tantos 

outros temas como esses) uma solicitação dos alunos é constante: “como fazer 

isso, professora?” 

 

Na opinião de Cyranka (2007:122360), há um motivo para os professores 

de educação básica ainda trabalharem com atividades de língua portuguesa que não 

correspondem às expectativas geradas pelas teorias recentes em linguística: 

 
...hoje, uma parcela considerável desses professores entende a 

necessidade de mudar as perspectivas de seu trabalho com a educação em 
língua materna, mas a transição da teoria para a prática ainda gera 
desconfortável sensação de incompetência projetada na resistência da 
parte de muitos, resistência essa que, entre outros fatores pode levar à 
cristalização de metodologias estéreis do ponto de vista do conhecimento 
da competência comunicativa dos alunos. (grifo meu) 

 

 

Esse fragmento, assim como a fala do aluno acima descrita, parece 

justificar o modo como são ainda trabalhadas essas aulas. Na verdade, atualmente, 

grande parte desses professores quer assumir essas mudanças de paradigma, mas 

não sabe como, de fato, fazer acontecer essa passagem da teoria para a prática2361.  

 

4. O Referencial Teórico  
 

Proporcional ao fato de esses professores não saberem como aplicar a 

teoria à prática, existe uma extensa bibliografia que se propõe a ajudá-los nessa 

                                            
2360 Op. cit. 
2361 Claro que não serei simplista a ponto de ignorar outros fatores que implicam diretamente em esse professor 
não (tentar) colocar em prática as teorias de ensino de língua materna atuais: falta de tempo para estudar, excesso 
de carga horária, salários desmotivadores, salas de aula lotadas, indisciplina, entre outros. Contudo, não faz parte 
do meu objetivo aqui tratar desses fatores. Caso seja necessário, no momento adequado, na pesquisa, eles serão 
considerados. 
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tarefa. Vou me restringir, a seguir, a apenas alguns pesquisadores, brasileiros, que 

considero essenciais. 

Bagno (2001a2362; 20072363) são obras que até poderiam ser consideradas 

didáticas em virtude de como orientam o professor a planejar e trabalhar com 

pressupostos da Sociolinguística em sala de aula. No primeiro livro citado 

(“Português ou Brasileiro”), o autor propõe passos de um trabalho com pesquisa 

linguística para o professor executar com os alunos, cujo objetivo é compreender a 

existência das variedades linguísticas inclusive na considerada culta e que 

variedade culta não corresponde à norma padrão. Em cada capítulo, o autor 

seleciona um conteúdo gramatical e orienta o professor a consultar uma gramática 

normativa sobre o conteúdo, para conhecimento. Depois, na seção “vamos fazer 

uma eleição?” (que seria um teste de aceitabilidade ou não, pelos alunos, das 

variantes possíveis referentes àquele conteúdo gramatical), Bagno propõe que o 

professor verifique que variante eles consideram “mais natural, mais normal, mais 

parecida com o modo de falar deles e de seus familiares” (p. 79). Em seguida, 

propõe que se façam tabelas para que se verifique a síntese do fenômeno para, por 

fim, analisar os dados. Trata-se de um esquema, a meu ver, muito interessante, e 

que poderia, se utilizado em algumas aulas, pelos professores de E.F. e até E.M., 

reduzir consideravelmente o preconceito linguístico entre os alunos. 

No livro de 2007, Bagno, além de apresentar e discutir os principais 

conceitos da Sociolinguistica, propõe atividades práticas para o tratamento da 

variação em sala de aula, o que lhe confere um caráter assumidamente didático. 

Em “Não é Errado Falar Assim” Bagno (20092364) trabalha com 50 

fenômenos linguísticos que são ignorantemente, simplificadamente, 
erroneamente, considerados erros por pessoas com certo grau de escolaridade e 

muitos professores, mas que possuem uma explicação linguística coerente. São 

fenômenos utilizados por falantes cultos, essas mesmas pessoas que consideram 

errado, por exemplo, dizer “pra mim fazer”, “entre eu e ela”, “a fruta que eu mais 

gosto”, “aluga-se casas”, entre vários outros, dizem isso, de fato, e sem saber que 

são construções sistemáticas do português brasileiro, ou seja, são variantes que 

                                            
2362 BAGNO, Marcos. Português ou brasileiro? Um convite à pesquisa. São Paulo: Parábola, 2001a 
2363 __________. Nada na língua é por acaso – por uma pedagogia da variação linguistica. São Paulo: Parábola, 

2007 
2364BAGNO, Marcos. Não é errado falar assim – em defesa do português brasileiro. SãoPaulo: Parábola, 2009 
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ocorrem com uma sistematicidade tal que não apenas não podem ser ignoradas, 

como não podem ser simplesmente consideradas erradas.  

Naro & Scherre (20072365), numa linha mais histórica, também contribuem 

para mostrar que muitos dos fenômenos que são considerados errados, atualmente, 

envolvidos em estigma e preconceito, são, na verdade, fenômenos que já existiam 

na língua há muito tempo. Heranças do latim, do português arcaico e clássico e não 

frutos de misturas com línguas americanas ou deturpações, corrupções do idioma. 

Outra autora que merece destaque, sem dúvida, é Bortoni-Ricardo 

(20042366, 20052367). Segundo palavras de Bagno (2007:2362368): “esse livro 

(Educação em Língua Materna: a Sociolinguística em Sala de Aula, de 2004) de 

Stella Maris é um esforço bem sucedido de aplicar a Sociolinguística à pratica da 

sala de aula”. A autora é pioneira no Brasil neste campo da “ação e reflexão”. Em 

cada capítulo desse livro, Bortoni-Ricardo propõe atividades que fazem com que o 

professor incite seus alunos a refletirem sobre todos os tipos de variáveis e suas 

variantes (fonológicas, morfossintáticas, semânticas, lexicais) no nível linguístico e 

suas relações com as variantes extralinguísticas. Estimula o professor a pesquisar, 

sempre junto com os alunos, as características sociolinguísticas da sociedade 

brasileira e ainda sugere uma série de bibliografia que acrescenta conhecimento de 

linguística aplicada ao ensino de língua portuguesa e noções gerais da teoria da 

variação e a questão do preconceito linguístico.  

“Nos Cheguemo na Escola, e Agora?” (2005) é o outro livro de Bortoni-

Ricardo que pode ser chamado de uma verdadeira aula de sociolinguistica aplicada 

ao ensino de língua portuguesa. Nesse livro, a autora “oferece aos leitores excelente 

fundamentação teórica e adequada exemplificação de entrevistas sociolinguísticas, 

eventos de oralidade, análise de erros, episódios comunicativos reveladores de 

problemas sociais e comunitários”. Tudo numa luta contra o preconceito com relação 

a questões (fenômenos) linguísticas/os que são erroneamente considerados erros. 

A própria Maria Helena Moura Neves (já citada antes (NEVES, 20032369)) 

tem uma extensa bibliografia (acessíveis a professores de E.F. e E.M. e a alunos de 

                                            
2365 NARO, A.; SCHERRE, M.M.P. Origens do português brasileiro. São Paulo: Parábola, 2007 
2366 BORTONI-RICARDO, Stella Maris. Educação em língua materna – a sociolingüística em sala de aula. 

São Paulo: Parábola, 2004 
2367 __________. Nos cheguemo na escola, e agora? Sociolinguística e educação. SP: Parábola, 2005 
2368 Op. cit. 
2369 Op. cit. 
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graduação) que tocam na questão da necessidade de se obter um tratamento 

científico do uso da gramática na escola. Já em 1990, em “Gramática na Escola”, a 

autora conversava sobre os problemas que afligem o professor de português quanto 

ao ensino de gramática mostrando que o funcionalismo2370 é uma abordagem que 

pode fazer acontecer um ensino de gramática para “além da gramática”.  

Além desses, não podemos deixar de citar as obras de Rosa Virgínia 

Matos e Silva que merecem ser lembradas por discutirem e atualizarem amplamente 

questões como “normas linguísticas”2371 (Silva, 20002372) e ratificarem descobertas da 

nossa gramática brasileira. Como exemplo, podemos citar o capítulo “Alguns 

Aspectos da Heterogeneidade Dialetal Brasileira e sua Relação com o Ensino de 

Português”, desse mesmo livro, em que a autora aborda tópicos da gramática do 

português que se mostram, nos dias de hoje, aqui no Brasil, completamente 

diferentes do que preconiza a gramática normativa e do português falado em 

Portugal. A falta da flexão verbal e da concordância nos sintagmas nominais, o uso 

do objeto nulo e de “ele” acusativo em comparação com o sujeito preenchido e as 

estratégias de relativização são muito bem explicados pela autora, embasada em 

pesquisas de brasileiros que, sob a luz de diferentes teorias (a Sociolinguística e a 

Gerativa são bases para inúmeras dessas pesquisas, sendo inclusive utilizadas em 

conjunto, como é o caso da Sociolinguística Paramétrica2373), mostram a realidade 

linguística do Português Brasileiro.  

Em “O Português são Dois... novas fronteiras, velhos problemas” Silva 

(20042374), entre outras coisas, discute o desconhecimento por parte da escola sobre 

as variedades linguísticas. Ela põe em evidência o fato contraditório de uma criança 

“saber que sabe português”, enquanto um adulto bem escolarizado diz que não 

sabe, desenvolvendo a proposição de que se isso acontece é porque a escola não 

cumpriu sua missão “em vez de fazer aprender, faz desaprender”. A mesma autora 

                                            
2370 cf. Dik (1989); Halliday (1985); Givon (1995) 
2371 Cf. Coseriu (1967)  
2372 Op. cit. 
2373 Há algumas divergências a respeito de a Sociolinguística Paramétrica ser uma teoria, uma sub área da 
Sociolinguística ou do Gerativismo. O que nos importa, neste texto, é apenas dizer que linguistas que fazem 
pesquisa com essa abordagem tentam explicar (no sentido gerativo do termo) os fenômenos gramaticais da 
língua, considerando a fala real das pessoas (ou seja, de acordo com uma metodologia sociolinguista 
variacionista). 
2374 SILVA, Rosa Virginia Mattos. O português são dois... novas fronteiras, velhos problemas. SP: Parábola, 

2004 
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em artigos (19852375, 19862376, 19892377, 19912378) faz debates interessantíssimos sobre 

a questão do ensino de língua portuguesa, especificamente da gramática, criticando 

posturas unicamente normativo-prescritivas e propondo uma pedagogia que se volte 

para a língua de forma completa.  

Ainda falando sobre a questão da norma, Faraco (20082379) aponta não 

apenas definições precisas de norma, mas relaciona a norma com questões 

gramaticais e vai além, relacionando-a, também com a sociedade em que se insere. 

Bastante interessante é o livro de Celso Ferrarezi Junior (20072380) 

“Ensinar o Brasileiro”. É um texto que pode chocar até mesmo sociolinguistas “de 

vanguarda”. O autor propondo conceitos, formas e razões diferentes a questões 

gramaticais, considera, categoricamente, a língua falada no Brasil, “brasileira” e não 

“portuguesa”. Ele escreve sem pudor, por exemplo: “espero que este livro auxilie 

nossos professore de brasileiro na compreensão de alguns temas importantes” 

(prefácio). Grifei o brasileiro com a intenção de enfatizar que Ferrarezi, em todo o 

livro, não faz nenhuma menção à língua portuguesa, mas sempre à língua brasileira, 

assumindo a postura de quem não enxerga mais a língua falada no Brasil sequer 

como uma variação do português falado em Portugal, mas uma outra língua, 

diferente, mesmo, daquela. 

Voltando ao ensino de gramática, Irandé Antunes (20072381) compôs 

“Muito além da gramática”2382. Com esse texto, a autora tem intenção de fazer chegar 

até o cidadão comum (e não apenas aos professores de língua portuguesa) uma 

compreensão mais ampla do que sejam as questões linguísticas, mais prática do 

que sejam os usos da linguagem e mais científica do que seja o ensino de 

gramática. 

                                            
2375 SILVA, Rosa Virginia Mattos. Dizem que vai mal o vernáculo no Brasil: reflexões sobre a língua 

portuguesa e seu ensino. In: Actas do Congresso sobre a situação atual da língua portuguesa 

no mundo. Lisboa, 1985 
2376 __________. Diversidade linguistica brasileira, língua de cultura e ensino de português. In: Atas do 

Simpósio sobre diversidade linguistica no Brasil. Salvador, UFBa, 1986 
2377 __________. Diversidade linguistica brasileira e ensino de português: proposições comentadas. Revista 

Internacional de Língua portuguesa, 1989 
2378 Que gramática ensinar, quando e por quê? In: Revista Internacional de Língua portuguesa, v. 4, 1991 
2379 FARACO, Carlos Alberto. Norma culta brasileira: desatando alguns nós. São Paulo: Parábola, 2008 
2380 FERRAREZI JR, Celso. Ensinar o brasileiro. São Paulo: Parábola, 2007 
2381 Op. cit. 
2382 Livro de onde foi retirado o exemplo de atividade metalinguística citada, anteriormente, à página 06 deste 
artigo. 
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Todos os livros, até aqui referidos, são recentes. Isso, em princípio 

poderia significar que os temas “linguística aplicada ao ensino de língua 

portuguesa”, “ensino de gramática”, “preconceito linguístico e ensino”, sejam, de 

certa forma, também recentes para o universo de alunos de graduação em Letras e 

professores de E.F. e E. M. Entretanto, como sabemos, isso não é verdade. Esses 

temas já são objeto de pesquisa linguística há mais tempo. A prova são textos, 

resultado de inquietação e investigação de linguistas, que já estão no “mercado” há 

varias décadas.  

Trabalhos como os de Luft (19852383), Perini (19862384, 19972385), Possenti 

(19962386), mostram que essa discussão sobre o ensino de gramática na escola é 

antiga. Mostram que as pesquisas sobre o tema estão adiantadas. Mostram que 

existe vasto material bibliográfico à disposição para a consulta do professor 

interessado em atualizar seus conhecimentos sobre o assunto e modificar suas 

aulas, transformando sua realidade linguística e de seus alunos, no que se refere a 

conceitos sobre linguagem. E mostram como há estudos, material bibliográfico à 

disposição para consulta de o 

 
... profissional ligado ao campo da linguagem (por exemplo, o 

professor – ou o futuro professor – responsável pelo direcionamento do 
trabalho com a gramática da língua) e o aluno, mas também, em geral, o 
falante comum, pois a comunidade é a beneficiária primeira e ultima da 
ação escolar (NEVES, 2003:122387). 

 

Além dessas ricas referências e, falando especificamente sobre a 

questão do preconceito, não posso deixar de citar os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN). Nesses, podemos constatar a “legislação” sobre a necessidade de 

considerar as variedades do português falado e escrito.  

 
Ao destacar o traço de adequação em relação à expressão verbal e 

a necessidade de apropriação e utilização de distintos gêneros textuais 
circulantes na comunidade, independentemente de questões de prestígio, 
os PCNs estão a serviço do combate às posturas preconceituosas em torno 
da língua (OLIVEIRA, 2008:1252388) 

                                            
2383 LUFT, Celso Pedro. Língua e liberdade – o gigolô das palavras – por uma nova concepção da língua 

materna. São Paulo: L&PM Editores, 1985 
2384 PERINI, Mário. Para uma nova gramática do português brasileiro. 3ª. ed. São Paulo: Ática, 1986 
2385 __________. Sofrendo a gramática. São Paulo: Ática, 1997 
2386 POSSENTI, Sírio. Por que (não) ensinar gramática na escola? Campinas: mercado das Letras, 1996 
2387 Op. cit. 
2388 Op. cit.  



Anales del I Encuentro internacional del conocimiento : diálogos en nuestra América / I Encuentro de 
las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración en el Conosur, 5, 6, e 7 de mayo 2011, 
Pelotas, Brasil – Pelotas (RS) : Instituto Federal Sul-rio-grandense/IFSul, 2011 - ISSN 2238-0078 
_________________________________________________________________________________ 

 

 1947 

 

Essa mesma autora ainda afirma: “numa perspectiva assim assumida, 

não há lugar para atitudes preconceituosas e discriminatórias. A atual proposta 

pedagógica nacional é, pois, clara em sua postura político-acadêmica de legitimação 

de todas as manifestações linguísticas em uso no Brasil” (p. 126). No decorrer desse 

artigo, então, a autora expõe atuais propostas de redação na UFF2389, mostrando que 

os concursos vestibulares já solicitam do aluno conhecimento sobre variação 

linguística. Assim, o raciocínio dessa autora é que, se esse conhecimento é exigido 

em vestibulares, isso significa que os alunos (de E.M. pelo menos) devem ter em 

seus currículos conteúdos sobre o tema e os professores, por sua vez, devem dar 

atividades que o desenvolvam. E desse modo, não há espaço para preconceitos, 

uma vez que as variantes linguísticas são devidamente reconhecidas como 

variantes e não como erros. Ótimo. Entretanto, nossa experiência, como reportamos 

acima, não nos diz a mesma coisa... 

Apesar de toda a referência bibliográfica acima citada (material de 

excelente qualidade, fruto de grandes pesquisas e que, obviamente, não encerram o 

tema), que discorre sobre o ensino de língua portuguesa, dando ênfase à questão 

da gramática, sob a luz de teorias linguísticas atuais e contra o preconceito 

linguístico; apesar de constarem dos PCNs a exigência de um trabalho com 

variantes linguísticas, ainda (como verificamos no início deste texto e como é 

possível constatar empiricamente) não é possível conferir um trabalho na escola que 

condiga com isso tudo. Minha pergunta final: Por quê? Por que com tanta teoria (e 

não somente teoria, considerando-se vários livros que, como vimos têm uma postura 

didática), com tantas propostas de ensino epilinguístico, com tantas propostas de 

ensino de gramática sob uma perspectiva não apenas normativa, considerando-se 

as variantes linguísticas, com tantos livros que abordam a questão do preconceito 

linguístico à luz de teorias científicas da linguagem, como a Sociolinguística, 

explicando devidamente as razões linguísticas e sociais de um falantes optar 

(inconscientemente) por uma determinada variante e não outra, enfim, qual o motivo 

de ainda não serem conhecidas outras gramáticas que não a normativa, na escola, 

de se estigmatizarem determinadas variantes, de a noção de “erro” ainda ser 

categórica na escola?  

                                            
2389 Universidade Federal Fluminense 
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5. Considerações finais 
 

Com essas indagações, encerro este artigo, explicitando que será 

realizada uma pesquisa científica, que, como disse no inicio, pretende 

investigar/comprovar atitudes e crenças linguísticas de professores e alunos de E.F. 

de escolas públicas de Foz do Iguaçu-PR, além de, o que é o mais importante, 

propor/compor, junto aos professores investigados, uma sequência de atividades de 

ensino completamente voltadas para: 1. o conhecimento dos pressupostos da teoria 

da variação linguística pelos professores e alunos e, como consequência: 2. o 

conhecimento e uso das várias gramáticas. A aplicação dessas atividades pelos 

professores e execução das mesmas pelos alunos vai nos trazer resultados que 

julgamos positivos com relação à desmistificação do preconceito linguístico 

existente. Trata-se de um trabalho que se propõe uma formação continuada incisiva 

junto aos professores e alunos e que não se abrevia a leituras dos resultados das 

pesquisas já realizadas sobre o assunto. 

 

ABSTRACT 
This article exposes the steps of an initiating research, of which hypothesis is 

that linguistic prejudice, in spite of emerging in society, can only be fought by means 
of school. It is a struggle to demystify biased beliefs and attitudes about language, 
working with the continued formation of the Basic Education teachers.  

Key-words: linguistic prejudice; grammar; teach 
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 CURRÍCULO, FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES/AS E 
QUESTÕES ÉTNICO-RACIAL E AMBIENTAL 

  
 

Givânia Maria da Silva2390 

Rita Silvana Santana dos Santos2391 
 

RESUMO 

 

 

O presente ensaio objetiva discutir questões concernentes a educação para 

as relações étnico-raciais e educação ambiental no currículo de formação de 

professores/as da educação básica e do ensino superior a partir das reflexões sobre 

as conseqüências desses processos formativos na implantação de políticas públicas 

educacionais comprometidas com sociedades justas, plurais e ambientalmente 

sustentáveis. 

 

Palavras-chave: Formação de professor/a. Educação étnico-racial. Educação 

ambiental. Educação básica. Ensino superior  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
2390 Quilombola, Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Brasília - UNB. 

Formada em Letras e Especialista em Programa de Ensino. Coordenadora Geral de Regularização dos 
Territórios Quilombolas do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA.  
givaniaconceicao@gmail.com (61) 34117135. 

 
2391 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Brasília – UNB. Formada em 

Pedagogia. Mestre em Engenharia Ambiental. Atua na docência universitária na formação de professores e 
como consultora de organismos internacionais na área de educação ambiental no âmbito do Ministério da 
Educação do Brasil.  ritasilvana@gmail.com (61) 92694133. 
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INTRODUÇÃO 
 

O mundo é do tamanho do conhecimento que temos 

dele. Alargar o conhecimento, para fazer o mundo crescer, e 

apurar seu sabor, é tarefa por excelência, de 

educadores/as. (RIOS, 2010, p. 24) 

 

A sociedade vem sofrendo alterações substanciais, e a educação precisa 

atender as demandas postas, não as impostas meramente pelos sistemas 

dominantes, mas as legalmente constituídas ou ainda em processo de constituição e 

que podem alterar nossas realidades e práticas. Nesse contexto, a escola se 

constitui estrategicamente como importante instrumento de consolidação de novas 

abordagens e perspectivas para dar conta da inclusão das diversidades, 

intencionalmente ocultadas na educação brasileira. É preciso criar condições para 

absorver determinadas questões, pautadas pelas necessidades das sociedades, a 

fim de se estabelecer um espaço de interlocução entre esta e a comunidade escolar. 

Para que isso aconteça de fato, são necessárias mudanças de atitudes, 

novas abordagens referentes às questões sociais e ambientais no processo de 

formação. Nesse sentido, identificam-se alguns avanços nas políticas públicas 

vigentes no que concerne à inserção da educação ambiental e da cultura afro-

brasileira no currículo das instituições educativas, esta última comprovada pela 

alteração da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Básica – LDB), e, consequentemente, da Lei no 10.639/2003. Entretanto, 

percebe-se que – apesar de as legislações vigentes apontarem para um maior 

reconhecimento e relevância de tais questões – poucos docentes universitários 

abordam, com a devida propriedade teórico-metodológica, as questões referentes à 

educação ambiental e à cultura afro-brasileira no currículo de formação de 

professores/as.  

Porém, para responder às novas demandas, há urgente necessidade de 

mudanças estruturais. No campo das mudanças, a formação de professores/as se 

apresenta como sendo um eixo estruturador das demandas emergentes no campo 

educacional. E, se estamos convencidos/as disso, há um lócus nessa construção: o 

currículo para a formação dos/as professores/as, em todos os níveis de ensino, visto 
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que da forma como está organizado não tem dado conta da incorporação das 

temáticas emergentes, a exemplo das questões étnico-raciais e ambientais.  

A partir disso, esse ensaio objetiva discutir questões concernentes a 

educação étnico-racial e educação ambiental no currículo de formação de 

professores/as da educação básica e do ensino superior e das r das reflexões sobre 

as lacunas curriculares, os dilemas e perspectivas encontrados nos principais lócus 

de formação docente – curso de Pedagogia por formar professores/as que atuam 

nas primeiras etapas da educação básica e nos cursos de Pós-graduação latu sensu 

espaço destinado ao preparo do docente universitário..  

 

1. AS LACUNAS NO CURRÍCULO DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES/AS 
QUE AFETAM A EDUCAÇÃO QUANTO ÀS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS 
E À EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

As Leis no 9.795/99, no 10.639/2003 e no 11.645/20082392 trouxeram para o 

currículo da educação básica e do ensino superior e, consequentemente, para a 

formação de professores/as novos desafios e a necessidade de estabelecer espaços 

para a inclusão da educação étnico-racial e ambiental na educação do país. Tais 

questões se constituem também em desafios a ser superados pelo conjunto dos 

espaços por onde passam a formação inicial. 

É importante frisar que várias ações foram promovidas visando à 

consolidação desses temas, tanto do ponto de vista da regulamentação quanto da 

estruturação dessas políticas públicas. Um exemplo é a criação, em 2004, pelo 

Ministério da Educação, da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 

Diversidade (SECAD)2393. A SECAD foi criada para ser o lócus de coordenação, 

planejamento e fomento do desenvolvimento das políticas voltadas para a 
                                            

2392 Lei no 9.795/99: Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e 

dá outras providências. Lei no 10.639/2003: Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece 

as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a 

obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”, e dá outras providências. Lei no 

11.645/2008: Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei no 10.639/2003. 
2393 Reuni temas como alfabetização e educação de jovens e adultos, educação do campo, educação ambiental, 

educação em direitos humanos, educação escolar indígena, e diversidade étnico-racial.  
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diversidade, inclusive as que são objetos desse ensaio. Mesmo que a criação de 

espaços como esses não representem a importância e a completude dos temas aqui 

apontados, ainda assim as formatações dessas políticas públicas passam por esses 

espaços e revelam novas concepções epistemológicas na educação.  

Para Santos (2008, p. 152), “há autores que tem vindo lutar por uma maior 

abertura epistêmica, no sentido de tornar visíveis campos de saber que o privilégio 

epistemológico da ciência tendeu a neutralizar, e mesmo ocultar, ao longo dos 

séculos”. Se refletirmos a partir da afirmação do autor, podemos até nos arriscar em 

dizer que a implementação e efetivação de práticas curriculares mais inclusivas não 

estão somente ligadas à criação dos espaços (secretarias, coordenação), ainda que 

estes sejam frutos de lutas históricas, sobretudo dos movimentos sociais, que vão 

mudar esse quadro. Torna-se necessário, mormente, uma ação indispensável: 

estruturar o currículo para formar professores/as com bases mais sólidas e amplas 

ao mesmo tempo. É a criação de um ambiente acadêmico comprometido com as 

questões aqui levantadas. Tal ambiente perpassa por várias dimensões. Entre elas, 

a formação de professores/as se apresenta como fundamental. 

Considerar a pluralidade no âmbito da educação e da formação docente 

implica, portanto, pensar formas de valorizar e incorporar as identidades 

plurais em políticas e práticas curriculares. Implica também refletir sobre 

mecanismos discriminatórios ou silenciadores da pluralidade cultural, que 

tanto negam voz a diferentes identidades culturais, silenciando 

manifestações e conflitos culturais, como buscam homogeneizá-las em 

conformidade com a perspectiva monocultural. (CANEN; MOREIRA, 2001, 

p. 16) 

Além disso, reconhecer e valorizar as vozes silenciadas historicamente ao 

mesmo tempo em que é um desafio pode se transformar em uma alternativa para a 

Instituição de Ensino Superior (IES), tendo em vista alguns questionamentos, ainda 

sem as devidas respostas. Faz-se necessário, portanto, pensar a formação inicial de 

professores/as, levando-se em conta a existência de grupos, concepções e modos 

diferenciados de ver o mundo, bem como as identidades diferentes que ocupam os 

mesmos espaços. 

É que não haveria ação humana se não houvesse uma realidade objetiva, 

um mundo como “não eu” do homem, capaz de desafiá-lo; como também 

não haveria ação humana se homem não fosse um “projeto” um a mais 
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além de si, capaz de captar a sua realidade, de conhecê-la para transformá-

la. (FREIRE, 2005, p. 44) 

É necessário criar possibilidades de transformações da ação humana. Desta 

vez em prol de espaços e territórios que tenham como consequência a identidade e 

a pertença, respeitando a diversidade biológica e cultural dos indivíduos. A 

identidade aqui avocada se refere ao conjunto de valores que os sujeitos, ao longo 

de suas trajetórias de vida, vão mantendo ou adquirindo e que têm significados 

próprios. Com afirma Hall (2009, p. 43): “paradoxalmente, nossas identidades 

culturais, em qualquer forma acabada, estão à nossa frente. Estamos sempre em 

processo de formação cultural. A cultura não é uma questão de ontologia, de ser, 

mas de se tornar”.  

Com essa perspectiva, o currículo ganha novos significados para a formação 

de professores/as, os quais têm a função de estabelecer o diálogo entre os saberes 

histórico e socialmente construídos e os saberes adquiridos por cada um/uma.  

Portanto, os elementos imbuídos nesses contextos precisam ser visualizados 

e incorporados nas perspectivas curriculares da docência. Não há mais como 

ignorar o significado que tem a relação do homem/mulher com o seu meio, as 

mudanças que ocorreram e vêm ocorrendo. Mudanças que, se por um lado 

aproximaram distâncias, mundos e visões, por outro lado causaram impactos muitas 

vezes onerosos às sociedades presentes e futuras. Podemos então, a partir de 

questões práticas, construir novas formas de relacionamento do ser humano e seu 

meio. Não há respostas fáceis, mas é preciso apostar numa formação de 

professores/as que dê condições de reflexão sobre essa realidade.  

Para que a escola consiga avançar na relação entre saberes 

escolares/realidade social/diversidade étnico-cultural e ambiental, é preciso 

que os (as) educadores (as) compreendam que o processo educacional 

também é formado por dimensões como ética, as diferentes identidades, a 

diversidade, a sexualidade, a cultura. (GOMES, apud MUNANGA, 2005, p. 

147) 

A autora nos apresenta os elementos básicos para a construção de uma 

proposta ou, pelo menos, de uma reflexão sobre os rumos dos processos de 

formação de professores/as, se quisermos avançar para uma educação mais cidadã. 

As ações não podem, nem devem ser isoladas: formação do/a docente universitário, 
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currículo, formação inicial de professores/as, formação continuada, educação básica 

são processos conectados. Essa interligação possibilita uma sequência na formação 

de professores/as. O que não se pode é esperar que esse compromisso necessário 

advenha apenas na militância de alguns, ou dos/as pesquisadores/as das áreas de 

educação étnico-raciais e de educação ambiental. É preciso uma política pública. As 

pesquisas são as ferramentas para subsidiar o processo, mas terá que ser uma 

construção sólida, perpassando por todos os níveis da educação brasileira. 

Revalorizar os saberes cotidianos e outros modos de conhecer o mundo, 

reconhecendo em todos eles incompletudes e potencialidades, significa 

promover a horizontalização das relações entre diversos saberes. 

(OLIVEIRA, 2009, p 146. ) 

Podemos ter como referências pressupostos como esses mencionados pela 

autora para elaborar o currículo de formação de professores/as. É preciso, pois, 

formar professores/as permitindo o encontro com esses modos e saberes 

silenciados; investir em pesquisas; subsidiar a formação dos/as docentes para que 

eles/as tenham condições de enfrentar as tensões geradas pelos silêncios das 

questões raciais e ambientais. Tudo isso são estratégias que, aos poucos, podem se 

tornar práticas, e não mais experiências pontuais ou ações isoladas. 

 

2. FORMAÇÃO INICIAL: DILEMAS E PERSPECTIVAS 
 

A tarefa fundamental da educação, da escola, ao reconstruir e socializar o 

conhecimento, é formar cidadãos, portanto construir para que as pessoas 

possam atuar criativamente no contexto social de que fazem parte, exercer 

seus direitos e, nessa medida, ser, de verdade, pessoas felizes [...]. A 

cidadania não é algo pronto, mas algo que se constrói. E essa construção é 

tarefa também da escola, delineia-se nos objetivos do trabalho docente. No 

núcleo desse trabalho está o desafio da comunicação, instrumento de 

partilha do conhecimento, da cultura. (RIOS, 2010, p. 26-27) 

Partindo desse pressuposto, não é demasiado querer da formação de 

professores/as as condições de abarcar os dispositivos constitucionais e, sobretudo, 

o que está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996. Mais posteriormente, 
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podemos querer que as mudanças na mesma Lei sejam efetivadas, para formar 

cidadãos capazes de refletir sobre suas necessidades e do meio onde vivem.  

Portanto, incorporar novos temas no currículo e, de forma particular, no 

currículo de formação inicial dos/as professores/as se torna uma necessidade 

“emergente”. Santos (2008, p. 118) reforça essa ideia, pois para ele “cuidar do futuro 

é imperativo, pois é impossível blindar a esperança contra a frustração”.  

E é por perceber um distanciamento entre a educação básica e o currículo de 

formação de professores/as, que julgamos necessária uma conexão mais 

sistemática e que já está estabelecida pelos marcos regulatórios. A prática, o fazer 

diário, já faz parte da matéria-prima para consolidar a esperança em uma educação 

mais envolvida e envolvente, um educador/a mais comprometido/a não apenas com 

os conteúdos, mas com os sentidos e significados estabelecidos a partir de outras 

formas de ver o mundo. Se não de imediato, mas num futuro próximo, esses 

movimentos podem alterar estruturas (entre elas o currículo), gerando assim um 

“novo/a ser professor/a”. 

Na própria Lei essas questões não são elucidadas. Por esse motivo, a 

organização dos processos de formação de professores/as ignora certas questões 

ou os trata como assuntos menores, encaixando-os nos temas transversais. Não há 

uma interlocução evidente que permita um processo ser a continuidade do outro 

(formação do docente universitário, formação inicial e continuada dos professores/as 

da educação básica). Igualmente, os temas aqui denominados de emergentes 

também não se encontram no currículo e deixam lacunas significativas na formação 

dos professores/as. 

Para muitos futuros professores/as que se vêem lecionando para os 

alunos/as da classe operária ou integrantes de minorias, a falta de uma 

estrutura bem articulada para o entendimento das dimensões de classe, 

gênero, cultura, ideologia favorece a formação de uma alienada postura 

defensiva e de uma couraça pessoal e pedagógica que freqüentemente se 

traduz na distância cultural entre “nós” e “eles”. (GIROUX; SIMOM, 2009, p. 

134) 

Isso reflete parte da realidade vivida pelas Instituições de Ensino Superior 

brasileiras, onde temas urgentes e emergentes, dado o grau de importância para a 

sociedade, são silenciados ou deixados de fora do currículo, reproduzindo-se 
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modelos antigos de formação de professores/as. Não são mais os dispositivos legais 

que interferem ou estão em voga no processo de construção de uma educação mais 

dinâmica. Ao contrário, várias questões foram inseridas e cabe agora torná-las reais, 

incluindo esses temas na formação daqueles/as que estão por ofício nas escolas. É 

na escola que esses/as vão ao encontro – consciente ou não – dos problemas e 

tensões inseridos no nosso meio e, dessa vez, terão que lidar e se posicionar sobre 

as situações, a exemplo da sustentabilidade socioambiental, questões raciais e 

tantas outras.  

Há um descompasso entre o estabelecido em Lei e o vivido cotidianamente. 

Embora não haja receitas ou roteiros prontos que resolvam esses problemas 

educacionais, é preciso criar as condições para que, cotidianamente, os temas 

discutidos aqui possam ser inseridos no currículo, não só na educação básica, mas 

principalmente no currículo da formação de professores/as. Esses temas não podem 

ser bandeiras dos pesquisadores/as na área e/ou dos sujeitos pertencentes ou 

identificados com os temas aqui discutidos, mas precisam ser um compromisso real 

da escola e da sociedade. 

Os componentes curriculares para uma educação básica, que são mais 

amplos quanto a aspectos culturais, exigem uma transformação nessa 

concepção, nos processos metodológicos, mudanças importantes 

especialmente no professorado, que é seu principal mediador. Caso 

contrário, serão os velhos esquemas que darão significado concreto a 

qualquer inovação que se introduza. (GIMENO, 2000, p. 67) 

É inegável que a formação de professores/as tem relevância singular na 

formulação de novas práticas pedagógicas. Ou seja, é urgente transformar a 

formação de professores/as em uma ferramenta para lidar com as várias interfaces 

do “saber” na docência. Essa pode ser uma possibilidade de romper com o silêncio 

histórico relacionado aos temas como educação ambiental, questões raciais, entre 

outros. É preciso estabelecer um diálogo da Lei com a prática de formação de 

professores/as visando absorver as novas abordagens e as novas perspectivas 

tanto para o conjunto da docência, quanto para os que dela usufruem. Por essa 

razão, vislumbramos a necessidade de repensar também a formação do formador/a, 

por considerá-la um dos importantes elementos no processo de mudanças no 

currículo de formação inicial de professores/as.  
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3. DOCENTE UNIVERSITÁRIO: A FORMAÇÃO DO FORMADOR/A PARA A 
DIVERSIDADE  

 

A expansão do ensino superior e as novas concepções de educação e de 

aprendizagem vêm demandando reflexões e posturas diferenciadas na docência 

universitária. Questões referentes à identidade profissional, à prática pedagógica, à 

formação do professor/a universitário têm emergido como necessárias ao buscar 

estratégias para melhoria da qualidade do ensino. 

Desde os anos 60 a qualidade e a formação para a docência universitária 

passaram a ser avaliadas com base na competência técnico-científica e na 

capacidade de investigação especializada em seu campo de estudo. Cunha (2000), 

ao analisar historicamente, comenta que a lógica desenvolvimentista que 

fundamenta as políticas públicas, iniciada na década de 60, tornou a universidade 

um importante espaço de produção de novos conhecimentos para o alcance do 

objetivo do Estado. O incentivo à pesquisa – regulamentado pela Lei n° 4.024, de 

20/12/1961 – passa a ser priorizado, tornando-se um dos principais objetivos da 

universidade. Essa iniciativa, apesar de relevante, provocou a supervalorização da 

pesquisa em detrimento do ensino, influenciando, inclusive, na política de formação 

docente. Além deste fator, Severin (2008, p. 11) identifica mais dois outros que 

historicamente contribuem para o desprestígio da função docente: a ausência de 

preocupação com a preparação para o exercício dessa função e a influência do 

modelo humboltiano. Como consequência desses fatores, o autor aponta pouco 

preparo didático-pedagógico do professor; desvalorização das atividades referentes 

ao ensino e ausência das questões pedagógicas nos cursos de pós-graduação, os 

quais formam os futuros professores universitários. 

A articulação entre pesquisa e ensino é fundamental para a atuação docente, 

o ensino e a aprendizagem, pois a qualidade do ensino perpassa pela contínua 

produção de conhecimento. Isso requer do professor/a uma postura investigativa. 

Contudo, é válido lembrar que função social do professor/a não é pesquisar, mas 

sim ensinar a trabalhar com o conhecimento (histórico, dinâmico) e ajudar os 

estudantes na elaboração do pensamento que possibilita entender a realidade, suas 
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contradições e realizar as mudanças necessárias. Para Fernandes (1998, p. 99), 

ensinar é uma ação que produz conhecimento, pois envolve dúvidas, aprendizagem 

e descoberta do novo, do inédito. Nesse sentido, identifica-se tanto a necessidade 

de domínio e atualização dos conhecimentos pertinentes a sua área de atuação 

(parte de um todo), como também o saber pedagógico que favorece a mediação da 

aprendizagem dos/as estudantes. O que nota-se, então, é a necessária 

indissociabilidade pesquisa-ensino-extensão que perpassa também pela concepção 

de formação docente.  

Se nas universidades (públicas), uma das principais lacunas na formação 

docente é a pouca valorização do ensino, em outras instituições de ensino superior 

(centros universitários, faculdades integradas, institutos superiores ou escolas 

superiores), a ênfase é no ensino restrito a aulas que muitas vezes não garantem 

aprendizagem. Com a expansão do ensino superior privado nos anos 90 e a 

necessidade de profissionais para atuar como professor/a, a docência passou a ser 

exercida por profissionais experientes e de prestígio em suas atividades, mas com 

pouca ou nenhuma formação pedagógica. Igualmente, nas Instituições de Ensino 

Superior (IES), dada as suas especificidades, o que se percebe é a utilização da 

lógica que o domínio do conteúdo conceitual é suficiente para o saber ensinar, como 

se comprova pelo pensamento de Masseto (1998, p. 11): “Quem sabe, 

automaticamente sabe ensinar”. 

Para Masseto (1998), Veiga (2004) e Zabalza (2004), a docência universitária 

é concebida como uma atividade profissional e requer conhecimentos, competências 

e habilidades específicas, tanto da área de pesquisa/atuação como de questões 

pedagógicas e políticas. Para Veiga (2004), a docência universitária envolve uma 

ampla dimensão que requer habilidades específicas ao processo de ensino e 

articulação com a pesquisa – investigação e extensão – contextualizando 

socialmente. Assim, essa atividade deve ser desenvolvida por profissionais 

habilitados para isso.  

Masseto (1998), por sua vez, acredita que, para a docência no ensino 

superior, é preciso ter competência em uma determinada área; domínio da área 

pedagógica e dimensão política. Ainda nessa perspectiva Fernandes (1998) afirma 
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que é preciso uma relação dialética entre as dimensões epistemológica, pedagógica 

e política na formação docente.  

O domínio da área pedagógica favorece o entendimento dos processos de 

aprendizagem, de ensino, da mediação pedagógica, do planejamento e do 

desenvolvimento de aulas comprometidas com a aprendizagem dos estudantes e de 

avaliação. 

A dimensão política permite ter clareza da sociedade, do sujeito e da 

universidade, buscando também uma contextualização política e social dos 

conteúdos e das atividades desenvolvidas e tomando consciência das questões 

ideológicas presentes na prática pedagógica, nos conteúdos trabalhados ou 

ignorados no currículo. Afinal, “por dentro, as decisões acadêmicas do docente 

sobre como ensinar se acham afetadas pelas decisões que ocorrem no âmbito 

externo da universidade, que ocorrem na sociedade, muitas vezes, como espelho do 

campo econômico” (BRAGA et al., 1998, p 47). 

A dimensão epistemológica envolve a questão do conhecimento, que é 

histórico, temporal e dinâmico. Busca-se, nesse processo, superar as certezas, as 

verdades únicas, a neutralidade, os conflitos e a fragmentação na produção do 

conhecimento. 

Ao tratar sobre a formação do docente universitário, os autores citados 

comungam com as lacunas no campo pedagógico. Com base na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (BRASIL, 1996, art. 66), “a preparação para o exercício do 

magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em 

programas de mestrado e doutorado”. Entretanto, o que se percebe na maioria 

desses programas é a ênfase na formação em área específica advinda do seu 

objeto de estudo. A formação em cursos de mestrado e doutorado tem uma 

preocupação com a pesquisa, como fazê-la, como produzir conhecimento científico. 

Mas, ter domínio do conhecimento não significa necessariamente saber ensinar. 

Outro vazio identificado refere-se à abordagem dos temas emergentes, como 

a educação ambiental e as relações étnico-raciais, que devem permear o currículo 

em todos os níveis e modalidades de ensino. Conforme Brasil (1999), a educação 

ambiental é um componente obrigatório na educação brasileira devendo estar 

presente também no currículo de formação de professores/as. Contudo, o que 
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percebemos é que nos cursos de pós-graduação, principal lócus de formação de 

professores/as universitários, essa temática não é trabalhada. Segundo Santos 

(2008), 

[...] a atual reorganização global da economia capitalista assenta, entre 

outras coisas, na produção contínua e persistente de uma diferença 

epistemológica, que não reconhece, em pé de igualdade, de outros saberes, 

e que por isso se constitui, de fato em hierarquia epistemológica, geradora 

de marginalizações, silenciamentos exclusões ou liquidações de outros 

conhecimentos. (SANTOS, 2008, p. 153) 

Considerando a afirmação de Santos (2008), afirmamos que é preciso tornar 

visível a necessidade do trabalho com questões sobre a sustentabilidade 

socioambiental, cultura afro-brasileira e indígena nos espaços acadêmicos como 

caminho para entender e tomar consciência das implicações das escolhas que 

fazemos para um mundo socialmente justo e ambientalmente sustentável. É nesse 

sentido também que essas temáticas não podem mais ser trabalhadas apenas por 

estudantes e professores/as que optam por esses objetos de estudo, mas por todos 

e, em especial, os que atuam ou pretendem atuar como docentes. 

Porém, observa-se na prática que apenas os estudantes que optam por esse 

objeto de estudo têm acesso a essas discussões. Nota-se ainda que as disciplinas 

de formação de professores/as e currículo, essenciais para futuros docentes, não 

apresentam discussões sobre essas temáticas. 

Com isso, as lacunas na formação dos professores/as universitários refletem 

em suas práticas e na dos/as estudantes. Conforme Libâneo (2000), Veiga (2004) e 

D’Ávila (2010), a prática dos professores/as tem influência direta na vida profissional 

dos futuros professores/as. É possível inferir então que o “não dito” dos estudos 

concernentes a questões sobre educação ambiental e relações étnico-raciais na 

formação do formador/a toma uma dimensão bastante significativa porque reverbera 

diretamente na formação dos professores/as que atuarão na educação básica, 

gerando um ciclo vicioso e difícil de ser superado apenas com a formação em 

serviço. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares do Curso de Pedagogia (art.5º, item 

X, grifo nosso), o egresso desse curso deverá estar apto a: “[...] demonstrar 
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consciência da diversidade, respeitando as diferenças de natureza ambiental-
ecológica, étnico-racial, de gêneros [...]”. 

As questões trazidas pela educação ambiental e relações étnico-raciais 

envolvem problemáticas que não podem mais ser ignoradas por serem socialmente 

relevantes e por fazerem parte legalmente da educação brasileira. Trabalhar essas 

temáticas não deve ser uma opção do professor/a universitário, mas sim uma 

obrigação, um compromisso de sua tarefa profissional. Para Brand e Nascimento 

(2008), isso perpassa por espaço de diálogo entre os diversos saberes e por 

mudanças metodológicas, questionamento da hegemonia do saber acadêmico, entre 

outros. 

Nesse contexto, percebe-se a relevância da inclusão da educação ambiental 

e étnico-racial nos currículos dos cursos de pós-graduação stricto sensu para todos 

os/as acadêmicos, visto que esse é o principal espaço de formação do professor/a 

universitário, que, por sua vez, forma tantos outros professores/as nos cursos de 

Pedagogia.  

Nota-se que a concepção e o desenvolvimento da formação do docente 

universitário precisam de mudanças epistemológicas. É necessário compreender 

formações em que as questões da diversidade estejam no bojo das dimensões 

pedagógicas, políticas e epistemológicas sem que se dissociem da pesquisa e da 

extensão, que conduzem respectivamente à dúvida e ao diálogo com a diversidade 

ambiental, social e cultural. 

 

CONSIDERAÇOES FINAIS 
 

As questões até aqui pontuadas, relacionadas ao currículo de formação de 

professores/as, especialmente na formação inicial, além de não serem as únicas, 

não são de fácil resolução, reconhecemos; porém, não são impossíveis. Embora 

inseridas em um contexto de grande complexidade, precisam ser tratadas. E para 

isso se exige um esforço coletivo, envolvendo um conjunto de atores e atrizes com 

papéis e perspectivas diversas, mas com objetivos comuns.  
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Ademais, é preciso oferecer aos professores/as (já na sua formação inicial) e 

aos demais cidadãos e cidadãs condições de lidar com as temáticas apresentadas, 

não apenas como algo obrigado por LEI, mas algo indispensável para uma 

convivência mais saudável com “o/a outro/a” e com seu meio, fazendo parte dele ao 

mesmo tempo. Esse desafio, sem dúvida, não será vencido se as instituições de 

formação de professores/as não se comprometerem com essa empreitada. Nesse 

sentido, não estamos atribuindo exclusividade à formação de professores/as o papel 

de preencher de forma isolada algumas lacunas visualizadas, mas de ter um papel 

de destaque pela sua importância e potencialidade.  

Reconhecer no currículo esse espaço capaz de fazer a interlocução com as 

questões ambientais e raciais é, pois, uma oportunidade de dialogar com outras 

possibilidades e saberes, dando-lhes o valor necessário. 

 

 

CURRÍCULO, FORMACIÓN INICIAL DE DOCENTES Y CUESTIONES 
ÉTNICO RACIALES Y AMBIENTALES 

El presente trabajo tiene el objetivo de discutir cuestiones concernientes a la 

educación étnico-racial y la educación ambiental en el currículo de la formación 

inicial docente em la educación básica y de la educación superior a partir de 

reflexiones sobre la consecuencia de estos procesos formativos em la 

implementación de políticas públicas educacionales comprometidas com sociedades 

justas, plurales y ambientalmente sustentables. 

 

Palabras-clave: formación de docentes. Educación étnico-racial. Educación 

ambiental. Educación básica. Educación superior.  

 

 

CURRICULUM, PRE-SERVICE TEACHER TRAINING AND ETHNIC-
RACIAL AND ENVIRONMENTAL ISSUES  

The present essay aims at discussing issues concerning ethnical-racial and 

environmental education at the curriculum of pre-service teacher training of teachers 
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from basic education and higher education based on reflexions on the consequences 

of such formative processes in the implementation of educational public policies 

committed to just, plural and environmentally sustainable societies.  

 

Keywords – teacher training. Ethnic-racial education. Environmental 

Education. Basic Education. Higher education.  
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Resumo  
 
No decorrer da minha formação na Licenciatura Plena em História da Universiadade 
Católica de Pelotas, percebi muitos aspectos dentro e fora da sala de aula com 
relação ‘a prática docente de um professor inciante. Dessa forma, a proposta desse 
texto é fazer uma reflexão sobre algumas dessas dificuldades com vistas a obtermos 
mais experiências para a formação inicial. 
 
 
Apresentação da Temática 
  

Esse ensaio pretende narrar algumas das dificuldades enfrentadas pelos 

professores principiantes em suas primeiras vivencias de prática docente. Trata-se 

da narrativa de dois professores recém formados na Licenciatura de História. Esses 

professores recém formados irão atuar na Escola Básica, constituída pelos Ensinos 

Fundamental (5ª à 8ª série) e Médio (1ª à 3ªsérie). Esses professores receberam 

sua formação inicial em cursos universitários plenos, geralmente com 8 semestres 

de duração, e específicos para as diversas áreas do conhecimento. São chamados 

de Cursos de Licenciatura Plena, por exemplo, em Biologia, em Educação Artística, 

em Educação Física, História, Matemática, Física, Química, Língua Portuguesa, 

Língua Estrangeira, dentre outras disciplinas.  

Com esse ensaio pretendemos revelar indícios de como está sendo feita a 

articulação teoria-prática e como estão sendo trabalhadas as tensões entre as 

dimensões de formação teórica (Universidade) e prática, inclusive a profissional, 

(Escola Básica) a partir da implementação, nas universidades, dos currículos que se 

estruturaram a partir das Resoluções CNE/CP 01/2002 e CNE/CP 02/2002, do 

Conselho Nacional de Educação/ Câmara Plena, de fevereiro de 2002.  
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Nestes currículos, após essas orientações legais, há a organização partindo 

de pressupostos que privilegiam a tematização dos conhecimentos escolarizados 

(como por exemplo, a estruturação dos conteúdos das diversas disciplinas tendo 

como um dos referenciais, os conteúdos desenvolvidos na Educação Básica, a 

interdisciplinaridade, o trabalho com projetos de ensino, etc), a construção de 

saberes de experiência e, ainda , a iniciação científica, a inserção no campo 

profissional desde o início do curso.  

Para tanto a realização do estágio supervisionado, com 400 horas de 

duração, a partir da metade do curso, fornece uma identidade própria ao curso de 

licenciatura que em nosso País, trazia uma relação muito forte com os cursos de 

bacharelado, em função da história da criação dos cursos de formação de 

professores na década de 30 do século XX. Essa reformulação desde muito era 

solicitada por muitos segmentos da sociedade, na verdade ela veio ao encontro de 

antigos anseios dos que se preocupam com a formação docente na perspectiva 

desta ser uma prática social.  

Mas a carga horária mais extensa para essa outra modalidade de estágio, 

não foi acompanhada pelas estruturas existes na escola de educação básica, que é 

o campo profissional por excelência da formação dos professores e, esse fato se 

tornou um obstáculo no decorrer da formação prática. Outro fato relevante é que, 

também não houve paralelamente a adequação dos conteúdos que devem ser 

abordados nas matrizes curriculares vigentes.  

Em média são três períodos semanais de 45 minutos, sendo algumas vezes 

períodos intercalados. Na vivência da prática essa condição não permite uma 

abordagem contextualizada, onde o professores poderia trazer outras enfoques e 

metodologias como, por exemplo, o uso de um filme, ou a leitura de jornais atuais e 

de outras épocas, num curto espaço se perde muito tempo com a fragmentação da 

carga horária.  

Outra problemática enfrentada pelos professores principiantes e a 

organização dos temas a serem trabalhados, pois além de extensos não apresentam 

uma seqüência temporal lógica. Mostra-se com algumas lacunas e de forma 

reducionista o que compromete o desenvolvimento do senso crítico por parte dos 

estudantes.  



Anales del I Encuentro internacional del conocimiento : diálogos en nuestra América / I Encuentro de 
las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración en el Conosur, 5, 6, e 7 de mayo 2011, 
Pelotas, Brasil – Pelotas (RS) : Instituto Federal Sul-rio-grandense/IFSul, 2011 - ISSN 2238-0078 
_________________________________________________________________________________ 

 

 1968 

Outras vezes desconsidera aspectos sociais, culturais do contexto histórico 

do acontecimentos. Com isso, algumas vezes, se estuda uma história isolada da 

realidade, comprometendo a construção do conhecimento e permitindo que o aluno 

perceba a história apenas com datas e nomes; e, depois, aplicação de avaliações 

como mera reprodução dos fatos. Nessa vivência formativa, percebemos que as 

aulas dinâmicas e atraentes que vimos falar na faculdade, bem como as técnicas 

que nos passam e fazem os acadêmicos acreditar não são tão viáveis dentro da 

estrutura educacional vigente.  

A realidade é outra, mostra-se extremamente complexa o que leva os 

professores principiantes, muitas vezes, a desistir da profissão docente e seguir 

carreira como pesquisador ou, até mudar de profissão. Há registros nas secretarias 

de educação da região, que muitos professores após serem aprovados em 

concursos públicos e serem designados para escolas, ao chegarem nas mesmas, 

não assumem seus postos de trabalho por muitas razões, dentre elas: falta de 

estrutura física nas escolas, localização em regiões de difícil acesso, carga horária 

além da prevista nos concursos, turmas com muitos alunos, dentre outros aspectos.  

Essa situação é muito preocupante no sentido da importância social do 

conhecimento da História para uma sociedade. Nóvoa faz outro encaminhamento 

que nos parece bastante pertinente, ao afirmar: “É por isso que insisto na 

necessidade de inscrever a nossa reflexão na história, de inscrever-nos na história. 

Não para ficar prisioneiro dela: a história não é uma fatalidade, é uma possibilidade 

[...], a partir da consciência histórica, podemos encontrar novos caminhos para 

conduzir a nossa intenção de educar (2008, p.220)”.  

Aqui fazemos uma aproximação com o pensamento de Freire (1997, p.21) 

sobre a importância de se “reconhecer que a História é tempo de possibilidade e não 

de determinismo, que o futuro permita-se-me reiterar, é problemático e não 

inexorável (grifos do autor)”. Com essa perspectiva, de perceber a história como 

possibilidade, é que preocupamo-nos com a forma que essa área do conhecimento 

esta sendo tratada e, como estamos no inicio de uma carreira profissional, da qual 

não queremos nos afastar, vivemos uma situação de tensionamentos e conflitos.  

 

Muitas vezes ao não aderir-se a sequência cronológica da produção histórica, 

pode se gerar uma compreensão equivocada dos fatos. Se tirarmos o contexto, 



Anales del I Encuentro internacional del conocimiento : diálogos en nuestra América / I Encuentro de 
las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración en el Conosur, 5, 6, e 7 de mayo 2011, 
Pelotas, Brasil – Pelotas (RS) : Instituto Federal Sul-rio-grandense/IFSul, 2011 - ISSN 2238-0078 
_________________________________________________________________________________ 

 

 1969 

poderemos anular a visão critica dos estudantes reduzindo a historia e datas e 

heróis, que é uma posição superada por teóricos e estudiosos da área. Outra 

questão preocupante é a ausência de recursos tecnológicos de algumas escolas. 

Dessa forma, a proposta desse texto é fazer uma reflexão sobre alguma dessas 

dificuldades com vistas a obtermos mais experiências para a formação inicial. 

     Venho relatar uma experiência dos meus estágios de formação do curso 

de licenciatura plena de historia que conclui no 1º semestre do ano de 2009 pela 

Universidade Católica de Pelotas. Os meus três estágios foram no ensino 

fundamental que corresponde a 5º a 8º série sendo que trabalhei nas 7º e 8º series 

em uma Escola Publica Estadual. 

     Outro grande problema é a grade curricular de 5º a 8º que e extensa se vê 

a história da humanidade todo numa ordem complicado para professor e aluno, isso 

complica e muito a forma de construir as aulas por que o aluno ás vezes sai de uma 

serie para a outra sem ver todo conteúdo programado para aquele período e estudo 

todo estudo de uma forma muito reduzida e pior sem um senso crítico e sem ter um 

contexto histórico do acontecimento. Com isso se estuda uma história de decorar 

datas e nomes e depois aplicar na prova sem conhecimento algum do assunto e sim 

de reprodução dos fatos. 

     Vejo que as aulas dinâmicas e atraentes que vimos falar na faculdade e 

todas as técnicas que nos passam e fazem os acadêmicos acreditar e 

humanamente impossível levar para dentro de uma sala de aula com todos os 

problemas que a educação brasileira vive e com os problemas sociais de cada 

aluno. A realidade e outra o professor tem que se dedicar ao máximo para construir 

uma sala de aula em 45 minutos atraente, competitiva com as tecnologias que os 

alunos trazem de casa e acima de tudo uma aula crítica que desperta o aluno a ir 

buscar mais sobre o assunto. 

     Sabe se que a historia durante muito tempo foi contada pelos heróis, 

vencedores que muitos vimos na nova história que não foram tão vencedores e 

muito menos heróis, com a criação de revistas, sites e acima de tudo bons livros a 

história se tornou mais atraente  e com mais ferramentas para formar uma boa aula. 

Particularmente com a produção de ótimos documentários e revistas com gravuras e 

temas simplificados e revistas de histórias consegui construir boas aulas e sempre 
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com a contribuição dos alunos que de casa traziam temas polêmicos e atuais para 

se discutir a história do passado com a história atual. 

      

     A falta de equipamentos como, Xerox, data show, retroprojetor e uma 

internet rápida na escola ás vezes barra uma aula que foi projetada para trabalhar 

de uma forma dinâmica e mais atrativa aos olhos dos alunos. O professor nota a 

diferença de trabalhar uma aula sobre determinado assunto com um documentário, 

busca de fontes novas na internet ou até mesmo com figuras, fotos coloridas para 

uma aula que o conteúdo é ditado e simplesmente é dado um questionário para o 

aluno responder usando o texto ditado ou o livro didático que auxilia muito mais não 

se pode basear uma aula nos livros didáticos, apesar da qualidade de melhorado e 

muito nos textos e com muitas ilustrações coloridas. 

      A sobre carga do professor foi um ponto que observei no decorrer do 

meus estágios, a professores que chegam a trabalhar com 20 turmas de ensino 

fundamental e médio contendo cada turma de 30 a 40 alunos é muita coisa para um 

profissional que ainda cuida da chamada de corrigir provas e trabalhos dos alunos e 

ás vezes de construir pareceres de cada aluno no final do semestre,  como que um 

profissional com tanto trabalha acha de pesquisar montar e levar para a sala de aula 

uma aula dinâmica sem falar no baixo salário e custo elevados de livros, revistas e 

documentários e materiais para se trabalhar dentro da sala de aula. 

     Sinto que na formação de professores a realidade é uma onde se formam 

aulas dinâmicas com conteúdos críticos e inseridos no contexto histórico, mas na 

sala de aula real e bem diferente onde o tempo é cronometrado, recursos reduzidos 

e acima de tudo o aluno numa dificuldade imensa de se encontrar e de até mesmo 

de se vê dentro da sala de aula e perceber que seu futuro passa por ali e somente a 

educação vai ser a ferramenta para uma profissão e um futuro promissor nos dias de 

hoje, onde a educação e o seu currículo é o que vai valer na sua vida profissional. 

 
 
Considerações finais 
     Como professor principiante, nesse ensaio, pretendi evidenciar as 

dificuldades que encontrei através de minhas experiências. Muitas vezes, quando 

entramos na escola- nosso campo de trabalho- percebemos nosso despreparo para 
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desenvolver a docência. Percebíamos que possuíamos o conhecimento do 

conteúdo, mas como abordar essas temáticas na escola? Não era possível conectar 

nossas leituras, nossos saberes ao programa estabelecido, quando recorremos aos 

PCNs(Parâmetros Curriculares Nacionais), como forma de tentar desenvolver nosso 

trabalho, não conseguimos estabelecer relações para uma mediação pedagógica 

que levasse nossos alunos a produção de um conhecimento histórico e crítico. 

     Percebi que mesmo com o aumento da carga horária de estágio ter 

contribuído para um maior conhecimento da realidade, tivemos uma grande 

dificuldade para tentar superar a complexidade da prática docente. Parece-nos que 

nossa temática, dentro da escola de educação básica, é considerada sem a devida 

profundidade, colocando os indivíduos a parte da historia como se essa não fosse 

construída por todos nós. 

     Nossos primeiros momentos de trabalho docente mostraram-se totalmente 

complexos , algumas dessas dificuldades conseguimos superar através de estudos 

em grupo, com pesquisas entre colegas de faculdade e alguns professores mais 

experientes. Estou caminhando, pois não quero abandonar esse caminho; espero 

compartilhar com outros colegas -professores principiantes- minha angustias e, 

assim, nessa partilhar construir, pelo menos em parte, os saberes docentes que 

ajudarão futuros professores a ingressarem de uma forma mais tranquila na 

profissão docente. 
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 Ensino de Língua Espanhola na fronteira: reflexões  

sobre a formação inicial – conhecendo as visões dos futuros docentes  

 

BOÉSSIO, Cristina Pureza Duarte 

Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA/Jaguarão 

 

1. Contexto de reflexões – UNIPAMPA 
  

Em novembro de 2005 foi assinado, em Brasília, o contrato de Cooperação 

Técnica entre o Ministério da Educação e as Universidades Federais de Pelotas 

(UFPel) e de Santa Maria (UFSM) para a implantação da Universidade Federal do 

Pampa – UNIPAMPA. Essa universidade é uma das novas instituições federais que 

estão sendo construídas por meio dos investimentos do Governo Federal na 

expansão do ensino superior e na ampliação da pesquisa e da tecnologia no país.  

A UNIPAMPA nasce com a proposta de atender a metade sul do Rio Grande 

do Sul, que concentra uma população de 2,6 milhões de pessoas, distribuída por 

103 municípios. Esta região é caracterizada por uma economia de base 

agropecuária e está localizada na área de divisa do Brasil com o Uruguai e a 

Argentina, constituindo-se, portanto, em local privilegiado para a implantação de 

projetos voltados para o Mercosul.  

A UNIPAMPA está hoje composta por dez campi distribuídos em dez 

municípios: Bagé; Santana do Livramento; Caçapava do Sul; Dom Pedrito; 

Jaguarão; Uruguaiana; Alegrete; São Borja; São Gabriel; Itaqui. 

Até a sanção da Lei 11.640, em 11 de janeiro de 20082394, a UNIPAMPA, 

campus de Jaguarão, foi tutorada pela UFPel, como um campus fora de sede, sendo 

todas as suas ações regidas pelas normas daquela Instituição. A partir de 11 de 

                                            
2394 Dados sobre a Lei nº 11.640 disponíveis em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato 2007-
2010/2008/Lei/L11640.htm>. Acesso em: 05 maio 2008. 
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janeiro de 2008, foi instituída a Fundação Universidade Federal do Pampa – 

UNIPAMPA, com sede e foro na cidade de Bagé, no estado do Rio Grande do Sul. 

No Campus Jaguarão, inicialmente foram oferecidos dois cursos: Curso de 

Pedagogia e Curso de Graduação em Letras Habilitação em Língua Portuguesa e 

Língua Espanhola e suas respectivas Literaturas. O Curso de Pedagogia prepara os 

futuros professores para atuarem nas séries iniciais do ensino fundamental, e o 

Curso de Letras, para a atuação nas séries finais do ensino fundamental: 5ª. a 8ª. 

série e no ensino médio, como previsto pela legislação vigente.  

O Curso de Letras, de dupla habilitação – Português e Espanhol – foi criado 

como um diferencial por se tratar de uma região de fronteira – a cidade de 

Jaguarão/RS – Brasil, limítrofe com a cidade de Rio Branco no Uruguai.  

 

2. Contexto macro – Jaguarão, zona de fronteira 
 

Unida apenas por um rio – Rio Jaguarão – e uma ponte, – Ponte Mauá – a 

cidade de Jaguarão/RS faz divisa com a cidade de Rio Branco no Uruguai. Situada 

na parte mais meridional do Brasil, na rota do Mercosul, é o menor caminho entre 

Porto Alegre e Montevidéu. Distancia-se em 380 km de Porto Alegre e os mesmos 

380 km de Montevidéu, capital do Uruguai. Fica a 140 km de Pelotas, 190 de Rio 

Grande e 320 de Bagé. Em direção ao Uruguai, situa-se a 86 km de Melo e 120 km 

de Trinta y Três2395. 

No censo de 2004, a cidade tinha 31.293 habitantes; hoje, segundo 

informações obtidas na Prefeitura Municipal de Jaguarão, essa população gira em 

torno de 27.000. Os dados apontam para uma saída de cerca de 5.000 pessoas nos 

últimos anos, em busca de melhores oportunidades de trabalho e estudo. Jaguarão, 

hoje, é símbolo da resistência, conhecida pela sua força como “Cidade Heróica”. 

Por ser uma região de fronteira, as relações que se estabelecem nas duas 

cidades mesclam culturas e línguas, gerando uma nova cultura e também uma nova 

língua, como é reconhecida pelos próprios sujeitos que dela se utilizam – o 

Portunhol. Como toda região de fronteira, as relações comerciais que se 

                                            
2395 Dados obtidos em: <http:://www.jaguarão.com.br/prefeitura>. Acesso em: 02 dez. 2007. 
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estabelecem ora favorecem um país, ora o outro. No momento atual (2010), em 

comparação com a economia brasileira, o peso uruguaio está muito desvalorizado, 

não havendo um equilíbrio monetário no comércio fronteiriço.  

Outra consequência da valorização da moeda brasileira (Real) é a realização 

de compras nos Free Shops (que aumentam em quantidade a cada dia) por 

centenas de brasileiros, dos mais diversos lugares do Rio Grande do Sul, como é 

possível observar diariamente pelo volume de carros com placas de diferentes 

regiões. Essa explosão comercial nesta região de fronteira deve-se, não só aos 

turistas brasileiros, que são a maioria, mas também aos argentinos e uruguaios que 

por lá circulam, o que, de certa forma, movimenta as duas cidades – Rio Branco com 

as compras, e Jaguarão com a rede hoteleira. Por outro lado, o Uruguai oferece um 

maior número de empregos também para os brasileiros, sendo a língua portuguesa 

um dos fatores de abertura desse mercado de trabalho, uma vez que ela auxilia nas 

transações comerciais e na compreensão do idioma falado pela maioria dos turistas. 

Em contrapartida, esses brasileiros que assumem vagas no exterior necessitam 

conhecer, pelo menos, o básico da língua vizinha, já que estarão subordinados aos 

falantes nativos dessa língua. 

Também do lado brasileiro, há a necessidade de os trabalhadores nos hotéis 

e restaurantes terem o conhecimento básico da língua espanhola para receber 

melhor os turistas e clientes do Uruguai e Argentina. É comum, quando se está em 

uma loja, observar o vendedor, ao interagir com o hispanohablante, inserir termos da 

língua do cliente para propiciar uma relação mais próxima. Serve de exemplo a 

manifestação de um balconista de uma casa de material de construção a um senhor 

uruguaio: pode passar no caixa que o muchacho lhe cobra. 

Além da inserção do vocabulário, outra característica dessa região é a 

apropriação de estruturas da língua espanhola traduzidas para o Português. Por 

exemplo: quando se procura uma mercadoria que já se esgotou, o vendedor 

brasileiro responde: não me fica, demonstrando a apropriação da estrutura no me 
queda, utilizada no Uruguai. Também é comum o uso do vocabulário de língua 

espanhola com sotaque português que já foi incorporado ao linguajar do jaguarense: 

em resposta a um comentário sobre o alto valor do serviço, o funcionário 

ironicamente responde: mas isso tá regalado! – palavra do idioma Espanhol que 
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quer dizer “dado; presenteado”. Esses são alguns dos muitos exemplos possíveis 

para que se possa perceber como se dão as relações cotidianas de comunicação 

em uma realidade fronteiriça. 

Outra situação peculiar nessa região é o fato de as crianças que vivem do 

lado brasileiro estudarem em escolas uruguaias. Isto é muito frequente, bem como o 

inverso – crianças que vivem do lado uruguaio e estudam em escolas brasileiras.  

Hoje, dezembro de 2010, a UNIPAMPA/Jaguarão conta com quatro cursos, o 

de Letras e Pedagogia já mencionados, o Curso de Tcnolólogo em Turismo e de 

Licenciatura em História. A tendência é que se amplie a UNIPAMPA de um modo 

geral e que cada Campus seja capaz de oferecer novos cursos, de acordo com as 

demandas da região em que está localizado. Existe, inclusive, certa pressão para a 

criação desses novos cursos, o que, a meu ver, deve ser algo questionado e 

bastante refletido.  

 

3. Reflexões sobre o ensino (ou não) de língua espanhola 
 

Seguindo essa tendência, da criação de novos cursos, houve, por parte de 

alguns professores do Curso de Letras, a sugestão de que se oferecesse um Curso 

de Licenciatura em Letras com Habilitação única em Língua Portuguesa e suas 

respectivas Literaturas. Vários argumentos para sustentarem essa ideia foram 

lançados, entre eles, o aproveitamento do corpo docente, sem a necessidade de 

novas vagas e novos concursos, a diminuição do tempo do Curso, e, segundo 

investigações realizadas por alguns docentes, a demanda da rede básica de ensino 

que apresenta um quadro alarmante no que diz respeito à formação dos professores 

de língua materna. Muitos deles não têm o Curso de Licenciatura em Letras. 

De minha perspectiva, o Curso de Letras deve seguir com sua dupla 

habilitação – Português/Espanhol e não priorizar uma ou outra língua. Aponto alguns 

argumentos para defender minha proposta. Primeiramente, a criação desse Curso 

se deu por motivos regionais, isto é, a necessidade de que se aprenda as duas 

línguas em uma região de fronteira, na qual os dois idiomas convivem diariamente 

nos mesmos espaços. Esse argumento já seria suficiente, mas podemos ampliar o 
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leque de possibilidades. Um curso de habilitação dupla dá mais oportunidade de 

trabalho, isto é, com um mercado competitivo como é atualmente, as possibilidades 

aumentam para os futuros docentes. Outro forte argumento é a aprovação da lei 

11.161, que obriga a oferta de língua espanhola no ensino médio.  

 

4. A Lei 11.161 
 

Decretada e sancionada em 05 de agosto de 2005, a lei federal 11.1612396 é o 

único documento que institui a obrigatoriedade do ensino de Espanhol como língua 

estrangeira no currículo do ensino médio. Até o ano de 2010, os professores 

“deveriam” estar capacitados para tal tarefa. Esta lei surgiu de um acordo firmado 

entre Brasil e Espanha, que aceitou capacitar professores brasileiros durante o 

período de adaptação. 

A implantação gradativa do ensino de Espanhol, como previsto nesta lei, dar-

se-á no ensino médio e no prazo de cinco anos. De outra sorte, sua implantação no 

ensino fundamental – 5ª. a 8ª. série – é facultada pela lei. 

O texto da lei faz diferença quanto à oferta da Língua Espanhola na rede de 

ensino pública e privada. No ensino público, a lei prevê a oferta da disciplina em 

horário regular de aula dos alunos. Prevê, também, a implantação de Centros de 

Ensino de Língua pelos sistemas públicos de ensino. Já na rede privada, a disciplina 

pode ser ofertada no horário normal de aula ou na modalidade de Centro de Estudos 

de Língua Moderna.  

As normas necessárias para a implantação dessa lei, levando-se em 

consideração as peculiaridades de cada unidade federada, deveriam ser emitidas 

pelos Conselhos Estaduais de Educação dos Estados, tendo estes, naquilo que 

necessitassem, o estímulo e o apoio da União. 

O argumento que apresento é que, se há a obrigatoriedade, há a necessidade 

de formação de docentes para ensinarem a língua espanhola. Por que concordar 

que a Espanha se aproprie de tal fatia de mercado? Nós brasileiros não somos 

capazes de tal empreitada? Vivendo em uma região de fronteira, na qual nossos 

                                            
2396 Diário Oficial de 08/08/2005 
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vizinhos têm como língua materna a espanhola, há necessidade de que venham 

profissionais do outro lado do mundo para nos “formarem”? 

Isso é, no mínimo, uma falta de respeito! A abertura de um Curso de 

Habilitação única em Português pode ser o dispositivo para a morte do Curso de 

Língua Espanhola em nossa Universidade. Digo isso porque já houve casos 

semelhantes em outras universidades. A Universidade na qual me graduei em 

Língua Espanhola, fiz minha especialização em Língua Espanhola e meu mestrado 

em Linguística Aplicada – Universidade Católica de Pelotas – teve a sua graduação 

em Língua Espanhola extinta. Muitos aprendizes buscam minimizar o tempo de 

estudos e seguirem um caminho mais curto que lhes oportunize entrarem mais 

rapidamente no mercado de trabalho. Isto é um fato.  

 

5. Habilitação simples ou dupla? – Português e Espanhol 
 

Alguns autores que defendem a idéia de fechamento dos Cursos de 

Licenciatura dupla, nesta perspectiva, acreditando que uma melhoria na qualidade 

de um curso de Letras de habilitação única, Paiva (2005) aponta que 

não resta dúvida de que todas as ações geradas pela LDB 
em vigor têm um impacto positivo na evolução dos Cursos de 
Letras. Considero que, no caso específico das Línguas 
Estrangeiras, ainda há muito a avançar. Vejo as licenciaturas 
duplas como um dos empecilhos para uma maior qualidade 
(PAIVA, 2005, p. 10). 

 A autora defende o término das licenciaturas duplas buscando 

qualificar o curso que ofereça uma única habilitação e reafirma sua posição dizendo 
acredito que o fim das licenciaturas duplas seria uma 

medida essencial para uma mudança de patamar na qualidade 
dos cursos. Quando presidi a Comissão de Especialistas de 
Ensino de Letras na SESu, chegamos a discutir uma proposta a 
ser encaminhada ao CNE, mas ao consultar os professores de 
língua inglesa no XVI ENPULI (Seminário Nacional de Professores 
Universitários de Língua Inglesa), realizado em Londrina, em 
setembro de 2002, constatei uma enorme resistência dos 
professores de língua inglesa das IES privadas. Havia, naquela 
época, um receio geral de que tal medida poderia causar o 
fechamento de alguns cursos e que as IES manteriam apenas a 
licenciatura em Língua Portuguesa. Eu não me senti legitimada a 
insistir naquela direção, pois entendia que não poderia atuar 
naquela Comissão guiada apenas por minhas convicções (PAIVA, 
2005, p. 10). 
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Muitos professores continuam incrédulos quanto a isso e receosos de que 

haja a extinção do curso no qual atua, lutando para manter a licenciatura dupla por 

diversos fatores, entre eles a manutenção de seu emprego. Paiva insiste na questão 

da qualidade, posicionando-se 
no entanto, continuo acreditando que é preferível termos 

alguns cursos fechados a continuarmos formando professores mal 
preparados (PAIVA, 2005, p. 10). 

Na mesma direção da autora, me preocupo com a formação inicial dos 

graduandos em Letras, principalmente no que diz respeito à Língua Espanhola. É 

preciso sim, qualificar os Cursos. 

 Alguns autores afirmam que é preciso conhecer sua língua materna para 

melhor aprender a estrangeira. Estou de acordo com essa visão, principalmente em 

se tratando de ensino de língua espanhola em uma região em que os dois idiomas 

convivem diariamente. Contrastar os dois idiomas, tão próximos, é inerente a 

qualquer aprendiz e mesmo ao professor. O conhecimento das duas línguas facilita 

as reflexões e, assim, o aprendizado.  

Paiva aponta ainda a falta de prestígio e valorização da língua estrangeira em 

cursos de habilitação dupla 
As diretrizes curriculares, a resolução de formação de 

professores e os instrumentos de avaliação apontam caminhos 
interessantes para um novo perfil do Curso de Letras. No entanto, 
continuam as licenciaturas duplas e a parte mais afetada é a 
formação de professor de língua estrangeira. (PAIVA, 2005, p. 10) 

Neste ponto considero que a autora está com toda a razão. O que temos que 

repensar é a proposta curricular do Curso, sua ênfase e o perfil do egresso que se 

espera. É preciso que nós, os próprios envolvidos diretos com o ensino 

aprendizagem de língua estrangeira estejamos seguros da importância do domínio 

do idioma para uma formação de qualidade. Com isso, que estejamos sempre 

buscando aperfeiçoamento e comprometendo-nos com o trabalho realizado no 

Curso. 

Referindo-se aos cursos de Letras de dupla habilitação, Paiva denuncia 
os projetos pedagógicos em vigor nas licenciaturas duplas 

continuam privilegiando os conteúdos em língua portuguesa, 
ficando a língua estrangeira com pouquíssimo espaço na grade 
curricular. As literaturas, espaço essencial para que o aprendiz 
tenha input autêntico, experiência estética e imersão na outra 
cultura, ficam relegadas, geralmente, a duas disciplinas de 30 ou 
60 horas. Conteúdos de formação do professor de língua 
estrangeira são, geralmente, ignorados, e é raro o curso que 
oferece atividades curriculares que estimulem reflexões sobre a 
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aquisição, ensino e aprendizagem de língua estrangeira (PAIVA, 
2005, p. 10). 

 E enfatiza a importância de que a carga horária do idioma estrangeiro 

não seja menor do que a metade das horas do Curso, com o que estou totalmente 

de acordo. O que precisamos então é rever os currículos dos Cursos, seguindo 

algumas proposições como a de Paiva 
Considero imperativo que seja fixado um percentual de 

horas mínimas a serem dedicadas ao ensino de língua 
estrangeira, que no meu entender, não deveria ser inferior a 
metade da carga horária prevista para as licenciaturas (1400 
horas) (PAIVA, 2005, p. 10). 
 

Eu, como docente e entusiasta da Língua Espanhola, gostaria de ver isso 

acontecer em uma Universidade que ajudei a criar, já que fui a terceira professora 

do Curso. Defensora de um ensino de língua espanhola de qualidade, do aumento 

da carga horária na rede básica de ensino, bem como na Universidade, do respeito 

e comprometimento com esse ensino, luto por seguir oferecendo a habilitação em 

língua espanhola, investigando e tentando melhorar a formação desse futuro 

docente. Por que não se pensa, então, em habilitação única em Língua Espanhola? 

Num mundo que se diz plurilíngue, globalizado, etc., diminuir as 

possibilidades de aprendizado não me parece interessante e, sim, o repensar dos 

currículos de formação, como aponta Almeida Filho: 

A alternativa de orientar as verdadeiras discussões a partir 
das necessidades e interesses dos alunos de Letras num Brasil 
real de hoje é, portanto, mais do que elaborar um rol de críticas e 
apontar limitações nos colegas e programas.  A verdadeira 
mudança, e não meros remendos deveria exigir um repensar dos 
objetivos, terminalidades, focos ou ênfases filosófico-científicos 
dos conhecimentos reputados como essenciais na formação dos 
profissionais da linguagem, do corpo docente já existente nos 
departamentos e setores, dos departamentos que abrigarão os 
mestres e doutores nas faculdades e centros. Sem dúvida, esse 
repensar terá de ser produzido não somente pelo próprio corpo 
docente e estudantes reunidos em assembléias ou a partir de 
levantamentos de opiniões mas também, e principalmente, por 
avaliadores especialistas externos para evitar vícios como o 
corporativismo, bandeiras de grupos fervorosos, endogenia e seus 
resultados perversos na estagnação nas concepções e alienação 
dos interesses dos alunos e da sociedade. (ALMEIDA FILHO, 
2000,06/07).   

O autor aponta a necessidade de ouvir, além dos docentes e, principalmente 

dos avaliadores externos, também os alunos, buscando discutir as “necessidades e 

interesses” e, assim, poder realizar uma real mudança curricular, não realizando 

apenas “pequenos remendos”. É esse diálogo, esse conhecer a perspectiva dos 
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alunos que se faz necessário, e que realizei e busco, neste texto, relatar – sobre o 

interesse na Licenciatura dupla ou a preferência por uma Habilitação única 

(Português). 
Não será suficiente, depois, comunicar aos alunos e 

autoridades as propostas e suas justificativas num cenário de 
mudanças.  Necessitamos antes interpretar os interesses e as 
necessidades do público, e ainda explicar de modo convincente 
porque se recomendam tais e quais mudanças por feixes 
coerentes de concepções filosóficas de abordagem da formação 
de universitários na área de Letras e de futuros profissionais da 
linguagem (ALMEIDA FILHO, 2000,06/07).   

O autor assinala a importância de que se pense coletivamente, levando em 

conta os interesses e necessidades do público. Nessa linha é que pretendo conduzir 

as discussões e sustentar meus argumentos. 

Preocupados com as questões relativas ao ensino de LE no Brasil, 

professores do ensino fundamental, médio, técnico, universitário, autoridades 

educacionais, representantes de associações de professores de línguas, entre 

outros, vêm promovendo encontros nacionais para debater a política de ensino de 

língua estrangeira. 

Um dos documentos resultantes desses encontros é conhecido como Carta 

de Pelotas, que se originou no II Encontro Nacional sobre Política de Ensino de 

Línguas Estrangeiras, realizado em Pelotas, de 4 a 6 de setembro de 20002397. Este 

documento considera, entre outras coisas, que 

 
todo cidadão brasileiro tem direito de ser preparado para o mundo 
multicultural e plurilíngüe por meio da aprendizagem de línguas 
estrangeiras; e que a aprendizagem de línguas não visa apenas objetivos 
instrumentais, mas faz parte da formação integral do aluno; as autoridades 
educacionais e governamentais não compreendem e nem reconhecem a 
complexidade e a importância do ensino de línguas na educação; há 
profissionais e especialistas no país no ensino de línguas com competência 
para conceber e implementar projetos regionais e nacionais de inovação 
curricular ou de formação profissional (ALMEIDA FILHO, 2001, p.103-108). 

 

São inúmeras as propostas apresentadas no documento, dentre elas que seja 

“incentivado o estudo de mais de uma língua estrangeira; que a língua estrangeira 

tenha o mesmo status das disciplinas do núcleo comum; e que o estudo da língua 
estrangeira seja gradualmente estendido às séries iniciais do ensino 
fundamental” (grifos meus). O documento enfatiza, também, que a inclusão de 

                                            
2397 As diretrizes que originaram a Carta de Pelotas começaram a ser discutidas no I Encontro Nacional sobre 
Política de Ensino de Línguas Estrangeiras, realizado em Florianópolis de 28 a 30 de novembro de 1996. 
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“línguas estrangeiras no currículo seja definida pela comunidade na qual se insere a 

escola”.  

A Carta de Pelotas, documento conhecido em âmbito nacional, segue sendo 

citado e usado por professores e pesquisadores da área, na tentativa de ampliar, 

qualificar e normatizar o ensino de LE no Brasil. Parece haver unanimidade pelos 

professores/investigadores quanto à importância do ensino de LE e a necessidade 

de que ele tenha qualidade, começando desde as séries iniciais do fundamental, 

contemplando a realidade local. A partir de todo o exposto, seria incoerente terminar 

com o ensino de Língua Espanhola (ou com o curso de dupla habilitação) neste 

contexto. Almeida Filho (2001), ao referir-se a Carta, assinala que  
a divulgação do teor da Carta precisa se dar no plano dos 
gestores públicos mas também na esfera profissional das escolas 
e universidades. O texto poderá perfeitamente se prestar à leitura 
solitária dos professores e demais profissionais da educação, à 
leitura para discussão grupal em reuniões de professores, 
semanas de planejamento, sessões de estudo por membros de 
grupos espontâneos de professores em formação continuada, em 
classes de alunos de Letras, principalmente de licenciandos, e por 
professores em jornadas, seminários e congressos científico-
profissionais (ALMEIDA FILHO 2001, p. 20). 

 

Parece que a sugestão de Almeida Filho deveria ser aceita, e as questões 

sobre o ensino de língua estrangeira no Brasil, mais respeitadas e valorizadas, 

conhecendo desde a percepção dos alunos como dos professores e das esferas 

administrativas, como consolidando propostas, efetivando-as. O autor conclui que 

A Carta de Pelotas se constitui numa súmula com alto 
potencial para discussão e proposição de ações consoantes para 
as questões maiores do Ensino de Línguas na perspectiva da 
realidade atual de um lado e da iluminação teórica contemporânea 
da Lingüística Aplicada do outro. (ALMEIDA FILHO 2001, p. 04) 

Na busca de conhecer a percepção dos atuais alunos matriculados no Curso 

de Letras, realizei, na primeira semana de novembro de 2010, um questionário com 

onze perguntas, entre elas: Caso abrisse um Curso em Letras, com habilitação em 

Português e suas respectivas literaturas, optarias por continuar no teu curso atual de 

habilitação dupla? Por quê? 

 

6. O que pensam os alunos do Curso de Letras 
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Responderam a esse questionário 72 alunos, distribuídos em todos os 

adiantamentos do curso. O total de discentes matriculados no Curso de Letras neste 

momento é de 174 alunos,  Curso da Unipampa/Jaguarão que tem o maior número 

de alunos até este ano de 2010. Destes 174, 21 (5 do diurno e 16 do noturno), 

realizaram o trancamento da matrícula, não concluindo, portanto, o segundo 

semestre de 2010. Houve outras desistências que não foram geradas no sistema por 

falta de trancamento oficial de matrícula. O número de 72 alunos se deu porque são 

os que efetivamente estão frequentando o Curso e os que estavam presentes nas 

aulas de diferentes professores que me permitiram aplicar o questionário na primeira 

semana de novembro.  

Analisando as respostas a essas duas perguntas, constato que 61 não 

trocariam o seu Curso atual de dupla habilitação por uma simples. Entre os onze 

alunos que optariam por uma licenciatura única, 05 ficariam só com o Português, 05 

somente com a Língua Espanhola e um não identificou a língua que escolheria. 

Ainda que os outros 61 apontassem querer seguir no Curso atual, assinalam 

a língua de sua preferência, o que resultou em 07 preferências pelo Português e 30 

pelo Espanhol. Entre as preferências pelo Espanhol apresento, primeiramente, as 

que me pareceram mais significativas, que enfatizam o gosto ou interesse pessoal, 

sem apontar questões motivacionais extrínsecas e, sim, intrínsecas: 

• ...o que mais me interessa no curso de letras é o espanhol, eu adoro 
muito e espero me especializar ainda mais. 
• ...porque eu gosto muito do espanhol e é um privilégio aprendermos 
uma outra língua. 
• Eu continuaria no curso atual pelo fato de estar na reta final, porém 
se eu pudesse optar escolheria apenas a língua espanhola, porque além 
de gostar do idioma o curso sendo destinado apenas a isso seria mais 
aproveitado, dando enfoque apenas na língua. 
• Porque gosto muito da língua espanhola. 
• Em primeiro lugar, porque é um idioma que gosto muito, em 
segundo lugar, a língua espanhola é algo que está próximo de todos nós, 
por isso acho muito mais importante saber espanhol do que outro idioma. 
• Porque é uma área que eu gosto e quero aprofundar. 
• Porque eu gosto do espanhol. 
• Porque gosto da outra língua e me interessei por ela. 
• Porque o espanhol me encanta completamente. 
• Porque gosto do espanhol e, evidentemente, duas habilitações 
valem mais que uma. Se ser professor já é difícil, pior ainda perder uma 
habilitação. 
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Todos os fragmentos das respostas apontam o gosto, o encanto pelo idioma 

espanhol, demonstrando a motivação intrínseca desses sujeitos alunos do Curso de 

Letras da UNIPAMPA. Ainda é possível perceber, em outras respostas, o desejo de 

trabalhar com a língua espanhola, apontando a necessidade e a responsabilidade da 

Universidade na formação desses discentes, bem como assegurar-lhes o direito a 

uma habilitação que contemple as duas habilitações. 

• ...quero ter habilitação em língua espanhola. 
• ...eu acho absolutamente incrível a língua espanhola, intercalada 
com o Português, pois nos capacita no conhecimento de duas línguas 
então concordo em querer uma habilitação dupla. 
• ...desejo trabalhar com o espanhol e não com o Português. 
• Porque o espanhol é uma língua em ascensão e eu acho muito 
importante aprender um novo idioma, principalmente nos dias de hoje. 
• Porque pretendo ser professora de espanhol. 
• ...optaria pela dupla porque estou na metade do curso. Mas caso eu 
fosse fazer a escolha, se eu não tivesse na universidade escolheria 
espanhol. 
• Porque uma das razões que me fizeram optar pelo curso de letras 
da UNIPAMPA, foi a licenciatura em língua espanhola. 
• Porque, pretendo me especializar em língua espanhola. 
• ...porque o atual habilita a língua espanhola. 
• Quero seguir estudando espanhol. 
• Porque tenho mais interesse no estudo da língua espanhola e a 
cultura hispano-americana. 
• ...na verdade eu preferia fazer somente habilitação em língua 
espanhola. Porque tenho preferência pelo idioma espanhol... 
• Pois desejo trabalhar com o espanhol e não com o Português. 

 

Analisando as respostas dadas, observa-se que muitos dos alunos do Curso 

estão nele pelo idioma espanhol, o que nos estimula, enquanto professores desse 

idioma, a querer qualificá-lo, estimulá-lo e valorizá-lo, oferecendo uma formação de 

qualidade e enfatizando que o ensino de língua espanhola deve ser realizado por 

profissionais com formação na área, respeitados por seu trabalho. 

O que se percebe hoje, principalmente na realidade jaguarense, é que nem 

todos os professores, que lecionam o idioma espanhol na rede básica de ensino, 

têm formação para tal, sendo muitos deles pedagogos que estão em desvio de 

função. Esse fato, ainda que muitos desses docentes busquem o aperfeiçoamento 

na área em que atua, mostra, também, um descomprometimento dos órgãos 

públicos e das instituições de ensino no que refere às especificidades de formação. 

Cabe ressaltar que alguns dos professores atuantes na rede são nativos do 

idioma espanhol, o que pode parecer beneficioso em alguns aspectos, mas não é 
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algo com o que se possa também compactuar, a menos que esses docentes 

possuam uma formação na área de Letras.  

Somente um médico pode atuar como médico, somente um dentista pode 

atuar como dentista, somente um advogado pode atuar como tal, e cada uma das 

profissões citadas tem suas especificidades. Cada um desses profissionais se 

especializa em uma área específica, atuando, assim, em uma determinada 

perspectiva. Como pode um professor com formação em Letras dar aulas de 

química e física? Isso raramente acontece, mas aparece, com mais recorrência, em 

matérias menos privilegiadas no currículo escolar, como por exemplo, Artes e 

Língua Espanhola, como se tivessem menor importância que outras, e qualquer 

pessoa pudesse “dar a matéria”.  

Temos um Curso de Letras com habilitação em Língua Espanhola. Nosso 

dever é refletir constantemente sobre esta formação que estamos oferecendo, lutar 

pelo seu reconhecimento e possibilitar uma maior aproximação escola/universidade, 

pois este é o lugar em que vão atuar nossos alunos, futuros docentes e sobre o qual 

pouco conhecem – além de sua vivência como alunos e, quem sabe, como pais de 

alunos. O contato mais próximo com professores que trabalham com a Língua 

Espanhola torna-se fundamental para que possamos realizar um trabalho 

colaborativo/cooperativo, no qual a realidade do contexto escolar e a preparação dos 

futuros docentes na universidade sejam capazes de dialogar, qualificando, assim, os 

dois espaços. Segundo Damiani,  
a literatura indica que o desenvolvimento de atividades de maneira 
colegiada pode criar um ambiente rico em aprendizagens 
acadêmicas e sociais tanto para estudantes como para 
professores, assim como proporcionar a estes um maior grau de 
satisfação profissional. O trabalho colaborativo possibilita, além 
disso, resgate de valores como o compartilhamento e a 
solidariedade – que se foram perdendo ao longo do caminho 
trilhado por nossa sociedade, extremamente competitiva e 
individualista (DAMIANI, 2008, p.230). 
 

Nessa perspectiva, há um anseio em buscar evitar o que ocorre e é 

denunciado por Paiva (2005, p. 08)   
Os projetos de estágio seguem o modelo tradicional de 

observação e regência, sem utilização de tecnologias de 
informação e comunicação, sem articulação com projetos de 
educação continuada, sem orientação e acompanhamento 
sistemáticos (PAIVA, 2005, p. 08). 

Buscando evitar esse distanciamento e essa fragmentação que pude 

vivenciar como orientadora dos estágios supervisionados de língua espanhola na 
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rede básica de ensino na cidade de Jaguarão no segundo semestre de 2010, é que 

discuto essas práticas que perpassam a formação inicial. 

Outros fragmentos que ressaltam a importância dessa formação, 

principalmente por se tratar de uma região de fronteira, podem ser destacados: 
• Porque, para mim, um dos atrativos do curso é justamente a língua 
espanhola. Penso em continuar meus estudos, tentar um mestrado e 
precisarei saber outros idiomas. Também porque no contexto onde estou 
inserida (fronteira) temos essa segunda língua como algo muito presente 
e vivo em nossas vidas. 
• É exatamente por estarmos em uma região de fronteira que acho 
importante a habilitação no Espanhol também. É a língua de nossos 
irmãos, eles estão logo ali, logo depois da ponte que nos une – e não que 
separa. Um curso com habilitação somente em Português não 
interessaria a mim, já que sou apaixonada pela língua espanhola, paixão 
que já existia, mas que aumentou com os diálogos, as aulas, o estágio. 
• Porque o espanhol é uma língua muito interessante e rica. Ainda 
mais para nós que moramos na fronteira e também é sempre bom ter a 
oportunidade de aprender uma nova língua. 
• Porque é extremamente importante uma língua estrangeira, e no 
caso de Jaguarão, obviamente o espanhol. 

 

Um aluno mencionou querer habilitação tripla, incluindo o Inglês. Ainda 

interessada em saber o porquê das escolhas assinaladas, analiso seus argumentos  

quanto à categoria região de fronteira. Nove das 72 respostas dadas à pergunta 

número 5 – Caso abrisse um curso de Letras Português e suas respectivas 

literaturas optarias por trocar de curso? – fazem referência a questões relativas à 

fronteira. São elas:  

• Porque o espanhol é uma língua muito interessante e rica. Ainda 
mais para nós que moramos na fronteira e também é sempre bom ter a 
oportunidade de aprender uma nova língua. 
• Pois acho que com a habilitação dupla, podemos ter mais contato 
com a língua espanhola. E como vivemos numa região de fronteira, acho 
que é de suma importância. 
• Habitamos região de fronteira, um dos povos que colonizou essa 
região foi o espanhol, convivemos com uruguaios que falam espanhol e é 
um dos idiomas mais falados no mundo. 
• Acredito que o espanhol é de extrema importância, principalmente 
numa região de fronteira como a nossa. 
• Optei pelo curso de Letras na Unipampa de Jaguarão justamente por 
ser região de fronteira, e acredito que isso faz muita diferença no 
processo de aquisição de uma nova língua. 
• (sim) Porque vejo o espanhol como uma maneira de ter mais contato 
com a fronteira, com os países vizinhos. 
• Porque, para mim, um dos atrativos do curso é justamente a língua 
espanhola. Penso em continuar meus estudos, tentar um mestrado e 
precisarei saber outros idiomas. Também porque no contexto onde estou 
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inserida (fronteira) temos essa segunda língua como algo muito presente 
e vivo em nossas vidas. 
• Porque acho muito importante. O Espanhol é muito usado fora do 
Brasil. E agora com o Mercosul, e os intercâmbios culturais; além de ser 
importante, já é considerado um idioma necessário e imprescindível para 
o estudante que pretende continuar na área de ensino. 
• 4/5 sim, porque o espanhol é essencial para nós que moramos na 
fronteira, e é por isso que estou no Curso de Letras. 

 
Essas falas mostram o reconhecimento da importância de saber o idioma 

espanhol pela região em que se encontram esses alunos, desde o que refere à 

região geográfica como às relações que se estabelecem entre os sujeitos residentes 

e integrantes dessa localidade. 

Ainda aparecem respostas à pergunta de número cinco que remetem a 

questão do mercado. Entre elas, destaco: 
• O tipo de formação que nossa faculdade proporciona, amplia 
oportunidade aos alunos. 
• Porque acredito que a licenciatura dupla português / espanhol é um 
privilégio para nós que vivemos em uma região de fronteira. Ainda mais, 
levando-se em consideração, que o espanhol é um idioma que sempre 
esteve em segundo plano na maioria dos espaços de ensino de idiomas 
no Brasil mas, que nos últimos anos, essa situação vem mudando. Hoje a 
maioria das escolas brasileiras está incluindo o espanhol em sua grade 
curricular, e isso faz com que a licenciatura dupla português  / espanhol 
se torne mais importante. 
• Porque gosto do espanhol e, evidentemente, duas habilitações 
valem mais que uma. Se ser professor já é difícil, pior ainda perder uma 
habilitação. 
• ...por considerar maior abrangência para o mercado as duas 
habilitações. 
• ...porque preciso das duas como opção de mercado. 
• ...acredito que conhecer e estudar uma segunda língua só tende a 
acrescentar-nos culturalmente, além de ampliar o mercado de trabalho 
cada dia mais competitivo. 

Basicamente foram essas categorias que meu olhar destacou como as mais 

marcantes nas falas dos alunos e que devem ser discutidas e refletidas no seio do 

Curso de Letras da UNIPAMPA/Jaguarão. 

Essas reflexões, que nos oportunizam nossos alunos, servem justamente 

para que se repense constantemente o ensino de língua espanhola na fronteira, nos 

mais diversos contextos, da Universidade e da escola básica aos processos naturais 

de aprendizagem/aquisição.  
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7. Considerações finais 

Buscando, primeiramente conhecer a visão dos atuais alunos do Curso de 

Letras habilitação Língua Portuguesa e Língua Espanhola e suas respectivas 

literaturas, para assim buscar qualificar a formação inicial, a formação continuada e 

a auto-formação e valorizar e qualificar o ensino de língua espanhola nesta 

realidade, é que me propus a realizar a reflexão aqui relatada.  

Como pontos de destaque observados nesta reflexão, aparecem a 

necessidade de que se mantenha um Curso de dupla Habilitação, que se valorize 

mais o contexto onde esta Universidade está inserida e que se firme a importância 

do trabalho com o idioma espanhol, buscando, assim, qualificá-lo e valorizá-lo. 

Ficam, como sugestões, oriundas das reflexões aqui relatadas: a proposta de 

maior aproximação entre a universidade e a escola; a revisão dos currículos de 

língua espanhola tanto na universidade como na escola; maiores ofertas de 

qualificação/aperfeiçoamento profissional na área do Espanhol e uma postura mais 

firme das pessoas comprometidas com o ensino da língua espanhola, bem como 

das entidades competentes no que diz respeito à valorização do professor e às 

oportunidades de formação. 
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Resumo: O presente artigo relata a experiência vivenciada por nós 

professoras do Instituto Federal Sul-rio-grandense no período inicial de nossa 

atuação docente, que ocorreu concomitantemente ao Curso de Especialização em 

Educação. Essa vivência caracteriza um momento de formação continuada que 

repercutiu em mudanças significativas na nossa forma de pensar e agir na sala de 

aula e que transformou de forma positiva a nossa prática pedagógica.  

 
Palavras chave: Formação Continuada, Prática Pedagógica, docente, 

aprendizagem significativa 

 
INTRODUÇÃO 
Hoje em dia, percebemos uma trajetória de mudanças na sociedade, uma 

nova concepção de vida que transforma a maneira das pessoas de pensar, agir, 

organizar-se, socializar-se que refletem no processo de ensino e aprendizagem. A 

evolução tecnológica gerou uma socialização do conhecimento, as informações 



Anales del I Encuentro internacional del conocimiento : diálogos en nuestra América / I Encuentro de 
las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración en el Conosur, 5, 6, e 7 de mayo 2011, 
Pelotas, Brasil – Pelotas (RS) : Instituto Federal Sul-rio-grandense/IFSul, 2011 - ISSN 2238-0078 
_________________________________________________________________________________ 

 

 1989 

estão cada vez mais instantâneas e acessíveis a todos, o que conseqüentemente 

mudou o perfil dos alunos que encontramos atualmente nas escolas. 

A escola é hoje apenas um dos agentes da educação, Segundo 

Moran(2007)2398 é um processo de toda a sociedade, a aprendizagem acontece em 

diferentes espaços, a todo momento, uma vez que, ao longo da vida passamos por 

situações em que educamos e somos educados. 

O acesso fácil as informações desacomoda, desestabiliza os alunos diante de 

aulas que se mantém ainda nos moldes onde o professor é o único detentor do 

saber. Percebemos que tornar o conteúdo significativo é hoje uma das principais 

exigências dos alunos que não assumem mais uma posição meramente receptora.  

Segundo Ausubel (apud Moreira, 1982, p.7)2399, a aprendizagem significativa 

é uma maneira pela qual uma informação nova relaciona-se com outra já existente 

no conhecimento cognitivo do indivíduo. O que ocorre é a interação dessa 

informação com conceitos relevantes, preexistentes na estrutura cognitiva de quem 

está aprendendo. O cérebro humano é bastante organizado e capaz de fazer 

ligações de conhecimentos e assimilações conforme essas relações acontecem.  

Diante dessa realidade, o professor deve estar atento as transições que vem 

ocorrendo tanto na sociedade quanto na educação, buscando uma forma de tornar a 

sala de aula mais atrativa, utilizando uma abordagem em que o aluno deixa de ser 

um agente passivo e se torna ativo na construção do conhecimento.  

Segundo Freire, 
É neste sentido que ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos nem 

formar é ação pela qual um sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um 

corpo indeciso e acomodado. Não há docência sem discência, as duas se 

explicam e seus sujeitos apesar das diferenças que os conotam, não se 

reduzem à condição de objeto, um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar 

e quem aprende ensina ao aprender. (FREIRE, 1996, p. 23)2400 

Embora ainda com pouca experiência docente, entendemos que trabalhar 

com educação exige comprometimento. Visto que existem atualizações que estão 

presentes no cotidiano do professor, tanto em conhecimentos específicos do 

                                            
2398 MORAN, José Manuel. A educação que desejamos: novos desafios e como chegar lá. Campinas, SP:Papirus, 
2007. 174p. 
2399  MOREIRA, Marco Antônio; MASINI, Elcie F. Salzano . Aprendizagem Significativa: A teoria de David 
Ausubel. São Paulo: Moraes, 1982. 112p. 
2400  FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Ed Paz e 
Terra, 1996. 148p. 
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profissional como também na prática pedagógica. Sendo assim, este precisa estar 

preparado para enfrentar essa nova realidade que se apresenta e a formação 

continuada é uma das possibilidades que auxiliam o professor nesse processo. 

Hoje são oferecidas muitas oportunidades para os professores refletirem 

sobre sua prática e dessa forma qualificarem o processo educativo. Segundo 

Marques (1992, p.197)2401 “(..) os programas da formação continuada assumem 

variadas formas. Podem desenvolver-se como cursos de duração maior ou menor, 

como oficinas, encontros, seminários, congressos, etc. Qualquer das formas, porém, 

deve supor a existência gestada no exercício da profissão, para a ela regressar com 

questionamento, com o convite a reflexão e com novos elementos que enriqueçam o 

debate que dá vida aos coletivos da sala de aula, da escola, das comunidades 

educativas mais amplas.” 

Diante das idéias expostas acima, o presente artigo apresenta um recorte da 

nossa experiência em uma espaço de formação inicial e continuada que resultou 

num processo de mudanças da nossa prática docente como professoras do Instituto 

Federal Sul-rio-grandense. 

  
O ESPAÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA 
No período inicial de nossa atuação docente, ainda pouco experientes, nos 

deparamos com os diferentes contextos em sala de aula, desafios, questionamentos 

dos alunos quanto a maneira de expor determinados conteúdos, diversidade de 

idéias, que aliado a motivação para o desenvolvimento de novas propostas 

pedagógicas nos levaram a buscar uma formação continuada. Além desses 

sentimentos existia uma sensação de incompletude em relação a nossa formação 

inicial o que impulsionou a escolha de um Curso de Especialização em Educação. 

Acreditávamos que essa continuidade na nossa qualificação iria suprir a 

necessidade que nos afligia como professoras, de tornar a nossa sala de aula um 

ambiente motivador e um espaço onde professor e aluno contribuam para a 

construção do conhecimento.  

Embora de áreas distintas, cada uma com sua especificidade, nos 

conhecemos no Curso de Especialização e descobrimos que como professoras 

tínhamos as mesmas inquietações e muitos pontos em comum, fato que nos 

                                            
2401 MARQUES, Mario Osório. A formação do profissional da educação. Ijui: Ed. Inijui, 1992. 221p. 
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aproximou naquele espaço de discussão. Pois apesar de sermos, uma da área de 

Artes e outra de Telecomunicações conseguíamos dialogar sobre assuntos relativos 

aos desafios que encontramos na sala de aula, possíveis intervenções e trocas de 

experiências. 

O Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Educação é do Instituto Federal 

Sul-rio-grandense – Campus Pelotas, e as temáticas abordadas referem-se a 

diferentes áreas da educação compreendidas por três núcleos de pesquisa, tais 

como: Educação, Arte e Filosofia; Ensino e Formação de Professores e 

Conhecimento, Educação e Tecnologia. Dentre as temáticas, um dos seminários 

desenvolvidos foi relacionado justamente com a formação inicial e continuada de 

professores, exatamente o que estávamos buscando naquele momento. Foi a partir 

deste seminário que identificamos nossa necessidade como algo que faz parte da 

formação de um professor.  

No decorrer do curso foram trabalhados diversos temas, tais como Currículo, 

Espaço e Tempo em Sala de Aula, Formação de Professores, Gênero e 

Sexualidade, História de Vida, História da Educação e Tecnologias em Sala de aula. 

Esses assuntos foram abordados a partir da concepção de diferentes autores da 

área da educação, desde os mais clássicos até autores contemporâneos.   

 Logo, esses temas propiciaram discussões intensas entre os colegas e 

professores o que possibilitava que cada um trouxesse a sua contribuição, 

confrontando opiniões daqueles com muita vivência em sala de aula e aqueles que 

ainda estavam construindo sua história como professor. Foi possível perceber que 

nesses encontros propiciados pelo espaço de formação, tínhamos momentos para 

refletir e discutir muitos detalhes que no nosso cotidiano nunca havíamos parado pra 

pensar, o que afetava diretamente a nossa atitude em sala de aula que começou a 

ser observada de um ponto de vista diferente.  

Embora não fizéssemos parte do núcleo específico de Ensino e Formação de 

Professores, mas sim Conhecimento, Educação e Tecnologia, a experiência com o 

seminário Formação de Professores: tendências e perspectivas ministrado pela 

Profª. Drª. Carmem Lúcia Lascano Pinto foi significativa para nós, que naquele 

momento éramos alunas e ao mesmo tempo professoras. No decorrer das aulas 

trabalhamos com questões relativas à formação inicial e continuada, a qual é uma 

exigência da contemporaneidade, também com a prática reflexiva que converge 
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para reelaboração dos saberes e o de estar em constante formação, e além disso a 

trajetória dos modelos de ensino que contemplam o processo educativo.  Nesse 

sentido estes estudos resignificaram a nossa busca por uma formação continuada, o 

que nos impulsionou a escrever este relato.  

Neste período em que atuávamos como professoras e estudávamos sobre 

educação, percebemos que à medida que fomos lendo e discutindo sobre assuntos 

relevantes a prática de sala de aula, nossa forma de pensar e agir foram mudando e 

assuntos que antes, em nossa formação inicial, não pareciam significativos, talvez 

pela inexperiência docente, agora parecem muito mais pertinentes.  

 No seguimento deste texto nos propomos a expor separadamente, uma vez 

que somos profissionais de áreas diferentes, as mudanças e adaptações que 

fizemos na nossa prática docente a partir desse investimento na formação 

continuada.  

UM OLHAR: REDESENHANDO UMA ATUAÇÃO DOCENTE 
Frente aos questionamentos, aflições e descobertas proporcionados pelos 

encontros durante a especialização em Educação, relato minha experiência como 

professora de Desenho Técnico do Instituto Federal Sul-rio-grandense de modo a 

contribuir com colegas que dividem a mesma ansiedade na sua prática docente. 

Fui professora substituta no curso de Comunicação Visual e Design de 

Móveis do IFSUL pelo período de um ano, quando tive a oportunidade de trabalhar 

com diferentes disciplinas, algumas básicas como o Desenho Técnico, outras 

específicas da área técnica dos cursos. Foi minha primeira experiência como 

professora, cheia de expectativas e angústias. 

Ainda no início da minha trajetória na docência, ingressei no curso de 

Especialização em Educação e muitas situações da sala de aula passaram a fazer 

sentido e outras tantas receberam mais atenção da minha parte. Comecei a refletir 

sobre o que é ser professor e o verdadeiro sentido da educação. 

Em Agosto de 2010 fui aprovada no concurso do Instituto Federal Sul-rio-

grandense para professora de Desenho Técnico do campus Visconde da Graça, 

onde atualmente sou docente. Assumi a disciplina no meio do ano letivo e me 

deparei com uma ementa básica e planos de ensino iguais para os cursos de 

Agropecuária, Agroindústria e Vestuário.  
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Minha experiência anterior era com cursos da área de Design, onde a 

disciplina de Desenho Técnico foi planejada de forma a suprir necessidades da área 

técnica e apoiar outras disciplinas na execução de projetos, trabalhando sempre de 

forma interdisciplinar buscando uma maneira de fazer os conhecimentos tornarem-

se significativos para os alunos. 

Naquele momento com poucos conhecimentos sobre as especificidades dos 

cursos técnicos comecei as aulas seguindo o planejamento existente, trabalhando 

os conteúdos de forma generalizada e igualmente com todas as turmas. Utilizei 

peças mecânicas para explicações e exercícios, base de praticamente todos os 

cursos que possuem o desenho técnico como disciplina obrigatória. 

A partir do contato com os alunos, das conversas em relação as expectativas 

sobre a disciplina e as suas motivações e também considerando os resultados dos 

trabalhos desenvolvidos, percebi que muito daquilo que estava sendo ensinado não 

fazia sentido para eles, era difícil e muitas vezes desmotivante. Segundo Moran 

(2007)2402 o currículo precisa estar ligado ao cotidiano dos alunos, precisa ter 

significado, ser contextualizado. Muitas vezes o que os alunos estudam não faz 

sentido para eles, está fora da sua realidade e necessidades. O conhecimento 

acontece quando pode ser aplicado de alguma maneira e em algum momento. 

Dessa forma, compreendi que seria interessante trazer o desenho técnico 

para a realidade dos cursos, aproximar os conteúdos de situações do cotidiano dos 

alunos, tornando dessa forma as aulas mais atraentes e direcionadas para os 

interesses deles. Frente a esses fatos, comecei a pensar em estratégias para 

melhorar as aulas, formas de fazer conexões dos conteúdos com a área de atuação 

do curso em que estavam inseridos.  

Os últimos trabalhos daquelas turmas já foram direcionados para a área 

técnica e explorados de forma contextualizada, mesmo que de maneira muito 

sucinta. O resultado foi muito bom e ficou evidente como os alunos se dedicaram 

mais e de modo diferente, demonstrando interesse pelo que estavam fazendo. 

Nesse momento reforço a importância da formação continuada, que me 

possibilitou reflexões acerca da minha prática e do processo de ensino e 

                                            
2402 MORAN, José Manuel. A educação que desejamos: novos desafios e como chegar lá. Campinas, SP:Papirus, 
2007. 174p. 
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aprendizagem. De acordo com Freire (1996, p.39)2403 “(...) na formação permanente 

dos professores, o momento fundamental na formação é o da reflexão crítica sobre a 

prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem é que se pode 

melhorar a próxima prática.” 

Nesse ano de 2011, com um tempo maior disponível para o planejamento e 

com a experiência das primeiras turmas, montei uma estrutura onde os 

conhecimentos serão trabalhados de forma contextualizada, enfatizando as 

necessidades e peculiaridades de cada área e articulando a teoria com a prática. 

No momento em que trago o desenho técnico como uma ferramenta para uso 

dentro da Agroindústria, trabalho com embalagens de alimentos, uma vez que, os 

alunos estão habituados a visualizar e manusear esse material no seu cotidiano e, 

além disso, é um curso na área de alimentos. O objetivo é trabalhar os conteúdos 

gerais de desenho técnico, como a perspectiva, projeções ortográficas, escalas, 

entre outros, utilizando as embalagens como o principal elemento de estudo. 

No curso de Vestuário os conteúdos gerais são explorados através de 

embalagens promocionais e roupas. Embora o desenho de roupas se aproxime mais 

da área de atuação, as embalagens facilitam o entendimento de determinados 

conteúdos, além de ser um produto que muitas vezes faz parte de coleções. 

Já a prática de manuseio dos instrumentos técnicos é feita com trabalhos que 

exploram a criatividade através da execução de texturas no curso de Agroindústria, 

e estamparia no curso de Vestuário. Nessa ocasião são trabalhados também 

conceitos de cores, que embora não seja um conteúdo especifico da área do 

desenho técnico, torna as atividades mais interessantes e os resultados mais 

atrativos, além é claro que somar na formação dos alunos. 

Até o momento a estratégia tem se mostrado positiva e produtiva, percebo 

que os alunos estão receptivos e motivados com as aulas e principalmente que meu 

olhar para a sala de aula mudou. Pude perceber que nenhuma experiência é igual, 

nenhuma turma é idêntica e o professor precisa estar em constante atualização e 

pronto para adaptar os conteúdos da sua disciplina as necessidades dos alunos, 

contextualizando e articulando os conhecimentos de forma a torná-los significativos.  

                                            
2403 FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Ed Paz e 
Terra, 1996. 148p. 
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Apenas conhecimentos técnicos não fazem de nós bons professores, 

precisamos estar motivados, com vontade de melhorar e principalmente prontos 

para refletir e avaliar nossa prática pedagógica. A formação continuada é uma 

oportunidade para reflexão e busca por estratégias de aperfeiçoamento que almejam 

mudanças na educação, pois o papel do educador é, segundo Moran (2009, 

p.33)2404 “(...) mobilizar o desejo de aprender, para que o aluno se sinta sempre com 

vontade de conhecer mais.” 

OUTRO OLHAR: RECONSTRUINDO AULAS PRÁTICAS 
Uma das minhas principais preocupações enquanto professora em início de 

carreira era com o conteúdo, que de fato é um dos principais pontos da prática 

docente, porém a educação vai muito além do conteúdo. Durante a minha formação 

continuada pude perceber que a forma de abordagem, a interação com o aluno, 

permitir que este também contribua para o processo de ensino e aprendizagem, 

tornar o conhecimento significativo a ponto do aluno perceber a importância daquilo 

que ele está estudando é uma grande “chave” para  despertar o interesse e a 

motivação para determinada aprendizagem.  v 

Fui Professora Substituta do Curso Técnico de Eletrônica do Instituto Federal 

Sul-rio-grandense, pelo período de dois anos. Trabalhei com diferentes disciplinas, e 

uma das minhas preocupações era em descobrir maneiras de contextualizar os 

conhecimentos de forma a torná-los significativos. Essa minha postura foi fruto da 

experiência da formação continuada que possibilitou que eu me tornasse mais crítica 

em relação a minha prática e refletisse sobre modos de tornar mais atraente o 

processo de ensino e aprendizagem.  

 Alguns assuntos da área técnica de eletrônica são fáceis de relacionar com 

fenômenos que ocorrem em nosso dia a dia, como o processo de ligar ou desligar o 

interruptor de uma lâmpada, a maneira com que as informações que digitamos no 

computador são processadas em uma linguagem que pode ser compreendida pela 

máquina, por exemplo. Esse tipo de relação possibilita dar sentido a determinadas 

aprendizagens, o que torna o conhecimento significativo para o aluno. 

Entendo que a articulação entre o conhecimento conceitual e a aplicação 

desse conhecimento em uma situação prática pode ser uma forma de 

                                            
2404 MORAN, José Manuel. A educação que desejamos: novos desafios e como chegar lá. Campinas, SP:Papirus, 
2007. 174p.  
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contextualização. Para alunos de um curso técnico profissionalizante é essencial 

que isso aconteça, de forma que eles percebam a importância de cada 

conhecimento, isso dá sentido ao processo de ensino e aprendizagem, já que eles 

estão sendo preparados para o mercado de trabalho e possivelmente se depararão 

com situações semelhantes. A idéia do saber fazer, relacionar a teoria e a prática 

proporciona ao aluno o aproveitamento de suas vivências e o trabalho em equipe, 

quando envolvidos em um projeto em comum. 

Tenho como exemplo desse tipo de projeto uma experiência de aulas práticas 

que desenvolvi, com turmas do terceiro módulo do Curso Técnico de Eletrônica da 

modalidade subseqüente, na disciplina de Organização de Computadores, disciplina 

que antes disso, era caracterizada por ser somente teórica. Nessa experiência 

através de aulas práticas de montagem, diagnósticos e manutenção de 

computadores que foram incluídas no roteiro das aulas, os alunos tinham a 

oportunidade de relacionar a teoria aprendida na sala de aula para soluções de 

problemas aproximando-os de situações que eles podem vir a vivenciar no mundo 

do trabalho, caso a opção fosse pela área de informática. Esse tipo de atividade os 

aproxima da realidade e permite aplicar determinados conhecimentos na prática e 

envolvê-los com o processo de ensino e aprendizagem da disciplina, pois eles 

verificam que com o conhecimento que estão aprendendo são capazes solucionar 

problemas relativos à área.  Além disso, essas aulas práticas suprem a expectativa 

que o aluno do curso técnico tem de saber mexer, de consertar algo e também 

trazem maior motivação e interesse pela disciplina, o que é muito positivo. 

Outro recurso que utilizei na minha prática pedagógica foi o vídeo. A 

tecnologia aliada à criatividade do professor pode proporcionar boas experiências 

em sala de aula, segundo Moran(1995, p.1)2405 o uso do vídeo  “aproxima a sala de 

aula do cotidiano, das linguagens de aprendizagem e comunicação da sociedade 

urbana, mas também introduz novas questões no processo educacional.” Segundo o 

mesmo, o seu uso está ligado a televisão, o que remete aos alunos a um contexto 

de lazer e não de aula. O que, sabendo estabelecer conexões com os assuntos do 

planejamento pedagógico pode criar uma expectativa positiva nos alunos para novas 

aprendizagens. (MORAN,1995). 

                                            
2405 MORAN, José Manuel. O vídeo na sala de aula. Revista Educação & Comunicação. 

http://www.eca.usp.br/prof/moran/vidsal.htm. 22/04/2011. 



Anales del I Encuentro internacional del conocimiento : diálogos en nuestra América / I Encuentro de 
las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración en el Conosur, 5, 6, e 7 de mayo 2011, 
Pelotas, Brasil – Pelotas (RS) : Instituto Federal Sul-rio-grandense/IFSul, 2011 - ISSN 2238-0078 
_________________________________________________________________________________ 

 

 1997 

Nesta mesma disciplina, quando ministrava aulas teóricas que abrangiam 

assuntos como placa-mãe, microprocessadores, memórias, entre outros periféricos, 

eram trabalhados conceitos, modos de funcionamento e processos de fabricação. 

Nessas mesmas aulas, que tendem a se tornar cansativas quando duram mais de 

um período de 45 minutos, aulas expositivas dialogadas, por exemplo, eu utilizava 

como recurso, vídeos curtos, de no máximo 15 minutos, mas que ilustravam os 

assuntos que estávamos trabalhando, o que dava uma “renovada” na atenção dos 

alunos no decorrer desse tipo de atividade. 

Era possível perceber que essa possibilidade tornava o ambiente mais 

descontraído e proporcionava aos alunos uma visão mais realista do mundo do 

trabalho, que muitas vezes parecia distante. A partir dessa experiência, pude 

perceber que hoje temos muitos recursos visuais e audiovisuais que estão 

disponíveis na internet, basta saber onde procurá-los e a melhor maneira de utilizá-

los como ferramenta de auxílio no processo educativo. Tive resultados bastante 

positivos com o uso desses materiais, o que proporcionou um sentimento de 

complementação de algo às vezes abstrato e distante da realidade dos alunos. 

A partir dessas experiências reforço o quanto a formação continuada foi 

importante pra mim como professora, pois possibilitou uma série de reflexões e 

ações que pude colocar em prática na sala de aula, intervenções que tiveram bons 

resultados na implementação e outras que ainda estão em processo de continuo 

aperfeiçoamento. O simples ato de pensar sobre esses temas envolvem e preparam 

melhor o professor para vivenciar situações muitas vezes inesperadas em sala de 

aula e também de refletir e provocar mudanças na sua prática pedagógica capazes 

de surpreender e envolver mais os alunos no processo de ensino e aprendizagem. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Nem sempre os saberes da formação acadêmica inicial são suficientes para 

dar suporte à profissão professor. Frente às mudanças tecnológicas e sociais é 

necessário que se busque um lugar para avaliar a pratica pedagógica de forma a 

enriquecer o sistema educativo. E por isso, na nossa concepção, a formação 

continuada é tão importante e significativa nesse novo âmbito escolar que se 

apresenta, pois é uma das possibilidades que auxiliam o professor a refletir e gerar 

mudanças. 
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Neste espaço de reflexão coletiva, caracterizado pelo Curso de 

Especialização em Educação, através das leituras e discussões em sala de aula 

foram proporcionados momentos de construção do conhecimento, desenvolvimento 

de idéias e motivação que deram seguimento a nossa formação docente e ao 

aperfeiçoamento constante das nossas práticas educativas.  

Portanto, a partir dessa nossa experiência, destacamos a importância da 

formação continuada e o quanto isso qualifica e renova o processo educativo, pois 

não basta só identificar-se com a profissão ou ter as características necessárias 

para desempenhar a função de professor, é importante profissionalizar-se, manter-

se atualizado, estar atento as transformações e criar situações que tanto o professor 

quanto o aluno acreditem na possibilidade de promoverem mudanças na educação. 

São muitos os caminhos que levam a promoção dessas mudanças e nós 

professores não podemos esquecer que somos parte desse processo e segundo 

Moran (2007)2406, “Nosso desafio maior é caminhar para um ensino e uma educação 

de qualidade, que integrem todas as dimensões do ser humano. Para isso, 

precisamos de pessoas que façam essa integração, em si mesmas, do sensorial, 

intelectual, emocional, ético e tecnológico, que transitem de forma fácil entre o 

pessoal e o social, que expressem nas palavras e ações que estão sempre 

evoluindo, mudando, avançando. 

 
Abstract: This work paper an account an experience lived by us, teachers 

from Federal Sul-rio-grandense Institution in the beginning of our teaching action, 

that happened at the same time we were studying in an Education Specialization 

Course. This experience features a time   of continued education which caused 

significant changes in our way of thinking and acting in the classroom and 

transformed in a positive way our pedagogic practice. 

Key words: Continued education, Pedagogic Practice, Teacher, significant 

learning  

 
 

                                            
2406 MORAN, José Manuel. A educação que desejamos: novos desafios e como chegar lá. Campinas, SP:Papirus, 
2007. 174p. 
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FÍSICA PARA CRIANÇAS: UMA EXPERIÊNCIA COM ALUNOS DA 3ª 
SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
 
RESUMO 
O ensino de Física nas séries iniciais do ensino fundamental deveria possuir 

como objetivo principal o desenvolvimento da capacidade investigativa e 

questionadora dos alunos acerca de atividades vivenciadas em seu cotidiano. Neste 

trabalho, apresentamos um relato sobre uma experiência didática, na qual os alunos 

foram motivados a refletir sobre conceitos físicos através da prática de brincadeiras 

infantis.  

PALAVRAS-CHAVE: desenvolvimento cognitivo, ensino de Física, educação 

infantil, atividade lúdica 
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1. INTRODUÇÃO 
 
O ensino de Física a partir das últimas séries do nível fundamental, conforme 

realizado até então, tem sido ineficiente. Isto pode ser constatado através da grande 

dificuldade encontrada pelos alunos na compreensão dos conceitos abordados no 

ensino médio, quando se inicia o ensino formal da disciplina. Assim, promover uma 

introdução aos conceitos físicos durante as séries iniciais poderia ser uma tentativa 

alternativa de remover obstáculos encontrados pelos estudantes futuramente 

quando se deparam com a disciplina de Física propriamente dita. Em geral, pensa-

se que ensinar Física desde as séries iniciais para crianças contribui apenas para o 

desenvolvimento de conceitos físicos, ignorando-se que a Física está presente no 

cotidiano de cada um e que pode também favorecer uma maior compreensão do 

mundo em que se vive. Entretanto, essa não é a única intenção deste trabalho, 

podendo-se também identificar uma oportunidade para que as crianças 

desenvolvam a capacidade de resolver problemas de maneira colaborativa, 

possibilitando uma melhoria de sua autoestima, através de situações ao mesmo 

tempo desafiadoras e prazerosas, já que se trabalha com atividades lúdicas, que 

permitem às crianças encontrarem soluções e explicações próprias aos problemas 

propostos. Para tal é relevante haver o estímulo necessário para que os alunos 

aprendam a observar e formular hipóteses, experimentar e tirar suas conclusões. 

Ao adquirir conhecimentos de ciências, as crianças terão a possibilidade de 

construir uma base sólida e uma estrutura lógica que poderá contribuir para sua 

melhor formação auxiliando-as no estudo de outros conhecimentos essenciais para 

o seu desenvolvimento. Acreditamos que quando se oportuniza à criança essa 

conscientização da descoberta e interação com o mundo em que vive, a aquisição 

do conhecimento formal ocorre mais facilmente, facilitando o desenvolvimento de 

todo seu potencial, não só cognitivo, como também emocional. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 
 
 A partir da necessidade de promover maior desenvolvimento cognitivo 

de crianças observamos vários estudos em torno das possibilidades e dos 

benefícios trazidos pelo ensino de Física desde as séries iniciais. 
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Para Schroeder2407, a Física, por tratar de fenômenos básicos da natureza, 

permite a manipulação independente de materiais em atividades experimentais e a 

descoberta de soluções próprias para os problemas propostos e pode ser, então, um 

ótimo meio de desenvolver a curiosidade, o espírito-crítico e a autoestima das 

crianças. Em seu trabalho ele percebe que as crianças inicialmente se mostram 

receosas frente aos desafios, mas rapidamente passam a apreciar esse desafio e, 

também a liberdade de iniciativa que lhes é dada. É relatado que os alunos 

demonstram interesse nas atividades e frequentemente desejam outras 

oportunidades como essas. Com o tempo a criança vai se tornando independente e 

cada vez mais arrisca suas próprias soluções. O autor destaca que, mesmo 

avisando não ser necessário que as conclusões estejam cientificamente corretas, há 

progressiva preocupação por parte das crianças (especialmente as de mais de nove 

anos) em estarem certas ou erradas. 

É possível que a necessidade da criança em mostrar acertos, ou seja, obter 

sucesso em suas conclusões, seja induzida pela maneira como algumas disciplinas 

são abordadas durante seu cotidiano escolar. Temos, nesse caso, professores mais 

preocupados com o resultado final do que com o desenvolvimento do aluno durante 

o período. 

Já Gralla2408 relata, em seu trabalho de mestrado, a respeito da sua 

percepção sobre a proposta por ela desenvolvida, que visou favorecer a aquisição 

de conceitos por crianças de 06 anos através da introdução do estudo de Física. A 

autora narra que foi possível verificar que, com o passar do tempo e a sucessão de 

experiências, as crianças cresciam cognitivamente e, principalmente, adquiriam 

confiança nas próprias capacidades. Descobrirem-se sabedoras e capazes, tornou-

as disponíveis para experimentar mais e, por conseguinte, deixou-as melhor 

preparadas para outras oportunidades de aprender. 

A bióloga argentina Melina Furman2409, vem dedicando-se ao modo de 

ensinar ciências numa linha investigativa, que propõe se basear em uma situação-

problema para fornecer aos alunos a oportunidade de observar, levantar hipóteses, 

                                            
2407 SCHROEDER, Carlos. Um Currículo de física para as primeiras séries do ensino fundamental. Dissertação 
de Mestrado, UFRGS, 2004. 
2408 GRALA, Rita Margarete. Favorecendo a aquisição de conceitos em crianças de 6 anos com a introdução 
precoce de situações problemáticas de física. Dissertação de Mestrado, UFRGS, 2006. 
2409 FURMAN, Melina.  “Mais do que conceitos, é preciso ensinar atitudes científicas." Nova Escola, 237: 28-
32, São Paulo, 2010. 
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fazer registros e tirar conclusões. Ela diz que dessa forma, permite-se que as 

crianças e os jovens avancem num processo que possibilitará a formação de um 

pensamento sistemático, crítico e autônomo, capaz de prepará-los para enfrentar os 

desafios da atualidade dentro e fora da escola. 

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Este trabalho sustenta-se nas teorias construtivistas e cognitivistas de Jean 

Piaget e Jerome Bruner. 

De acordo com Piaget2410,  

 

“a criança reconstrói suas ações e idéias quando se 

relaciona com novas experiências ambientais. A inteligência é 

o mecanismo de adaptação do organismo a uma situação nova 

e, como tal, implica a construção contínua de novas estruturas. 

Esta adaptação refere-se ao mundo exterior, como toda a 

adaptação biológica. Desta forma, os indivíduos se 

desenvolvem intelectualmente a partir de exercícios e 

estímulos oferecidos pelo meio que os cercam. A construção 

da inteligência dá-se, portanto em etapas sucessivas, com 

complexidades crescentes, encadeadas umas nas outras.” 

 

Piaget, interacionista das idéias nativistas e empiristas, trabalhou muito tempo 

com essas questões propondo uma teoria cognitiva. A construção teórica de Piaget 

abarca principalmente o desenvolvimento humano até a idade adolescente. Salienta 

que a forma final atingida na adolescência consistirá no padrão que persistirá 

durante a vida adulta. Então a idéia de se ensinar Física para os alunos já nas séries 

iniciais, se baseia no princípio de que o aluno ao chegar ao ensino médio, quando 

estará na adolescência, já terá desenvolvido sua capacidade de formulação de 

conceitos físicos e agora essa capacidade será aprimorada.  

                                            
2410 [3] PIAGET, Jean e INHELDER, B.. Da Lógica da criança à lógica do adolescente. São Paulo: Editora 
Pioneira, 1976. 
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 Um desafio encontrado ao se trabalhar Física com crianças é o fato de 

que estas vêm com um conhecimento prévio que, geralmente, está em desacordo 

com o que é cientificamente aceito. São as chamadas concepções alternativas. São 

exemplos de concepções alternativas a crença que a luz sai dos objetos, que o calor 

é um fluido que pertence aos corpos. O desafio está em promover a mudança das 

concepções alternativas para as cientificamente aceitas. Portanto, levando em 

consideração a teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget, juntamente com a 

necessidade de se desfazer as concepções alternativas presentes na criança, 

percebe-se a importância da introdução do ensino de Física desde as séries iniciais. 

 De acordo com Jean Piaget2411, o desenvolvimento cognitivo se dá pelo 

que chamou de assimilação e acomodação. A primeira designa que o sujeito 

constrói esquemas de assimilação para entender a realidade. Quando um esquema 

de assimilação não consegue incorporar a realidade, a estrutura cognitiva se 

modifica, acontecendo a acomodação que leva à construção de novos esquemas de 

assimilação. Para tanto, o sujeito deve presenciar situações em que seus esquemas 

de assimilação não dêem conta de explicar a realidade, necessitando que se 

reorganizem. Se não existirem problemas a serem resolvidos, dificuldades a serem 

superadas, a estrutura cognitiva apenas absorve a realidade com os esquemas de 

assimilação. Ao passo que, diante de dificuldades, eles terão que se reorganizar 

com consequente desenvolvimento. 

 Jerome Bruner2412, assim como Piaget, pode ser classificado como um 

cognitivista. O papel do professor, segundo Bruner, é o de ensinar de acordo com o 

grau de desenvolvimento do aluno. Desta premissa vem a contribuição mais famosa 

de Bruner, quando ele afirma que sempre há uma versão a ser ensinada a qualquer 

aluno. A intenção de ensinar Física para crianças das séries iniciais pode parecer 

complicado para alguns educadores, porém para Bruner, existe uma forma simples 

de ensinar Física para essas crianças. A experiência didática relatada neste artigo 

fez uso de brincadeiras infantis por estarem próprias à realidade de crianças da faixa 

etária em que elas se encontram. 

 A forma como se trabalhou visou criar um desequilíbrio no 

entendimento que os alunos possuíam sobre questões da realidade, com isso 

                                            
2411 MOREIRA, Marco Antônio. Teorias de Aprendizagem. São Paulo: EPU, 1999. 
2412 BRUNER, J. S.. Uma nova teoria de aprendizagem. Rio de Janeiro: Editora Bloch, 1975. 
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induzindo-os a procurar novas explicações para determinadas situações, baseando-

se agora em conceitos cientificamente aceitos, e não em concepções alternativas.

  

 Enfim, utilizando ferramentas que promoviam o desequilíbrio, ou seja, 

que problematizavam a realidade, pretendeu-se contribuir para o desenvolvimento 

cognitivo dos discentes participantes deste trabalho.  

4. DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA 
 

 O trabalho foi realizado com uma turma de terceira série do ensino 

fundamental do turno da tarde, constituída por 25 alunos, com idade entre 09 e 11 

anos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Augusto de Assumpção. Esta 

escola está localizada na cidade de Pelotas, no Balneário dos Prazeres. Todas as 

atividades foram aplicadas pela autora deste artigo2413 e acompanhadas pela 

professora da turma. 

 Inicialmente informou-se para as crianças como deveriam transcorrer 

as aulas, ou seja, que as tarefas seriam realizadas conforme as seguintes etapas: 

 

Primeira Etapa - Breve explanação sobre o conceito físico abordado pela 

brincadeira: conversava-se com a turma fazendo-se questionamentos a fim de 

direcionar a investigação a ser realizada na atividade. 

Segunda Etapa - Brincar: eram distribuídos os materiais a serem utilizados e, 

a partir daí, deixava-os brincarem livremente. 

Terceira Etapa - Discutir e expor oralmente ao grupo as descobertas e 

conclusões: nesta etapa os alunos eram instigados a falar sobre a brincadeira, 

buscava-se que eles relacionassem a segunda etapa com a primeira. 

Quarta Etapa - Fazer relatórios: distribuíam-se os formulários para a 

confecção do relatório, onde eles tinham espaços para desenhar, relatar a atividade 

e escreverem sobre suas conclusões. 

 

 Ao todo, ocorreram sete encontros e em cada um se propôs uma 

brincadeira diferente. As atividades ocorreram nesta ordem: 

1º. Língua de sogra; 

                                            
2413 Carla Rosane Rickes Kömmling. 
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2º. Ovo giratório; 

3º. Escorregador; 

4º. Telefone de copinho; 

5º. Água em uma garrafa; 

6º. Alfinete flutuante; 

7º. Pára-quedas. 

 

 Conseguiu-se trabalhar sem problemas em seguir a sequência pré-

estabelecida. Cada aula tinha 45 minutos, tempo suficiente para realizar toda a 

atividade, até porque não se desejava estender cada etapa por muito tempo, pois 

seria comum que as crianças perdessem o entusiasmo. 

 A explanação teórica era feita respeitando a faixa etária dos alunos 

numa linguagem própria para a idade, já que a intenção do trabalho não era que os 

alunos aprendessem a formar conceitos físicos acerca da brincadeira e, sim, que 

eles desenvolvessem sua capacidade de resolver problemas, estimulando a 

curiosidade, o espírito crítico e a autoestima. A breve abordagem física do assunto 

relacionado com a atividade tinha como principal objetivo direcionar a investigação 

por parte dos estudantes. 

 Depois de explicada a brincadeira, a atividade era proposta como 

desafio. Neste contexto, momento em que se divertiam muito sempre procurando 

mostrar na prática suas descobertas acerca do que trabalhavam, exploravam 

livremente a brincadeira sem que houvesse interferência significativa por parte do 

professor. Algumas brincadeiras os deixavam mais agitados, porém sempre se podia 

perceber o espírito investigativo presente, pois eles queriam cada vez mais 

encontrar algo novo diante do que era proposto. 

 Partia-se, então para a discussão oral sobre o trabalho desenvolvido. 

Nesse momento, todos eram estimulados a falar expondo suas descobertas e 

conclusões. Depois eram convidados a fazer o relatório, onde descreviam a 

brincadeira por meio de desenhos e textos (Fig. 1). Esta era, sem dúvida, a parte 

menos apreciada do encontro, pois visivelmente eles preferiam praticar e falar a 

escrever, mas mesmo assim mantinham-se concentrados e engajados na atividade.  
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Figura 13: Alunos durante a produção de relatórios. 

 

 A seguir serão apresentados pequenos relatos sobre cada encontro: 

 

Língua de Sogra: Essa atividade (Fig. 2) gerou bastante curiosidade entre os 

alunos. Além de brincarem da forma tradicional, eles procuraram desenvolver outras 

possibilidades, acabando por rasgá-lo a fim de descobrir se havia outra coisa, senão 

apenas o ar, envolvida no enrolar e desenrolar da língua de sogra.  

 
Figura 14: Alunos durante a atividade com a língua de sogra 

 
Ovo giratório: A prática (Fig.3) foi realizada com ovos crus. Com o intuito de 

se estudar a inércia, os alunos foram levados para o laboratório de ciências, já que 

haviam bancadas que facilitariam o desenvolvimento da atividade, com isso a 

brincadeira se tornou ainda mais empolgante, pois raramente as crianças tinham 

aula naquele local. 
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Figura 15: Alunos durante a atividade do ovo giratório. 

 
Escorregador: Essa brincadeira (Fig. 4) os deixou bastante agitados, como 

sempre acontecia quando iam à pracinha da escola. Com a intenção de estudar 

atrito e transformação de energia, os alunos foram convidados a descer pelo 

escorregador, ora lentamente, ora rapidamente. O tempo que eles levavam para 

realizar a descida era cronometrado, simplesmente para criar um estímulo maior 

para a prática. 

 
Figura 16: Alunos escorregando rápido e devagar. 

 
Telefone de copinho: Nesse caso trabalhou-se com energia sonora. Esta foi 

sem dúvida uma brincadeira (Fig. 5) bastante barulhenta, pois todas as duplas 

conversavam pelo telefone ao mesmo tempo, criavam várias possibilidades, 

inclusive cruzando vários barbantes entre as duplas a fim de verificarem se o som 
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falado em um copinho se transmitiria para os demais copos que tinham seus 

cordões em contato, o que de fato ocorreu.  

 
Figura 17: Alunos brincando de telefone de copinho no pátio da escola. 

 

Água em uma garrafa: Esse encontro serviu para trabalhar com assuntos 

relacionados à gravidade e pressão, brincando com as garrafas d’água no pátio (Fig. 

6). Igualmente às outras brincadeiras, as crianças exploraram muito a atividade que 

lhes causou muita curiosidade. Por ser uma tarde bastante quente, no final foi 

permitido que brincassem de esguichar água uns nos outros, algo que tornou a 

brincadeira ainda mais divertida. 

 

 
Figura 18: Alunos durante a atividade da água na garrafa. 

 

Alfinete flutuante: Aqui a proposta foi estudar a tensão superficial da água. 

Este foi um experimento onde eles precisaram de um auxilio maior, já que por lidar 

com alfinetes poderiam se ferir. Também era exigida muita delicadeza na hora de 



Anales del I Encuentro internacional del conocimiento : diálogos en nuestra América / I Encuentro de 
las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración en el Conosur, 5, 6, e 7 de mayo 2011, 
Pelotas, Brasil – Pelotas (RS) : Instituto Federal Sul-rio-grandense/IFSul, 2011 - ISSN 2238-0078 
_________________________________________________________________________________ 

 

 2009 

soltar os mesmos na água a fim de não afundá-los antes de pingar o detergente. 

Confeccionaram ainda um barquinho de papel (Fig. 7) para colocar em uma bacia 

com o intuito de que pudessem perceber como se dava o rompimento da tensão 

superficial. Essa prática proporcionou muitos comentários entre eles acerca dos 

navios e de folhas que flutuam sobre lagos, por exemplo. 

 
Figura 19: Barquinho de papel e o rompimento da tensão superficial da água. 

 

Pára-quedas: Nesse caso (Fig. 8), utilizaram-se primeiramente folhas de 

ofício abertas e em forma de bolinhas objetivando desmistificar a idéia de que a 

massa do corpo está diretamente envolvida com a velocidade de queda do mesmo. 

Então, os alunos foram levados ao pátio para brincarem com o pára-quedas, todos 

receberam um brinquedo que jogavam para cima e observavam a queda, analisando 

em que situações desciam mais ou menos rápido. Muitos tiveram os barbantes 

enredados ou caíram sobre o telhado. Prevendo essa possibilidade levou-se 

brinquedos extras para poder fazer as substituições. 

 
Figura 20: Brincadeira com pára-quedas. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 Os resultados desse trabalho foram observados no decorrer dos 

encontros, mesmo que de maneira bastante sutil, notou-se que houve crescimento 

cognitivo e emocional das crianças, principalmente através de suas atitudes e falas. 

 Algo importante a ser ressaltado é que essas aulas deixavam os alunos 

muito entusiasmados. Acredita-se que o fato das brincadeiras se darem em uma 

rotina orientada evitava que as crianças ficassem confusas e angustiadas, o que 

beneficiava a aprendizagem prazerosa por parte delas. Pode-se lembrar que Bruner 

enfatiza a aprendizagem por descoberta, porém, de uma maneira “dirigida”, de modo 

que a exploração de alternativas não seja caótica. Se, por um lado, um guia de 

laboratório ou um roteiro de estudo não deve ser tipo receita de “cozinha”, por outro 

lado, não deve ser totalmente desestruturado deixando o aluno perdido. As 

instruções devem ser dadas de modo a explorar alternativas que levem à solução do 

problema ou à “descoberta”. 

 Segundo Piaget, o desenvolvimento cognitivo se dá pela assimilação e 

acomodação.  Esse processo foi percebido no grupo, pois inicialmente quando 

submetidos a uma brincadeira agiam com certa tranqüilidade, porém, quando 

questionados sobre alguns aspectos da atividade, se percebia uma grande 

inquietação até encontrarem as explicações que os trazia para o equilíbrio 

novamente, ou seja, uma nova estrutura de adaptação. Observou-se com o 

transcorrer do trabalho que os discentes demonstravam cada vez mais facilidade em 

construir seus raciocínios, acreditando-se com isso que estavam desenvolvendo-se 

cognitivamente. 

 Por exemplo, temos a brincadeira da língua de sogra que os levou a 

rasgar o brinquedo a fim de explicarem seu funcionamento. Nesse caso, a situação 

era menos complexa já que tinham uma conclusão concreta ao se depararem com a 

mola no interior do objeto. Já no caso do ovo giratório, a situação era um tanto 

abstrata, mas obtiveram sucesso também, pois conseguiram comparar a gema e a 

clara com pessoas no interior de um veículo. Assim aconteceu, sucessivamente, no 

desenvolvimento de todas as atividades. 

 Mudanças de cunho emocional foram igualmente observadas. Por 

exemplo, dois alunos que se mostravam bastante retraídos, principalmente nos 
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primeiros encontros, estavam completamente entrosados ao grupo nas últimas 

aulas. Um deles não gostava de trabalhar em grupo, mas com a necessidade de 

interação que as atividades traziam ele foi superando essa dificuldade. O outro, até 

interagia, mas não falava em público, algo comentado pela professora da turma ao 

se referir que esse comportamento era comum em todas as aulas. No entanto, com 

o desenvolvimento do trabalho ele passou a se manifestar espontaneamente. 

 Esse trabalho trouxe um equilíbrio geral para a turma, tornando os mais 

agitados mais tranquilos, os menos interativos mais envolvidos, favorecendo um 

maior desenvolvimento cognitivo dos estudantes. 

 A professora da turma, que foi quem teve contato com os alunos no 

dia-a-dia, considerou o trabalho bastante significativo, observando que as atividades 

desenvolvidas pelas crianças aumentaram sua iniciativa, bem como sua curiosidade 

em estudar ciências de maneira desafiadora, lúdica e prazerosa. Em suas aulas, 

verificou que os alunos interagiam nas atividades, tendo autonomia, observando, 

lançando hipóteses e expondo suas próprias conclusões. Notou ainda que a 

participação dos alunos nas aulas tornou-se mais evidente a partir da aplicação do 

projeto. Além disso, a curiosidade e a autoconfiança desenvolvida por eles durante o 

trabalho levou-os a um melhor rendimento escolar, algo que foi compartilhado com 

os pais. Segundo a professora da turma, os dias em que as atividades seriam 

desenvolvidas eram aguardados com ansiedade, tanto pelos alunos, quanto por ela. 

Na prática, com disposição e alegria, o resultado sempre superava as expectativas, 

o que aumentava a predisposição para a realização de novos experimentos. 

 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 Esse trabalho permitiu a percepção do quão prazeroso pode ser para 

professores e alunos a participação em aulas com materiais concretos que 

possibilitem a interação por parte de ambos com o objeto de aprendizagem, não 

unicamente por meio de aulas expositivas e leituras de textos. Os resultados foram 

avaliados como positivos ao se analisar os progressos da turma obtidos no decorrer 

do desenvolvimento da proposta. Também enfatizamos o interesse mostrado por 

professores de outras turmas pela oportunidade de se realizar atividades como esta 

com seus alunos. 
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 Considerando tudo que foi discutido até aqui, fica a certeza da 

necessidade de uma modificação urgente no modelo de aulas predominante nas 

nossas escolas de educação básica.  

 

ABSTRACT 
The physics teaching in the initial grades of elementary school should have as 

a main goal the development of the students investigative and questioning capacity, 

concerning their experienced daily activities. In this work we present a teaching 

experience report where students were motivated to reflect about physics concepts 

by means of a children’s game practice. 

KEY WORDS: cognitive development, Physics teaching, childhood education, 

ludic activities 
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FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES: É O QUE PARECE SER? 
Carmem Lúcia Lascano Pinto2414 

 

 

RESUMO 
 

Na atualidade tornou-se recorrente o discurso sobre a imprescindibilidade de 
os profissionais das mais diversas áreas de atuação estarem em constante 
formação. Nesse artigo, proponho-me a esclarecer o conceito: Formação 
Continuada de professores e apresentar algumas discussões que vem sendo 
realizadas nesse campo desde a década de oitenta até os dias de hoje.  

Palavras-chave: Formação Continuada de professores – Desenvolvimento 

profissional – Processos formativos – Profissão docente – Formação em processo 

de trabalho  

 

CURRÍCULO 
Formação Inicial, Licenciatura em Educação Física e Pós-graduação Latu 

Senso em Ginástica Escolar. Nessa área atuou, entre outras escolas, no Colégio 

Municipal Pelotense e no Instituto Federal Sul-rio-grandense. Possui Mestrado na 

área da Educação cursado na Universidade Federal de Pelotas e Doutorado em 

Educação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Atualmente é professora da 

Pós Graduação Latu Senso em Educação e do Programa Especial de Formação 

Pedagógica de docentes para a Educação Profissional de nível médio do Instituto 

Federal Sul-rio-grandense, do qual também é coordenadora. 

 
INTRODUÇÃO 
A continuidade da formação profissional tem sido entendida como uma 

exigência do mundo atual, principalmente na nossa realidade, em que a tecnologia e 

os saberes evoluem em um ritmo frenético. 

No que se refere à profissão docente , enquanto professores, lidamos com 

situações novas e até então desconhecidas. Não só em decorrência da reforma 
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trazida pela lei 9394/96, mas também porque as pessoas mudaram sua forma de 

entender e reagir ao mundo que as cerca e sua aprendizagem está relacionada, 

mais do que nunca, a um processo educativo que as envolva, indo além da simples 

transmissão de informações e desenvolvendo habilidades em resposta a as 

demandas que se colocam. 

A Formação Continuada de professores vem se mostrando um possível 

suporte ao fazer docente. Embora seja recorrente o discurso de que a Formação 

Continuada de professores é uma exigência da contemporaneidade, ao 

perguntarmos para as pessoas, de modo geral, e inclusive aos professores, em 

pesquisas por mim realizadas, percebi haver certa confusão conceitual. Para alguns 

seriam somente cursos de pós-graduação, para outros somente os que pontuam 

para a progressão na carreira. Nesse artigo, proponho-me a esclarecer o conceito: 

Formação Continuada de professores e apresentar algumas discussões que vem 

sendo realizadas nesse campo desde a década de oitenta, podendo assim contribuir 

para que os professores invistam em seu desenvolvimento profissional. 

Em um primeiro momento podemos dizer que todas as atividades realizadas 

após a Formação Inicial, em que haja contribuição para a qualificação do trabalho 

docente, são ações de Formação Continuada, tais como: leituras para atualização 

no conteúdo específico, na área pedagógica e mesmo sobre cultura geral, 

congressos, seminários, simpósios, colóquios, encontros, jornadas, ciclos de falas, 

palestras, grupos de pesquisa, grupos de estudos, grupos de formação, projetos de 

pesquisa-ação, oficinas, cursos de extensão e/ou aperfeiçoamento sobre um 

conteúdo específico e/ou questões pedagógicas efetuados no lócus da escola, nas 

Instituições de Ensino Superior e em outros espaços.  

Além dessas ações pontuais, são considerados os cursos de Pós-graduação 

Lato sensu (Especialização), presenciais ou à distância, Pós-graduação Stricto 

sensu (Mestrado e Doutorado) e processos permanentes realizados no lócus da 

escola ou não, com encontros regulares. Cada proposta, de acordo com suas 

características, propicia o atendimento a diferentes necessidades e interesses dos 

professores, podendo contribuir como suporte ao fazer docente e ao 

desenvolvimento profissional.  

Porém, essa é uma área dentro do campo educacional e como tal, 

trabalhamos com acercamentos, análises e conceitos que, de certa forma, explicitam 
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o que os estudiosos sobre a temática destacam como potencialidades e, em 

contraponto, os limites identificados quando se adentra na observação de como isso 

vem se dando no contexto prático, a fim de superá-los.  

Ao aprofundarmos estudos sobre o tema, identificamos diversas expressões 

com alguma diferença observada por aqueles que as adotam, tais como: Formação 

Contínua, Formação Continuada, Educação Continuada, Formação Permanente, 

Formação em Serviço, Formação em situação de Trabalho, Desenvolvimento 

Profissional, entre outras.  

Formação contínua e Formação continuada são usadas como sinônimos. 

Porém, atualmente no Brasil o termo Formação Continuada ou Educação 

Continuada são os mais comuns. Esse último tinha por objetivo contrapor-se à idéia 

de formação como formatação, presente na expressão formação. Formação 

permanente, embora seja a expressão usada na CAPES e pelo CNPq para se referir 

a uma subárea dentro da área da educação, alguns autores não recomendam o uso 

por associarem essa expressão à idéia de que os professores nunca estão prontos 

para desenvolver a profissão. 

Formação em situação de trabalho é o reconhecimento de que os professores 

produzem saberes e, portanto, aprendem enquanto ensinam, enquanto atuam.  

Desenvolvimento profissional é uma expressão que se refere a formação 

como um processo articulado, envolvendo atividades com fins específicos e 

intencionais, visando ao desenvolvimento das competências necessárias para atuar 

na profissão docente.  

Formação em serviço tem sido adotado para expressar a formação oferecida 

aos professores no exercício da profissão, porém sem a devida certificação em nível 

de graduação para atuarem na área. A qual passa a ser exigida pela LDB 9394/96. 

Vários programas foram oferecidos por inúmeras universidades em nosso país em 

decorrência da imposição da LDB 9394/96 cujo texto exigia a capacitação em nível 

superior dos professores em todos os âmbitos do ensino.  

Diante da gama de termos, opto por Formação Continuada de professores 

para referir-me a toda atividade de formação profissional realizada pelos educadores 

após a formação acadêmica e trago a definição de Cunha in Morosini (2003) para 

esclarecer o conceito que adoto. 
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São iniciativas de formação no período que acompanha 

a vida profissional dos sujeitos. Apresenta formato e duração 

diferenciados, assumindo a perspectiva de formação como 

processo. Tanto pode ter origem na iniciativa dos interessados 

como pode inserir-se em programas institucionais. Nesse 

último, os sistemas de ensino, universidades e escolas são as 

principais agências de tais tipos de formação (p. 368). 
 

Assumo, a partir daí, uma compreensão desse percurso como processual e 

relacionado às necessidades e interesses dos professores e das escolas.  

Após esses esclarecimentos, apresento discussões de autores que vêm 

pesquisando a temática nos âmbitos micro, junto aos professores e demais 

profissionais da área educacional, aos alunos e as escolas, e macro, englobando 

desde projetos existentes no Brasil e fora dele até políticas públicas e à própria Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96. 

 
A ORIGEM DA CONCEPÇÃO E ALGUNS ESTUDOS 
Sobre a contribuição para o surgimento dessas discussões, menciono 

pesquisas sobre os saberes docentes, realizadas a partir da década de oitenta, 

dentre as quais podemos citar: Cunha (1989); Tardif (2000); Nóvoa (1992); Gauthier 

(1998); Pimenta (2000), as quais levaram à percepção de que os professores não 

reproduzem em sua prática pedagógica apenas os saberes recebidos/construídos 

em sua formação acadêmica. Os saberes docentes são o produto/processo das 

experiências vividas anteriormente e posteriormente à formação acadêmica, sendo, 

portanto, resignificados pelos educadores. 

Em um sentido mais amplo, esses estudos auxiliaram no entendimento de 

que a formação está indissociada da produção de sentidos sobre as vivências e 

experiências de vida de cada professor. Ou seja, é importante ressaltar que “o futuro 

professor já chega aos cursos de formação profissional com imagens introjetadas 

sobre a função da escola e da educação e sobre o papel do professor” 

(Santos,1995, p. 8).  

Os estudos sobre os saberes contribuem para a compreensão de que a 
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formação não termina com a diplomação, mas completa-se “em serviço”. Em 

decorrência disso, é cada vez mais forte a defesa da integração entre a formação 

continuada e a formação inicial, afirmando que 

 

a vivência da realidade da sala de aula permitirá mais 

facilmente a promoção junto ao futuro professor da 

conscientização de seu papel de pesquisador em sala de aula. 

É importante desenvolver a consciência de que ele não é mero 

receptor de conhecimentos e utilizador de técnicas pré-

fabricadas (Celani, 1988, p. 159). 
 

A formação continuada do professor reforça a idéia de legitimidade de um 

saber, o “saber docente”, que se constrói a partir do ingresso dos sujeitos no 

mercado de trabalho, ou seja, reafirma-se a autenticidade de uma formação que se 

processa em um contexto prático. Sem diminuir a importância da formação 

acadêmica, essa discussão explicita o caráter transitório e provisório desse período 

da formação docente, esclarecendo que essa localiza-se entre a formação que 

inicia-se antes do ingresso dos professores na universidade e a que prossegue 

durante toda a sua vida profissional. 

Segundo Celani (1988, p. 158-9), 
 

O desejável é uma forma de educação continuada; um 

processo, portanto, que dê ao professor o apoio necessário 

para que ele mesmo se eduque, à medida que caminha em sua 

tarefa de educador. Uma forma permanente de educação, que 

não tendo data fixa para terminar, permeie todo o trabalho do 

indivíduo, eliminando, conseqüentemente, a idéia de um 

produto acabado (por exemplo, dominar uma nova técnica) em 

um momento ou período determinados.”  
 

Para a autora, a “linha mestra deve ser a convicção de que a educação 

continuada do professor será tanto mais efetiva quanto maior for o envolvimento do 

próprio professor na busca de soluções para seus problemas” (p. 160). Assim, tanto 

na formação continuada como na inicial o professor precisa,  




