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APRESENTAÇÃO 

O século XIX testemunhou a inauguração, um pouco por toda a parte, 

de marcos de inovação tecnológica que iam traçando linhas de antes e 

depois que jamais seriam ultrapassadas novamente. A humanidade 

passara a singrar os mares conduzida por motores que, pela força do 

vapor, superavam as limitações dos regimes de vento e das correntes 

marítimas. Mercadorias passavam a ser transportadas por linhas 

férreas. Um ou dois séculos antes dessas inovações, a grande maioria 

da população jamais ultrapassaria os limites de sua vila, região ou 

cidade. Agora, os irmãos Lumiére, provocariam a fuga desesperada de 

um grupo de pessoas que temiam ser atropeladas ao ver, pela primeira 

vez, projetada em tela, a chegada de um trem a uma estação, 

testemunhando, assim, o nascimento do cinema. Algumas décadas 

antes, Louis Daguerre fazia um grupo de pessoas contemplar 

representações da realidade em pequena escala. Por meio de um jogo 

de luzes, projetadas em tela de gaze, combinado com a construção de 

maquetes, Daguerre fazia, em miniatura, cenas cotidianas à luz do dia 

transformarem-se em cenas noturnas ou, então, representava o antes 

e depois de um terremoto. A técnica chamava-se Diorama que 

significa, literalmente, através da vista. O livro que apresentamos 

também se chama Diorama ou, para sermos mais exatos, Diorama: 

temas de história, educação, literatura. Cada capítulo que compõe 

o livro que apresentamos é, justamente, um diorama de temas mais 

amplos como História, Educação e Literatura. Tal qual um habitante 

ilhado em sua vila quinhentista, isolado por distâncias antes 

intransponíveis, durante um bom tempo, isolaram-se disciplinas 

científicas em escaninhos. Em pleno século XXI as disciplinas começam 

a dialogar e perspectivas integradoras tornaram-se inescapáveis para 

uma compreensão sistêmica de processos característicos das ciências 

que chamamos Humana (s). Recentemente, inaugurou-se na Escola 



 

 

Superior de Educação do Centro Universitário Internacional Uninter um 

processo de integração entre as áreas de Letras e História. Sem perder 

as especificidades de seus campos, as disciplinas citadas passaram a 

atuar dentro de uma perspectiva integradora tendo sido criada, para 

tanto, uma área de trânsito comum entre Letras e História denominada 

Linguagens e Sociedade que, por sua vez, originou a Linha de 

Pesquisa: Intersecções: língua, cultura, história e tecnologias. A obra 

que agora se apresenta é, justamente, um Diorama deste momento. 

Que frutifique! 
Junho de 2020,  

Dr. André Luiz Moskaleski Cavazzani
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A CULTURA BRASILEIRA E O ENSINO DE 

PORTUGUÊS LÍNGUA ESTRANGEIRA/PLE  

 

MARISTELA DOS REIS SATHLER GRIPP1  

         

Resumo                                                      

  

Os aspectos relacionados à interculturalidade interferem na em 

nossa prática docente. A compreensão de que a cultura põe em 

evidencia aquilo que somos e a maneira como usamos a língua pode 

ser um importante diferencial no contato com o aprendiz de PLE. O 

conhecimento a respeito da cultura é fundamental no processo de 

aprendizagem de uma língua estrangeira, pois, ao ensinar uma língua, 

também se ensina uma cultura e a forma como os falantes nativos se 

comportam linguisticamente com base nesse conhecimento. Assim, o 

objetivo é que, com o conhecimento da cultura, a inserção à cultura-

alvo se torne muito mais fácil.  

 

O ensino de língua estrangeira e o português  

  

O ensino de línguas estrangeiras tem passado por várias fases 

no que diz respeito às diferentes abordagens adotadas para a aquisição 

de uma segunda língua. Atualmente, apesar das divergências que 

possam existir entre uma ou outra abordagem, é consenso entre 

professores e autores de livros didáticos de língua estrangeira (LE) que 

ensinar uma língua é, também, ensinar uma cultura.  

 

1 Currículo Lattes. http://lattes.cnpq.br/5926279042240345 
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Quando nos dedicamos a ensinar as diferenças a níveis discursivo 

e pragmático envolvidas no uso de uma língua estrangeira, estamos 

mostrando que, além dos aspectos linguísticos e gramaticais, existem 

outras questões que subjazem ao ensino de uma LE e que são 

importantíssimas para a aquisição de uma segunda língua.  

No ensino do português para falantes de outras línguas, vemos 

que o processo é o mesmo. Ensinar ao aprendiz como utilizar a língua-

alvo sem apresentar os diferentes contextos de interação que ele pode 

vivenciar em seu dia a dia, em situações reais, pode ser um limitador 

social importante para esse aluno. Assim, cabe ao professor de LE 

mostrar os aspectos linguísticos dessa nova língua, lembrando-se 

sempre de contextualizá-los.  

Ensinar tempos e modos verbais do português do Brasil é tão 

importante quanto ensinar que, para o brasileiro, fazer amizade é um 

pré-requisito fundamental antes de falar de negócios. Ou, ainda, que 

para nós, brasileiros, dizer “Muito obrigado” ou “Valeu” é equivalente 

à expressão “Não precisava”, dita quando somos presenteados, sem 

que isso signifique que o presente era desnecessário. Enfim, o que 

queremos ressaltar aqui é que existem questões culturais que 

interferem no modo como nos organizamos linguisticamente e na 

forma como nos comportamos, por isso esses aspectos são tão 

importantes em um ambiente de aprendizagem de uma segunda 

língua.   

Para o professor de português para estrangeiros, não basta 

dominar questões gramaticais, é preciso ir além, contextualizar esses 

elementos aos aspectos socioculturais e discursivos presentes nas 

diferentes interações realizadas. Em relação à cultura brasileira, 

existem vários aspectos que precisam ser ensinados aos aprendizes 

para que a integração à nova cultura, isto é, ao novo grupo social, 

aconteça da melhor maneira possível e com o mínimo de dificuldades 

para o estrangeiro. Quando esses aspectos são deixados de lado, 
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corremos o risco de ver nosso aluno repetir expressões memorizadas, 

mas destituídas de sentido, por serem cópias de diálogos retirados de 

livros sem qualquer contextualização.  

Antes, contudo, de falarmos sobre a cultura brasileira e suas 

particularidades, vamos nos deter um pouco nas questões acerca da 

cultura e do ensino de línguas.   

 

Por que ensinar cultura?  

 

De acordo com Mendes (2010), o ensino de língua esteve, 

durante muito tempo, preocupado com questões que envolviam 

metodologias, livros, conteúdos e programas de ensino. Com o passar 

dos anos, foram incorporadas a essas preocupações problemas de 

natureza política, econômica e cultural. Isso ocorreu porque, para 

professores e estudiosos envolvidos na área de ensino e aprendizagem 

de uma LE, ficou clara a necessidade de uma ação pedagógica que 

considerasse o caráter intercultural para o ensino e a formação de 

professores de línguas. Dessa forma, as discussões que envolvem 

cultura e intercultura surgem como questões importantes na evolução 

das sociedades em vários contextos, entre eles o da educação 

(Mendes, 2010, p. 60-61).  

Alguns autores, entretanto, consideram desnecessário relacionar 

o ensino de uma língua aos aspectos culturais, enfatizando que cabe 

ao professor apenas o ensino de questões gramaticais que envolvem o 

sistema linguístico de determinada língua.  Para Hall (2001), a língua 

tem caráter social que cria e sustenta os grupos sociais, permitindo 

uma visão de mundo compartilhada. Dessa forma, a linguagem é um 

dos mecanismos sociais mais importantes, pois “não somente cria, 

sustenta, identifica, modifica e perpetua culturas, mas, também, tem 

o poder de afetá-las e destruí-las.” Ainda de acordo com Hall (2001), 
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a mudança ocorrida no ensino de idiomas nos últimos anos se baseia 

na importância da competência comunicativa e na necessidade de 

oferecer ao estudante mais do que a aprendizagem da gramática e do 

vocabulário de uma língua.   

Dessa forma, como afirma Mendes (2010), não se pode 

desvincular a língua dos aspectos culturais que subjazem ao seu uso, 

pois saber usar uma língua é, também, ser e agir socialmente por meio 

dela. Como ensinar o português falado no Brasil sem mostrar a carga 

cultural que o sustenta? Quando alguém aprende português como 

língua estrangeira, que português, de fato, ele aprende?  

Sendo assim, podemos dizer que todos os usos da língua são 

também culturais, isto é, apresentam questões linguísticas que vão 

muito além do domínio das formas gramaticais.  

 Pensar língua como cultura e vice e versa acabou 

desencadeando um movimento de reflexão e atuação em defesa de 

abordagens de ensino que privilegiem a cultura e as relações 

interculturais, assim como a criação de materiais e métodos 

culturalmente sensíveis, ancorados em questões culturais presentes no 

uso social de uma língua, no processo de ensino e aprendizagem de 

língua estrangeira (LE), segunda língua (L2) ou língua materna (LM).  

 

A língua como cultura  

 

O movimento de valorização da cultura e das relações 

interculturais no ensino de línguas tem demonstrado a importância da 

relação língua/cultura não só na esfera do ensino e aprendizagem de 

línguas estrangeiras e segundas línguas, mas, também, para estudos 

sobre o uso da linguagem e dos modos de configuração do indivíduo 

por meio dela (Mendes, 2010, p. 70).  
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Estudos desenvolvidos pela Antropologia Linguística têm 

revelado que “ter uma cultura significa ter comunicação e ter 

comunicação significa ter acesso à linguagem” (Duranti, 1997, p. 332). 

Para Duranti (1997), ter uma linguagem não significa apenas dispor de 

um instrumento de comunicação, mas ser hábil a interpretar e interagir 

com eventos ou experiências. O autor também afirma que, antes de 

considerarmos a linguagem apenas um conjunto de estruturas formais 

e de regras por meio das quais nos comunicamos, a língua é a instância 

em que nos tornamos humanos e nos inserimos no mundo. Por isso, 

não podemos separá-la do modo como pensamos, atuamos ou 

vivemos.  

Aprender uma língua, seja ela estrangeira ou a própria do país 

que se habita, exige do aprendiz integração e conhecimento de 

aspectos que extrapolam o espaço limitado ocupado pela língua como 

estrutura. Por isso, ensinar quem são os brasileiros, como vivem e 

pensam pode ter muito mais importância para o aluno de português 

LE, em determinadas situações, do que o conhecimento extensivo da 

gramática (Mendes, 2010, p. 73-75). 

 

Cultura e ensino 

 

O conceito de cultura aparece em diferentes contextos e, 

segundo Dourado e Poshar (2010), evoca significados múltiplos e 

complexos. Algumas indagações surgem a respeito do conceito de 

cultura, por exemplo: Ela seria inata, hereditária ou adquirida? Seria 

um conjunto de realizações artísticas e saberes acumulados por 

determinado grupo social? A cultura seria o conjunto de algumas 

faculdades intelectuais? Ou, ainda, seria uma visão de mundo que 

caracteriza determinados grupos sociais? Afinal, o que é cultura?  
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Cada uma das hipóteses anteriores apresenta um sentido 

possível de cultura, o que demonstra a dificuldade em estabelecer um 

conceito único do termo.  

Na realidade, o termo cultura passou por várias mudanças desde 

que surgiu, mas, como vimos anteriormente, compreender o que ele 

significa no contexto de ensino e aprendizagem de línguas é 

fundamental para a formação de professores de LE.  

A palavra cultura tem origem latina e, até o século XVI, referia-

se ao cultivo da terra. Durante o século XVII, o filósofo Herder (1744-

1803) percebeu que a diversidade das línguas, a pluralidade das 

culturas e as características intrínsecas de cada uma delas poderiam 

ser relacionadas ao cultivo ou ao melhoramento das qualidades físicas 

e intelectuais de uma pessoa ou de um povo. Humboldt (1767-1835) 

ampliou o uso do termo ao sugerir que todas as línguas dispunham de 

uma “visão de mundo” particular. Ou seja, para o filósofo, “as 

diferentes maneiras pelas quais uma língua categoriza a realidade 

impõem na mente maneiras de organizar o conhecimento; a 

diversidade das línguas não é só de sons ou signos, mas, sim, uma 

diversidade de perspectiva de mundo”. No ensino de línguas, esse 

conceito vai ser exaustivamente discutido com o surgimento do 

determinismo linguístico na Antropologia.  

O francês buscava uma supremacia entre as línguas europeias, 

o que levou ao surgimento de um grupo de estudiosos alemães que 

buscava realização nas áreas de ciência, filosofia e arte. Esse grupo foi 

o primeiro a adotar o termo kultur para distinguir as realizações 

intelectuais das artísticas, diferenciando-se dos costumes da Corte 

francesa. Sendo assim, o termo kultur passa a designar “produtos 

intelectuais, artísticos e simbolizava todos os aspectos espirituais nos 

quais se expressavam a individualidade e criatividade das pessoas”. 

(Dourado; Poshar, 2010) 
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Assim, kultur passa a ser o conceito clássico de cultura adotado 

no final do século XVIII e no início do XIX, e considerava cultura a soma 

de saberes acumulados e transmitidos pela humanidade. Esse conceito 

clássico de cultura foi tido como base durante muito tempo.  

Ainda no século XVIII, o termo cultura ganha novos significados, 

passando a designar também os traços próprios de uma comunidade e 

o desenvolvimento intelectual do indivíduo (Dourado; Poshar, 2010, p. 

35-37). Sendo assim, o conceito de cultura se amplia e passa designar, 

além da produção intelectual cultivada no homem, todo o 

comportamento aprendido ou adquirido pelo homem em sociedade. É 

importante ressaltar que, nesse período, o termo passa a se referir ao 

estudo de costumes, práticas e crenças de outras sociedades, não 

apenas da europeia.  

Nesse mesmo período da História surgem outras teorias que 

tentaram dar conta da diversidade humana. As mais populares foram 

as teorias biológicas e as geográficas, que falharam na tentativa de 

explicar a diversidade humana.  

De acordo com Laraia (2002), o determinismo biológico faz parte 

das teorias sobre raças ou grupos humanos que, embora pareçam 

recentes, são bastante antigas. Para Laraia (2002), muitas pessoas 

“ainda acreditam que os nórdicos são mais inteligentes do que os 

negros, que os alemães têm mais habilidades para a matemática, que 

os judeus são avarentos, que os brasileiros herdaram a preguiça do 

índio”, e assim por diante. Fato é que as pesquisas realizadas pelos 

antropólogos comprovam que as diferenças genéticas ou biológicas 

não são determinantes das diferenças culturais. Pelo contrário, para 

esses estudiosos, qualquer criança pode ser educada em qualquer 

cultura e obter resultados positivos, independentemente de sua 

constituição biológica ou origem geográfica. É evidente que a espécie 

humana se diferencia em termos anatômicos e fisiológicos, mas não é 

verdadeiro afirmar que pessoas de sexo ou raça diferentes apresentem 
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mais ou menos habilidades que outras. Em termos de habilidades 

profissionais de um indivíduo, o mais correto seria afirmar que 

qualquer sistema de divisão de trabalho é determinado culturalmente, 

e não em função da biologia.  

Podemos afirmar, portanto, que as diferenças sociais dependem 

muito mais do aprendizado do que apenas dos fatores biológicos como 

se quis supor, e nisso não pode haver qualquer juízo de valor sobre 

certo ou errado, principalmente quando estamos falando de culturas.  

Junto do determinismo biológico, outra teoria que teve muita 

divulgação social foi a do determinismo geográfico, que considerava o 

ambiente físico responsável pelas diversidades culturais (Laraia, p. 

21).  

Essas ideias foram desenvolvidas por vários estudiosos e 

geógrafos no final do século XIX e no início do XX. Um dos marcos 

dessa teoria é o livro Civilization and climate, de Huntington (1915), 

em que o autor defende a relação entre latitude, centros de civilização 

e progresso. Isto é, dependendo da região do mundo quem se 

nascesse, o indivíduo seria mais ou menos capacitado 

intelectualmente. Essa teoria ajudou a reforçar a supremacia ariana e 

a decadência de outros povos abaixo da linha do Equador. A teoria do 

determinismo geográfico serviu para justificar a supremacia europeia 

sobre os povos colonizados e autorizar o massacre a centenas de povos 

indígenas nas Américas. Mais tarde, foi utilizada pelos nazistas.  

Enquanto a teoria do determinismo geográfico colocava o homem 

em uma condição de submissão às condições naturais, a antropologia 

moderna afirma que os seres humanos são capazes de modificar e 

adaptar a seu favor o ambiente em que vivem, e isso ocorre por meio 

da cultura e dos mecanismos que ela coloca à sua disposição. Sendo 

assim, fica claro que as características de variados grupos sociais, 

sejam elas biológicas ou geográficas, não são suficientes para explicar 
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as diferenças que existem entre os seres humanos, tampouco são 

determinantes das suas ações.  

Embora não tenham alcançado o resultado esperado, essas 

teorias foram a base para o surgimento de estudos sistematizados 

sobre a cultura e resultaram na elaboração de um conceito científico 

de cultura pela Antropologia, ciência que começava a surgir naquele 

momento. Para Edward Tylor (1971), antropólogo britânico, todos os 

itens da vida de um povo representam o universo denominado cultura. 

  

[...] cultura ou civilização, tomada em seu sentido etnográfico 

amplo é o conjunto complexo que inclui conhecimento,crença, 

arte,moral, lei costumes e quaisquer outras habilidades ou 

hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma 

sociedade  (TYLOR, 1871, apud THOMPSON 1995, p. 171).  

  

Ao utilizar a expressão “adquirida”, Tylor define o caráter de 

aprendizado da cultura em oposição à ideia de aquisição inata 

transmitida por mecanismos biológicos fruto de herança genética 

(Laraia, 2000, p.25). 

Assim, por meio dos estudos de Tylor sobre cultura, ocorreram 

as principais mudanças no paradigma vigente de cultura tida como 

inata para cultura como hábito adquirido. Dessa forma, a cultura se 

tornou objeto de estudos sistemáticos que passaram a priorizar a 

análise, a classificação e a comparação dos diferentes elementos que 

caracterizam as diferentes culturas, abandonando a noção antiga de 

cultivo das faculdades intelectuais humanas.  

No século XX, Franz Boas (1942) lançou as bases do 

determinismo linguístico, segundo as quais a língua determina o 

pensamento, ou seja, “só podemos pensar em categorias que a nossa 

língua nos permite pensar” (YULE, 1997, p. 247).  
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O objetivo de Boas não era a linguística, mas a antropologia. 

Entretanto, ele retomou as ideias desenvolvidas por dois grandes 

linguistas de que “pessoas diferentes falam de uma maneira diferente, 

e elas pensam de maneira diferente porque sua língua lhes oferece 

diferentes maneiras de expressar o mundo a sua volta” (KRAMSCH, 

1998, p. 11). 

Mais tarde, Sapir complementa os estudos de Boas ao afirmar 

que era a língua que levava as pessoas a ver o mundo de maneira 

diferente umas das outras. Essas ideias foram confirmadas mais tarde 

por Sapir ao afirmar que “a razão pela qual diferentes línguas podem 

levar a diferentes ações é porque a língua filtra as suas percepções e 

a maneira como ela categorizam as experiências” (KRAMSCH, 1998, p. 

12).  

Embora esses estudos tenham gerado algumas controvérsias 

entre os linguistas, o importante não está na sua comprovação, mas, 

sim, nas possibilidades que essa hipótese oferece ao relacionar a 

concepção de língua à cultura e ao indivíduo (Dourado; Poshar, 2010, 

p. 40-41). 

Vimos até aqui que o conceito de cultura passou por várias 

modificações teóricas até chegar ao que conhecemos hoje. Entretanto, 

para os antropólogos, não existe um consenso de um único conceito, 

por isso o que conceito que vamos adotar neste estudo está 

relacionado à cultura como “um sistema de símbolos e significados que 

compreende categorias e unidades e regras sobre relações e modos de 

comportamento”. Logo, estudar cultura é estudar um código de 

símbolos partilhados pelos membros dessa cultura, ou seja, o estudo 

da compreensão exata do conceito de cultura significa a compreensão 

da própria natureza humana, tema que por si só não se esgota jamais.  
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A cultura condiciona a visão de mundo  

 

Anteriormente, vimos como o conceito de cultura se desenvolveu 

e sua importância para o ensino de línguas. Agora, nossa intenção é 

abordar, com base nos estudos de Laraia (2001), de que maneira a 

cultura age no mundo e como condiciona a nossa visão de mundo.  

Para Laraia (2001), homens de culturas diferentes usam lentes 

diversas e, portanto, têm visões desencontradas sobre as coisas, ou 

seja, a cultura condiciona a visão que temos sobre aquilo que nos 

cerca. Para comprovar essa ideia, o autor cita a diferença entre o olhar 

do índio e de um homem urbano sobre a floresta. São visões 

totalmente diferentes a respeito do mesmo ambiente. Nossa herança 

cultural sempre nos condicionou a reagir depreciativamente em relação 

àqueles que enxergam o mundo de maneira diferente da nossa, 

àqueles que adotam um tipo de comportamento fora dos padrões que 

estabelecemos ou que são aceitos pela maioria da comunidade. Com 

isso, concluímos que o modo de ver o mundo, as apreciações de ordem 

moral e valorativa, os diferentes comportamentos sociais e até as 

posturas corporais são produtos de uma herança cultural, logo, 

resultado de uma operação de determinada cultura (Laraia, 2001, p. 

67-68).  

Indivíduos de culturas diferentes podem ser reconhecidos 

facilmente. Basta nos lembrarmos dos turistas que invadem as praias 

do litoral brasileiro todos os anos. Existem várias características, como 

o modo de agir, vestir, caminhar, comer, sem mencionar as diferenças 

linguísticas, que nos ajudam a identificar facilmente essas pessoas. 

Além disso, algumas atividades fazem parte da fisiologia humana e 

refletem diferenças culturais, por exemplo, o riso. Pessoas de culturas 

diferentes riem de coisas diversas. O riso é totalmente condicionado 

pelos padrões culturais.  
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Dessa forma, vemos que existem aspectos culturais em atos que 

podem ser classificados como naturais, por exemplo, comer, andar e 

rir, que dependem de um aprendizado e da cópia de alguns padrões 

que fazem parte da herança cultural de determinado grupo. De acordo 

com Laraia (2001), a história do homem sobre a Terra confirma que 

ele tem aprendido, nos grupos a que pertence, sua própria visão de 

mundo, seus costumes e suas expectativas. Por isso, ver o mundo por 

meio de sua cultura tem como consequência a propensão em 

considerar o seu modo de vida o mais correto e o mais natural, 

levando-o, muitas vezes, a uma visão equivocada e etnocêntrica em 

relação aos outros indivíduos.   

A dicotomia “nós e os outros” expressa a questão em níveis 

diferentes dessa tendência: curitibanos/cariocas; nordestinos/sulistas; 

paulistas/cariocas, haitianos e brasileiros, parentes e não-parentes, em 

que os primeiros são melhores e recebem tratamento diferenciado em 

várias esferas, inclusive na vida pública. Comportamentos 

etnocêntricos podem resultar em comportamentos violentos e/ou 

agressivos e em apreciações negativas dos padrões culturais de povos 

e pessoas diferentes de nós que devem ser evitadas a todo custo, 

principalmente em ambientes de aprendizagem.   

A cultura determina a forma como vemos o mundo e entendemos 

as diferenças dos povos. Acreditar que a nossa cultura é melhor ou 

superior a outras pode nos levar a dotar atitudes etnocêntricas e 

excludentes em relação a grupos ou pessoas de culturas diferentes da 

nossa. Por isso, em ambientes multiculturais de ensino de línguas, cabe 

ao professor proporcionar aos alunos a oportunidade de falar sobre 

suas culturas, aprendendo a compartilhar experiências e conviver com 

as diferenças.    
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A cultura no plano biológico 

 

Além de influenciar a forma como vemos o mundo e os outros 

grupos sociais, a cultura também interfere no plano biológico (Laraia, 

2001, p. 75-86). O sentimento oposto ao etnocentrismo é a apatia. Os 

africanos, quando foram trazidos violentamente para serem 

escravizados no Brasil, experimentaram um sentimento chamado 

banzo, saudade ou morte decorrente da apatia.  

As doenças psicossomáticas são também influenciadas pelos 

padrões culturais. Muitos brasileiros afirmam sofrer do fígado, mesmo 

que a maioria ignore a localização do órgão. Sintomas provocados pela 

ingestão de alguns alimentos combinados também são bastante 

comuns entre nós, por exemplo, comer manga e beber leite. Quem 

acredita que isso pode trazer algum mal-estar, poderá de fato, senti-

lo.  

Os horários de alimentação também são determinados 

culturalmente e de modos diferentes. Esses horários diferem entre 

sociedades, de maneira que algumas pessoas podem passar muitas 

horas sem comer até a próxima refeição.  

A cultura também pode provocar a cura de algumas doenças, 

tanto reais como imaginárias. Isso acontece quando o indivíduo 

acredita no remédio ou no poder dos agentes culturais envolvidos, 

como padres, pastores ou pais de santo.  

Além desses fatos, os antropólogos acreditam que as pessoas 

atuam de formas diferentes em suas próprias culturas. Nesse sentido, 

a participação dos indivíduos é sempre limitada, já que nenhuma 

pessoa é capaz de participar de todos os elementos que sua cultura 

tem. É evidente a existência de fatores que podem interferir no grau 

de envolvimento dos participantes, como idade ou força física. Sendo 

assim, um indivíduo não pode ser igualmente familiarizado com todos 



26 

 

os aspectos de sua sociedade, ao contrário, ele pode permanecer 

ignorante a respeito de alguns aspectos por toda a sua vida (Laraia, 

2001, p. 81-82). 

Apesar da realidade em relação às culturas, todos sabemos que 

existe uma mínima participação de cada indivíduo no conhecimento 

cultural para que seja possível articular-se com os demais membros do 

grupo. Todo indivíduo sabe como agir em certas situações e como 

prever o comportamento dos outros (Idem, p. 83).  

Sendo assim, todos membros da sociedade sabem que existem 

comportamentos esperados em determinadas situações e que devem 

ser respeitados. Por exemplo, em relação às formas de cortesia, ao 

solicitar um favor com o uso da expressão “Por favor”, ou, ainda, nas 

situações em que se costuma agradecer formalmente um atendimento, 

nas palavras “Muito obrigado”. O não uso dessas expressões de 

cortesia ou polidez podem resultar no não atendimento das solicitações 

ou pedidos realizados. O que fica claro diante desses exemplos é que 

essas expressões fazem parte dos nossos padrões de comportamento, 

e ignorá-las significa quebrar uma regra importante na interação, 

podendo levar a consequências imprevisíveis. Por isso, a forma como 

agradecemos a um favor realizado ou a um presente recebido diz muito 

sobre as regras de comportamento social importantes na nossa 

cultura. O uso de expressões em que se emprega o imperativo sem 

uma atenuação pode gerar certo tipo de mal-estar entre os falantes. 

Goffman (1970) afirma que existe um script social utilizado por todos 

os membros de uma sociedade para manter o equilíbrio entre si.  

Em relação ao comportamento social, no âmbito familiar, se uma 

pessoa chama outra de pai, espera-se que ela adote um tipo de 

comportamento que beneficie e proteja o outro. A expressão “negócio 

de pai para filho” é um exemplo. Por isso, as pessoas sabem agir e 

podem prever que tipo de ação adotar diante de um pai com o qual 

nunca tiveram contato anteriormente.  
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É importante ressaltar que a quebra da comunicação nem 

sempre ocorre porque um padrão de comportamento foi ignorado. Às 

vezes, os padrões conhecidos não dão conta da situação vivenciada 

pelo falante. São situações em que ocorrem mudanças culturais ou que 

acontecem por fatores externos, como o grau de distanciamento entre 

os falantes.  Nesses casos, os indivíduos envolvidos não conseguem 

utilizar sua tradição cultural para contorná-las sem que isso gere um 

conflito. Isso pode ocorrer, por exemplo, com o aluno estrangeiro que, 

em decorrência de uma socialização inadequada, não conhece as 

regras do seu novo grupo. Ou seja, mesmo sabendo que nenhum 

indivíduo conhece o sistema cultural por inteiro, é preciso conhecer o 

mínimo possível para operar dentro dele. Esse conhecimento mínimo 

pode ser compartilhado por todos os componentes da sociedade, 

permitindo a convivência entre eles.  

 

Cultura e celebração   

 

Em todas as culturas existe uma forma de comemorar eventos 

e/ou datas importantes. A maneira como isso acontece pode variar, 

mas todos buscam alternar suas rotinas entre trabalho e festa, corpo 

e alma, coisas humanas e assuntos dos deuses, preces e celebrações. 

Todos carregados de sentido, em rituais. Vivemos sempre entre esses 

momentos, que podem ser coletivos e individuais. Sendo assim, 

sociedades e grupos fazem coisas bastante parecidas, marcadas por 

eventos que ajudam a construir o que chamamos de “memória social” 

ou, ainda, tradição, cultura. Para Da Matta (2001), o homem é o único 

animal que se constrói pela lembrança, pela recordação e pela 

saudade.  

No Brasil, assim como em outras sociedades, o rotineiro está 

relacionado ao trabalho, às obrigações, ou seja, a tudo aquilo que se é 
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obrigado a realizar. Já o extraordinário está relacionado àquilo que 

podemos inventar e que nos permite esquecer o lado das obrigações, 

isto é, as festas. Tanto a festa quanto a rotina são modos que a 

sociedade tem de exprimir-se e atualizar-se concretamente, revelando 

sua alma ou seu coração (Da Matta, 2001, p, 67-68). Então, entre 

obrigações e festas, trabalhos e feriados, vida e morte, comemos, 

rimos e vivemos a utopia da ausência de hierarquia, poder, dinheiro e 

esforço físico. Por isso, para nós brasileiros, “a festa é sinônimo de 

alegria e o trabalho é eufemismo de castigo, dureza e suor” (idem, p. 

69). 

Como dissemos, todos os grupos sociais constroem suas próprias 

festas de modos variados. No Brasil, a maior e mais importante das 

festas é, sem dúvida, o carnaval. Nessa ocasião, a vida cotidiana deixa 

de ser operativa e um momento extraordinário é inventado. O carnaval 

cria uma situação em que certas coisas são possíveis e outras devem 

ser evitadas. Por exemplo, ninguém pode participar do carnaval triste, 

sendo assim, o trágico e o triste devem ser banidos nessa época. É 

própria do carnaval a regra social que permite que todos pratiquem 

todos os excessos.  

Vivemos em um período em que o que vale são as regras de 

inversão. O carnaval é basicamente uma inversão do mundo, uma 

reviravolta planejada e desejada. Trocamos o trabalho, ou tripalium, 

instrumento que castiga o corpo, pelo uso do corpo, mas para gastá-

lo nos prazeres. Nos esbaldamos no carnaval para ter o máximo de 

prazer e de alegria possível. Por isso, nesse período, vivemos entre o 

trabalho (castigo) e o prazer (carnaval), nem que seja apenas por 

alguns dias. Esse fenômeno é tão importante em nossa cultura que 

está presente nas manifestações artísticas mais caras: a música e a 

literatura. Quando Vinicius de Moraes dizia que “a gente trabalha o ano 

inteiro por um momento de sonho”, ele está reafirmando a existência 

de um desejo que é de todos, por esses dias de inversão da ordem, 
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quando podemos ficar sem trabalhar e sem patrão, mas sabendo que 

tudo isso tem data para terminar.  

  

[...] A felicidade do pobre parece 

A grande ilusão do carnaval 

A gente trabalha o ano inteiro 

Por um momento de sonho 

Pra fazer a fantasia 

De rei ou de pirata ou jardineira 

Pra tudo se acabar na quarta-feira 

Tristeza não tem fim 

Felicidade sim [...] (1959) 

  

Na voz de Caetano Veloso, temos o conflito entre a mesmice da 

vida, às vezes, tão “tacanha, sempre igual” e cheia de obrigações, 

vivida em terra onde a dor é grande, mas de onde somos salvos pelo 

carnaval e pelo futebol.  

 

Luz de Tieta 

Todo o dia é o mesmo dia 

A vida é tão tacanha 

Nada novo sob o sol 

Tem que se esconder no escuro 

Quem na luz se banha 

Por debaixo do lençol 

Nessa terra a dor é grande 

E a ambição pequena 

Carnaval e futebol 
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Quem não finge 

Quem não mente 

Quem mais goza e pena 

É que serve de farol (1996) 

 

O carnaval ainda pode ser o espaço de encontro dos grandes 

amores, que podem durar ou não. Na avenida, é possível encontrar o 

amor da nossa vida se as circunstâncias forem favoráveis. Mas, assim 

como o carnaval, talvez ele dure apenas os quatro dias de folia. O 

carnaval não exige seriedade, ele não pode ser sério. Todos sabem que 

estão ali para brincar e se divertir. O único compromisso é com a 

diversão. Por isso, quando tudo acaba e o mundo volta à sua ordem 

natural, as coisas retornam ao seu lugar, à rotina do cotidiano, à ordem 

e à hierarquia, marcas da nossa sociedade. 

A música “Camisa amarela” de Ary Barroso (1956) mostra bem 

como são esses dias de liberdade e diversão intensa na nossa cultura 

e a complacência da mulher que aguarda o “seu pedaço” voltar após o 

fim do carnaval. 

 

Camisa amarela 

Encontrei o meu pedaço na avenida 

De camisa amarela 

Cantando a Florisbela, oi, a Florisbela 

Convidei-o a voltar pra casa 

Em minha companhia 

[...] 

Por isso não levo a mal 

Pegou a camisa, a camisa amarela 

E botou fogo nela 
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Gosto dele assim 

Passada a brincadeira 

E ele é pra mim 

Meu Sinhô do Bonfim 

 

Todos esses textos que lemos retratam muito bem como a 

cultura constrói os dias de folia e de celebração em que tudo é 

permitido. Nossa labuta diária representada pelo trabalho é suportada 

após esses dias de prazer. E é nessa busca por um momento de sonho, 

quando colocamos nossa fantasia de rei ou de pirata, que vivemos um 

dos momentos de maior prazer, alegria e liberdade nacional, 

comparada apenas ao futebol. 

Além da música, o carnaval também está retratado em nossa 

literatura. Alguns personagens são a personificação do “folião modelo”, 

como Vadinho e Quincas Berro D’água, ambos de Jorge Amado. No 

caso de Vadinho, do romance Dona Flor e seus dois maridos, o 

personagem é um apaixonado pelo carnaval, totalmente incapaz de 

resistir aos apelos do seu bloco favorito. Tanto é assim que morre 

brincando em um dia de folia nas ruas de Salvador. 

 

Vadinho, o mais animados de todos, ao ver o bloco despontar 

na esquina e ao ouvir o ponteado do esquelético Mascarenhas 

no cavaquinho sublime, adiantou-se rápido, postou-se ante a 

romena carregada na cor, uma grandona, monumental como 

uma igreja – e era a Igreja de São Francisco, pois se cobria 

com um desparrame de lantejoula doirada –, anunciou: 

– Lá eu vou, minha russa do Tororó. 

  

No Brasil, não usamos máscaras, e sim fantasias que nos 

permitem ser tudo aquilo que desejamos, mesmo que por poucos dias, 
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e driblamos o destino que a vida nos outorgou. Para Da Matta (2001), 

a fantasia desconstrói, abre caminho e promove a passagem para 

outros lugares e espaços sociais. A fantasia nos permite passar de 

“ninguém a alguém”. Nesse mundo construído por nós, as regras 

cotidianas estão temporariamente de cabeça para baixo, por isso 

podemos ter uma real sensação de liberdade. 

Em uma sociedade marcada pela hierarquia, o carnaval nos 

permite competir. Representa o movimento onde há horror a 

mobilidade, permitindo a troca de posição social. É a possibilidade de 

mudar de lugar, de trocar de posição na estrutura social e inverter o 

mundo em direção à alegria, à abundância, à liberdade e sobretudo, à 

igualdade de todos perante a sociedade.   

 

Conclusão 

 

Como vimos, ensinar uma língua estrangeira é também ensinar 

como funciona determinada cultura, por isso o ensino ultrapassa o 

meramente linguístico e abre muitas possibilidades de ensino e 

aprendizagem para o professor de português. A cultura nos ajuda a 

compreender que cada sociedade tem sua própria maneira de ver e 

entender o mundo e a linguagem nos ajuda a organizar essas questões.  

Na cultura brasileira, somos mais próximos, mais passionais, 

prezamos a família e os amigos e cada um desses aspectos está 

presente na forma como elaboramos nossos enunciados e procuramos 

transmitir essa proximidade. As festas, a importância que damos à 

hierarquia e o uso excessivo dos gestos acompanhados da fala são 

marcas da cultura brasileira que precisam estar presentes nas aulas de 

língua para estrangeiros. É utilizar a cultura como uma lente pela qual 

nossas manifestações sociais podem ser avaliadas e mais bem 
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compreendidas, assim como a cultura dos aprendizes pode ser 

analisada também.  

A cultura brasileira, formada por diferentes etnias, oferece ao 

aluno estrangeiro variedades linguística e social que podem e devem 

estar presentes nas aulas de PLE. Por isso, as aulas de língua 

estrangeira devem sempre abordar a nossa maneira de interagir em 

diferentes contextos sociais, mostrando aquilo que diferencia o 

português do Brasil das demais culturas, auxiliando o aluno aprendiz 

na sua adaptação e inserção ao novo grupo.  

Diante de tudo disso, cabe ao professor de português como 

língua estrangeira/PLE proporcionar experiências que contemplem o 

uso diversificado da língua. Situações em que o aluno possa criar 

formas de usar a linguagem, dando conta das questões culturais que 

perpassam esses usos. Para o aprendiz de português para 

estrangeiros, o conhecimento das regras sociais, semânticas e 

discursivas presentes nas práticas sociais são fundamentais para sua 

integração à nova cultura, além de facilitar o aprendizado da língua 

alvo, uma vez que permite ao aprendiz um trânsito mais seguro nas 

diferentes interações que vier a estabelecer em diferentes contextos.  
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Resumo 

 

A Literatura provoca no imaginário um cabedal de descobertas. 

Portanto, o livro ou as histórias inventadas ganham vida com o leitor, 

que adentra o mundo literário pelo caminho do afeto. Desse modo, é o 

leitor quem irá colaborar para a atribuição de um sentido ao texto. O 

entendimento deste será dado por meio do repertório de experiências 

vividas, ouvidas, imaginadas ou lidas que o leitor tem. Assim, é o leitor 

que dá vida ao livro, iluminando-o com uma nova interpretação. O 

leitor, portanto, é um dos componentes que constitui a literatura, junto 

do autor e da obra. Sabendo da importância da leitura para a formação 

humana, surgiu, então, a inquietação: Como fomentar a leitura em 

cursos na modalidade da Educação a Distância? Dessa forma, no 

presente artigo, apresentaremos o projeto Clube da Leitura, 

desenvolvido com cursos de Licenciatura durante os anos de 2018 e 

 

2 Currículo lattes:  http://lattes.cnpq.br/7870169090904688 

3 Currículo lattes:  http://lattes.cnpq.br/2318911813213511 

4 Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/7543145813303968 
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2019, bem como os resultados obtidos no trabalho com a leitura 

literária. 

 

A literatura é importante na formação do ser humano. 

Provavelmente, essa é uma afirmação com a qual a maioria das 

pessoas concorda. No entanto, na escola, no contato diário com os 

alunos, percebemos que ler é uma atividade obrigatória e que, muitas 

vezes, a literatura é abordada pelos professores com intenção 

pedagógica e moralista, ademais de ter um caráter pueril, quando 

deveria ser abordada com magia, libertação e encantamento.  

Esse “desgostar” literário adentra também a universidade. 

Percebemos que os graduandos não gostam de ler, não apresentam 

comportamentos leitores e têm seus repertórios de leitura muito 

pequenos, muitas vezes, resquício das leituras obrigatórias que fizeram 

na escola, durante a educação básica. 

Essa percepção é confirmada por pesquisas como Retratos da 

Leitura no Brasil, por exemplo, que traz o dado alarmante de que 44% 

da população não lê. Isso nos traz a inquietação de o que, enquanto 

professores universitários, podemos fazer para promover momentos 

de leitura para nossos alunos. Assim surgiu o Clube de Leitura, um 

encontro de profissionais, professores e alunos para ler e discutir 

literatura. Mais: um encontro de leitores. 

Para apresentar essa prática, mencionaremos alguns dados 

sobre leitura, discutiremos os conceitos de leitura, literatura e 

letramento literário e descreveremos a atividade desenvolvida em 

nosso Clube de Leitura. 
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Alguns dados 

 

A formação de leitores é uma das mais importantes funções da 

escola. No entanto, quando tomamos como base pesquisas como 

Retratos da Leitura no Brasil, de 2015, que apontam apenas 56% de 

leitores no Brasil, ou que o brasileiro lê, em média, 2,5 livros por ano, 

percebemos que a escola não está obtendo sucesso nessa empreitada. 

 

Figura 1 – Gráfico de leitores no Brasil  

 

 

Fonte: Retratos da Leitura no Brasil/2015. 

 

Outro fator interessante, apresentado por Regina Zilberman 

(2012), é que o mercado editorial produz cada vez mais livros, o 

público leitor infantil eleva-se quantitavamente e, no entanto, não há 

sucesso na formação de um público leitor. Ou seja, existem os 

chamados leitores escolares, sujeitos que não continuam lendo depois 

que saem da escola. Assim, há um grande apelo à produção de obras, 

beneficiando mais quem as edita do que quem as lê.   
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E por que não formamos leitores? Um dos fatos que contribui 

para esses dados apresentados é a falta de formação adequada do 

professor. Muitas vezes, ao ter um livro de literatura nas mãos, o 

professor não sabe o que fazer. É nesse momento, então, que o texto 

de literatura perde as suas características artísticas e se torna 

escolarizado. Segundo Zilberman (2012, p. 53): 

 

[...] raras vezes a escola, seu aparato (como salas de aula), 

seus instrumentos (como o livro didático) e sua metodologia 

(como a execução do livro de casa) provocam lembranças 

aprazíveis de leitura. As atividades pedagógicas provocam 

tédio, quando não são vivenciadas como aprisionamento, 

controle ou obrigação. A leitura parece ficar do lado de fora, 

porque os professores não a incorporam ao universo do 

ensino. 

 

Seja em livros didáticos ou em planejamentos dos professores, a 

literatura ganha viés pedagógico e se torna utensílio para ensinar os 

mais variados conteúdos das mais diversas disciplinas. Com isso, as 

características do texto literário ficam em segundo plano. Ou seja, não 

se trabalha literatura na escola, mas sim o texto literário como 

pretexto, o que não é a mesma coisa. É o que denominamos literatura 

escolarizada: a escola se apropria da literatura infantil, escolariza-a, 

didatiza-a e pedagogiza-a para atender a seus próprios fins, como 

coloca a professora Marta Morais da Costa (2002). 

Desse modo, formar leitores tem sido um grande desafio para a 

educação na contemporaneidade. É consenso a importância da leitura 

para o pleno exercício da cidadania, no entanto, é consenso também 

que temos travada uma luta quixotesca na tentativa de formar leitores, 

de aproximar nosso aluno da literatura. 
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Dados preocupantes revelam a falta de interesse pela literatura 

em nosso país, como é o caso da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, 

de 2015: 44% da população brasileira não lê e 30% nunca comprou 

um livro. Os entrevistados que se declaram não leitores atribuem o 

fato de não lerem principalmente à falta de tempo (32%), não gostar 

de ler (28%), não ter paciência para ler (13%), preferência por outra 

atividade (10%) e dificuldades para ler (9%)5. 

Como esses dados apontam, não estamos conseguindo formar 

leitores críticos e preparados para a vida social e profissional. Diante 

disso, nos perguntamos: o que podemos fazer? 

É nesse cenário preocupante que os cursos de Letras e de 

História, na modalidade EaD do Centro Universitário Internacional 

Uninter, procuraram estratégias para estreitar laços entre os 

acadêmicos e a literatura, objetivando romper com estereótipos 

criados, como a falta de tempo para ler, e a falta de interação na 

Educação a Distância. Passaremos, agora, a pensar a leitura. 

 

A leitura 

 

No decorrer do tempo, a humanidade se deparou com muitas 

maneiras de ler. O ser humano sempre leu algo. Mesmo antes do 

surgimento do livro (seja em pedra, argila, rolo ou códice), o homem 

já lia paisagens, estrelas e plantas. 

Mas, afinal, o que é ler? Para Jouve (2002), a leitura é, antes de 

mais nada, um processo neurofisiológico. É um ato observável e 

concreto, que depende do funcionamento da visão e de diferentes 

 

5 BRASIL. Retratos da Leitura no Brasil. mar. 2016. Disponível em: 

http://prolivro.org.br/home/images/2016/Pesquisa_Retratos_da_Leitura_no_Brasil

_-_2015.pdf. Acesso em: 16 jan. 2020. 
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funções do cérebro para a percepção, identificação e memorização dos 

signos. Assim, é primeiramente o ato de decifrar os signos. 

Posteriormente, após decifrar os signos, o leitor precisa 

compreendê-los. Nesse momento, a leitura torna-se um processo 

cognitivo e as palavras ganham uma significação após a reflexão. 

A leitura desperta emoções variadas no leitor, sendo também um 

processo afetivo. A experiência estética com o texto passa pelo 

campo das emoções e o engajamento afetivo é o responsável pela 

relação entre texto e leitor no que diz respeito às emoções provocadas.  

O texto tem também a função de convencer o leitor. Assim, a 

leitura é um processo argumentativo, ou seja, de um modo ou de 

outro, de forma mais ou menos nítida, o texto procura convencer o 

leitor por meio da argumentação desenvolvida com o uso das palavras. 

Finalmente, a leitura é, ainda, um processo simbólico: todo ato 

de escrita e de leitura estabelece relação com sociedade, história, 

contexto e cultura dominantes de uma época, criando um modelo 

simbólico coletivo. 

Ler, portanto, extrapola o decifrar, o decodificar, ações essas 

que, para se realizarem, necessitam do funcionamento da visão e do 

cérebro. Ler implica em compreender, emocionar-se, convencer, 

conhecer, estabelecer relações, refletir, criticar, argumentar e 

estabelecer sentidos. E literatura, o que é? 

  

Literatura  

  

A distinção realizada pela Madame de Staël atravessou séculos e 

ainda se mantém: “o literário traz a marca da invenção e da quebra de 

padrões de escrita e de representação do mundo e do homem. Já a 

ciência procura na precisão, na comprovação, nas relações necessárias 
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entre causa e efeito explicar o modo como a noção de realidade se 

constrói nos seres humanos”. (COSTA, 2007, p. 16). 

Assim, a literatura está relacionada com a arte da palavra, com 

a estética e com o imaginário, e envolve a emoção e a razão daquele 

que escreve e daquele que lê. Em outras palavras, a literatura é arte e 

utiliza os recursos linguísticos para criar uma linguagem diferente da 

que é empregada no dia a dia. O discurso literário tem como traços 

característicos a conotação, as figuras de linguagem, a 

multissignificação, a pluralidade, a variabilidade e a liberdade de 

criação.  

Em defesa da leitura de literatura, Espíndola (2012, p. 36) refere-

se a Candido6 (1995) ao explicar que: “o acesso à literatura, pode 

contribuir sobremaneira para a formação da cidadania, especialmente 

ao tratarmos disso como direito inalienável”. 

A leitura literária transita pelo mundo desde as origens e está 

imersa e submersa nas sociedades como instrumento de 

desconstrução, construção e reconstrução de sentidos que 

transcendem símbolos, imagens, ideias e palavras. Coelho (2000) 

explica que, desde as origens: 

 

[...] a literatura aparece ligada a essa função essencial: atuar 

sobre as mentes, nas quais se decidem as vontades ou as 

ações; e sobre os espíritos, nos quais se expandem as emoções, 

paixões, desejos, sentimentos de toda ordem... No encontro 

com a literatura (ou com a arte em geral) os homens têm a 

oportunidade de ampliar, transformar ou enriquecer sua própria 

experiência de vida, em um grau de intensidade não igualada 

por nenhuma outra atividade. (COELHO, 2000, p. 29). 

 

 
6 Na obra de: CANDIDO, Antonio. O direito à literatura. In: CANDIDO, Antonio. 

Vários escritos. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Ed. Duas Cidades, 1995. p. 235-263. 
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A literatura envolve, simultaneamente, razão e emoção. Sua 

natureza foge ao padrão característico da maioria dos textos em 

circulação social. Com histórias que seduzem e despertam o 

imaginário, a literatura é pensamento e arte, e a leitura é a produção 

de sentidos e afetividade resultante do encontro do texto literário com 

o leitor. 

Enquanto criação da linguagem, a literatura tem uma 

característica social. É por meio da linguagem que acontece a interação 

do autor com o leitor. Há também uma característica humana, já que 

trata de assuntos e temas que têm relação com a vida, como 

sentimentos, temores, desejos e afetos. Por esse motivo, desperta 

sentimentos no leitor, estimulando o desenvolvimento do pensamento, 

a formação dos valores ideológicos e alimentando o imaginário.  

A literatura, para Coelho (2000), pode ser um fio a ligar os 

saberes. Como expõe Larrosa (2002, p. 129-130), “trata-se de pensar 

a leitura como algo que nos forma (ou nos de-forma e nos trans-

forma), como algo que nos constitui ou nos põe em questão naquilo 

que somos”. 

Como bem define Chartier (2011, p. 21): “Ler aprende-se"! No 

momento em que o leitor se depara com um texto literário, não é 

apenas sua imaginação que é acionada: recursos cognitivos como 

atenção, memória, esforço mental, vontade, disponibilidade, 

estabelecimento de relações, seleção e inferências também são. E são 

essas inferências que contribuirão para a atribuição de um significado 

ao texto. 

O texto de literatura invoca o caráter imaginário ao ser lido. O 

conhecimento da literatura suscita experiências culturais e históricas, 

leva o leitor a se reconhecer enquanto indivíduo e ser social, e abre um 

caminho de sonhos e possibilidades. “A literatura, em sua natureza 

representativa e mimética, transforma em linguagem essa necessidade 

humana de construção da singularidade” (COSTA, 2007, p. 99), 
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aproximando minimamente o leitor com aquilo que ele acredita ser sua 

identidade. 

A leitura como alimento fértil e essencial para a imaginação, para 

o pensamento, para a criação, deve ser um objeto cultural de qualidade 

total, seja no aspecto textual, literário ou informativo, seja no que se 

refere às imagens, ilustrações e fotos. Fica, portanto, o convite ao 

leitor: abrir um livro, envolver-se em diferentes suportes de leitura e 

adentrar um mundo inusitado a ser descoberto. 

 

Letramento literário 

 

O mundo da literatura ultrapassa a alfabetização e o letramento, 

ainda que deles dependam, já que, para ler e compreender um texto 

de literatura, o leitor precisa estar alfabetizado e letrado. 

Para Rildo Cosson (2006), o letramento literário é o processo de 

conhecimento da literatura enquanto linguagem específica, diferente 

da linguagem informativa, por exemplo. É reconhecer as 

características de um texto literário – da poesia, da narrativa, do texto 

dramático.  

O letramento literário é um processo contínuo. Por isso, o leitor 

de literatura está em constante processo de formação. Não lemos toda 

a vida os mesmos livros, subimos degraus e temos a possibilidade de, 

em nossa trajetória, ler textos mais complexos, que nos exigem mais. 

Isso porque o leitor desenvolve habilidades, depara-se com outras 

experiências leitoras e vai trilhando a sua trajetória de leitor. 

Uma outra questão importante que Rildo Cosson (2006) aponta 

é que não há letramento literário sem que o leitor entre em contato 

direto com a obra, ou seja, com o suporte de leitura em que o texto se 

encontra, seja livro, e-book, computador... É também condição para o 
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letramento uma comunidade de leitores em que a obra circule. A escola 

pode ser esse espaço. A universidade também. A ampliação do 

repertório de leitura é característica do letramento literário. Afinal, se 

é um processo contínuo, o leitor precisa ser constantemente desafiado 

para que se aproprie de novos textos, novos autores, novos gêneros 

literários.  

Enfim, o letramento literário acontece de modo intencional. É 

papel da escola – e por que não também da universidade? –  e do 

professor promover o letramento literário, ou seja, criar estratégias 

para que o aluno amplie seu repertório de leitura, reconhecendo nos 

textos de literatura as características próprias do literário – a arte com 

a palavra – bem como de cada gênero – narrativa, poesia, texto 

dramático. E é pensando nesse letramento literário e na formação de 

leitor que a idealização do Clube da Leitura aconteceu. 

 

O clube da leitura 

 

A leitura cumpre uma importante função social e cultural, sendo 

determinante nos processos de pensamento. É de fundamental 

importância que o indivíduo entenda que a aprendizagem da leitura é 

um meio de ampliar as possibilidades de comunicação e um ato de 

compreensão do que se vê, do que se sente e da leitura que se faz do 

mundo. Sob o olhar de Orlandi (2001, p. 9), “a leitura, portanto, não 

é uma questão de tudo ou nada, é uma questão de natureza, de 

condições, de modos de relação, de trabalho, de produção de sentidos 

em uma palavra de historicidade”. 

É com base nessa concepção de leitura que surge o projeto Clube 

da Leitura, que passaremos a apresentar. Idealizado inicialmente para 

os alunos do curso de Letras (Bacharelado e Licenciatura) na 

modalidade a distância, o Clube da Leitura nasce no ano de 2018. Tem 
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por objetivos promover a leitura da literatura por meio da escolha de 

um livro com a participação dos acadêmicos em redes sociais, discutir 

a obra escolhida por professores do curso e convidados e ler textos 

teóricos complementares disponibilizados no ambiente virtual de 

aprendizagem, de maneira a subsidiar a discussão promovida sobre o 

livro eleito. Dessa forma, o Clube da Leitura surge com o propósito de 

fomentar a leitura literária entre alunos que optaram pela modalidade 

EaD. 

Com raízes no século XVIII, os clubes de leitura têm a dinâmica 

de juntar pessoas que viveram a experiência solitária da leitura de um 

livro com o objetivo de que compartilhem essa vivência com o grupo. 

É exatamente o que propomos com o nosso Clube da Leitura: 

compartilhar experiências leitoras. 

E como realizar essa dinâmica com alunos que optaram pela 

educação a distância? Usar a tecnologia a nosso favor, claro! 

Professores do curso se reúnem para elencarem os autores que serão 

discutidos durante o ano, selecionando duas obras de cada autor. 

Então, 30 dias antes da data agendada para o Clube da Leitura, as 

duas obras pré-selecionadas são indicadas em rede social para que os 

alunos votem na que preferem ler. Com o resultado em mãos, o corpo 

docente segue fazendo postagens sobre assuntos relacionados à obra 

escolhida, de modo a fomentar a vontade de ler. O livro é debatido, 

então, por professores do curso, convidados e alunos, presencialmente 

e via comentários, na transmissão que acontece ao vivo, permitindo 

participação síncrona de todos os nossos estudantes e da comunidade. 

Após o encontro, os participantes são convidados a acessar o ambiente 

virtual de aprendizagem para lerem textos teóricos complementares, 

bem como vídeos ou outras linguagens que permitem aprofundar a 

discussão já realizada da obra. 

Nos primeiros três encontros, procuramos levar obras clássicas 

da literatura brasileira. Nos três encontros seguintes, abordamos obras 
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que dialogam com questões humanas, emoções e relações familiares 

e sociais. E, para os encontros futuros, proporemos o diálogo entre 

literatura e história por meio de gêneros literários distintos, como 

poesia e teatro.  

As obras escolhidas, os professores convidados e a discussão 

desenrolada se projetam de maneira a apresentar a literatura, e seus 

mais diversos gêneros, como uma leitura possível e desejável no dia a 

dia do universitário, do profissional, do leitor.  

Com esse projeto de extensão, procuramos criar laços de afetos 

entre sujeitos e livros, entre nossos alunos e a literatura. Ainda, propor 

e possibilitar a leitura de obras literárias clássicas e contemporâneas 

sem didatizá-las ou procurar o cunho utilitarista da leitura. Ler pela 

leitura! Ler para transformar-se em leitor, para aprender a ler a própria 

literatura, a cultura, a sociedade, o mundo vivido. 

Além disso, o Clube da Leitura permite, nos dois momentos 

distintos, leitura individual e solitária e discussão coletiva e conjunta 

do livro, que as leituras realizadas se tornem significativas e críticas. 

Conforme Pena et al. (2014), a leitura proporciona o desenvolvimento 

da capacidade crítica e da análise social, e é por meio da relação com 

o outro que as potencialidades da leitura são alcançadas. Assim, clubes 

da leitura proporcionam aos seus participantes as possibilidades de 

melhorar seu desempenho verbal e escrito ao lerem, contarem 

histórias e compartilharem suas experiências de leitura.  

Ademais, o número de inscritos no Clube da Leitura corrobora a 

expectativa dos estudantes pelos encontros com a literatura, como 

demonstra o quadro organizado por nós, autoras. 
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Clube da Leitura Obra discutida Número 

de 

inscritos 

I Clube da Leitura Vidas Secas (Graciliano Ramos) 1.204 

 

II Clube da Leitura A Queda da Casa de Usher (Edgar 

Allan Por)  

O Jardim dos Caminhos que se 

bifurcam (Jorge Luis Borges) 

1.830 

 

III Clube da Leitura Pai contra mãe (Machado De Assis) 

A terceira margem do rio 

(Guimarães Rosa) 

1.456 

 

IV Clube da Leitura Campo Geral (Guimarães Rosa) 8.873 

 

V Clube da Leitura Viagem ao céu (Monteiro Lobato) 4.858 

 

VI Clube da Leitura A cartomante (Machado De Assis) 5.294 
 

Quadro – Clube da Leitura: obras e número de inscritos. Fonte: as autoras 

 

Muitos comentários deixados por nossos alunos nos momentos 

de interação pelas redes sociais, quando as obras eram discutidas, 

também apontam para o êxito dessa rede de afetos entre leitor, 

pessoas, livros. 

 

• Aluno 1: “Ótimo bate-papo, pessoal. Ofertem mais encontros 

como este”. 

• Aluno 2: “Que aula excelente! Nos faz repensar muitos detalhes 

deste conto”. 
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• Aluno 3: “É impressionante como mudamos nossa visão sobre 

os clássicos com o passar do tempo. Depois de adulta passei a 

me encantar com Machado de Assis, e já li vários livros, diferente 

da adolescência. Nos sentimos ativos dentro da obra de 

Machado”. 

• Aluno 4: “Que maravilhoso!! Se mais pessoas compreendessem 

as palavras, não haveria tanta guerra no mundo. Por mais 

debates como esse! Parabéns!”. 

• Aluno 5: “Gostei do meu primeiro Ipsis Letras. Obrigado pela 

experiência. Esse final é tão forte que, além de esclarecer alguns 

pontos da história, nos faz chorar por dentro, um choro calminho 

de contemplação e admiração por Miguilim”. 

• Aluno 6: “É uma delícia descobrir, recriar, os novos sentidos 

dessa leitura a partir dessas reflexões dos professores”. 

 

Dessa forma, lendo os comentários selecionados, observamos 

como a literatura desperta sentimentos no leitor e como o contato com 

obras literárias nos torna mais humanos. Com isso, o Clube da Leitura, 

idealizado inicialmente para estudantes dos cursos de Letras da 

modalidade EaD de uma instituição de Ensino Superior, expandiu-se 

para outros cursos. Atualmente, esse curso de extensão conta com a 

participação de alunos de Pedagogia, História, Sociologia, Filosofia, 

entre outros, e ainda da comunidade, de maneira a comprovar que a 

leitura e a discussão literárias são ansiadas por pessoas de diferentes 

cursos e contextos. 

As mais de 20 mil participações nos encontros de 2018 e 2019, 

associadas à participação dos alunos em tempo real com suas dúvidas, 

análises, debates e leituras, demonstram que a leitura literária ainda é 

viva. E programas que tenham papel mediador de leitura, como grupos 
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e clubes de leitura, auxiliam e aproximam os leitores dos livros e do 

universo literário. 

 

Algumas considerações 

 

Ler é construir significados e pressupõe o envolvimento de 

processos múltiplos, sendo, para Jouve, “uma atividade de várias 

facetas” (JOUVE, 2002, p. 17). Em outras palavras, o ato de ler, no 

qual o leitor é sujeito, ativa as mais variadas faculdades, como 

identificação e memorização dos signos, compreensão do que está 

escrito, identificação afetiva com o texto e confronto com outras 

leituras.  

Nesse sentido, ler é mais que decodificar o que está escrito: é 

compreender, refletir, estabelecer relações. O texto, assim, “pode 

apenas programar a leitura: é o leitor que deve concretizá-lo” (JOUVE, 

2002, p. 74). E fará isso trazendo sua bagagem de leitura, acionando 

seus conhecimentos prévios, que serão responsáveis pela formulação 

de hipóteses – certeiras ou equivocadas – e atribuição de sentidos ao 

texto lido. Para Leffa (1996, p. 14): 

 

[...] o que o leitor processa da página escrita é o mínimo 

necessário para confirmar ou rejeitar hipóteses. Os olhos não 

veem o que realmente está escrito na página, mas apenas 

determinadas informações pedidas pelo cérebro. A 

compreensão não começa pelo que está na frente dos olhos, 

mas pelo que está atrás deles. 

 

Sob esta óptica, o leitor interage ativamente com o texto, 

trazendo suas experiências de leitura. O ato de ler requer, portanto, 

uma interação central entre a estrutura da obra e seu receptor (ISER, 
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1996), e não é atividade passiva, requerendo habilidades e estratégias 

de leitura.  

Ao ler, o indivíduo cria e recria a cada palavra, o que permite que 

o texto adquira sentido, existência, valor para si. “Porque, ao ler um 

texto, o leitor faz dele parte de sua consciência e a ideia do autor passa 

a ser elemento de transformação, de ampliação de referências para o 

leitor” (GIROTTO; LIMA; CHAVES, 2012, p. 103). 

Clubes da leitura promovem ricos e importantes encontros e 

discussões, reunindo leitores e suas experiências literárias. A 

organização de um clube de leitura na Academia promove e permite 

que os estudantes voltem seus olhos e atenções ao texto literário, em 

um ambiente no qual, geralmente, o foco das leituras é para textos 

científicos e acadêmicos, de maneira a voltar a atenção para questões 

cotidianas, humanas, refletindo sobre as dificuldades e os dilemas de 

cada personagem e história. (PENA et al., 2014). 

O curso de extensão nos mostrou ainda que a distância não é 

obstáculo para a literatura, na medida em que temos o auxílio da 

tecnologia ao nosso favor e que ler produz uma rede de afetos entre 

pessoas, leitores e obras. 
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QUANDO A AÇÃO DE LER TRANSFORMA O 

LEITOR EM PERSONAGEM PRINCIPAL: DA 

HERANÇA DA POESIA CONCRETA À 

LITERATURA INTERATIVA DIGITAL 

 

PHELIPE DE LIMA CERDEIRA7  

DANIELLE FRACARO DA CRUZ8  

 

No campo da poética e da 
narratologia, por exemplo, o 

estruturalismo e formalismo 
trouxeram grandes contribuições 

para o entendimento da poesia 
como texto multiengendrado e da 

narrativa como forma e 
construção.  

(SANTAELLA, 1992, p. 396) 

 

Resumo 

 

No contexto crítico da literatura brasileira, é certo afirmar que o 

ensaio Literatura e Sociedade, de Antonio Candido, já apresentava em 

sua gênese uma reflexão sobre como o leitor deveria ser pensado 

enquanto instância discursiva. Este trabalho parte justamente do 

contexto aludido e aponta como objetivo principal verificar como a 

estética oferecida pela poesia concreta e a sua manifestação a partir 

de diferentes plataformas da literatura digital ajuda a evidenciar o 

 

7 Currículo Lattes:  http://lattes.cnpq.br/5328133725563043 

8 Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0349097133654053 
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leitor como um jogador (ISER, 1979), uma parte ativa para 

ressignificar e atribuir novos sentidos a um texto. O referencial teórico 

conta ainda com as contribuições de outros críticos da Estética da 

Recepção e de autores que problematizam o conceito de cibertexto e 

de literatura digital.   

 

Introdução 

 

Desde a proposição do sistema literário desenvolvida pelo crítico 

literário Antonio Candido em sua obra Literatura e Sociedade (2000), 

passou a ficar mais saliente nos estudos literários a relevância de tomar 

o leitor como instância discursiva, não meramente um decodificador ou 

coadjuvante do fenômeno literário. O presente capítulo parte 

justamente do contexto aludido anteriormente e aponta como objetivo 

principal verificar como a estética oferecida pela poesia concreta e a 

sua manifestação por meio de diferentes plataformas da literatura 

digital ajuda a evidenciar o leitor como um jogador (ISER, 1979), uma 

parte ativa para ressignificar e atribuir novos sentidos a um texto. 

Outrossim, fazem parte do referencial teórico desta reflexão as 

contribuições de outros críticos da Estética da Recepção (JAUSS, 

1979), além, claro, de reflexões a respeito do conceito de cibertexto 

(AARSETH, 2006), da literatura digital (PEREIRA, 2018) e da 

cibercultura (LÉVY, 2010).  

Por meio do recorte da poesia concreta e de sua manifestação no 

que se intitula literatura interativa digital, salientaremos, pois, como o 

leitor, enquanto jogador e instância ativa, também media o desenho 

de histórias, escrevendo novas imagens. De caráter exploratório, este 

trabalho tem ainda como objetivo o levantamento bibliográfico de 

autores que discutem a literatura e a cibercultura para que fosse 

possível imbricá-las e torná-las subsídios para futuras pesquisas que 
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versam sobre a temática formação do leitor em tempos de 

ciberliteratura. Tais estudos, no campo da educação, impõem-se como 

necessários para que se compreenda, dentre outros fatores, que a 

ciberliteratura, ainda que produzida por meio das chamadas 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs), não se 

resume a máquinas e, assim, os demais gêneros têm sua produção e 

recepção ligadas à interação humana. 

O presente estudo apresenta uma pesquisa exploratória de 

cunho bibliográfico. Para Antonio Carlos Gil, as pesquisas exploratórias 

são, na maioria das vezes, a etapa inicial de uma investigação de maior 

amplitude, tendo como objetivo “proporcionar visão geral, de tipo 

aproximativo, acerca de determinado fato” (GIL, 2008, p. 27). 

Segundo o autor, a pesquisa exploratória é um processo que possibilita 

a formulação de hipóteses que podem ser sustentáculo para estudos 

posteriores, assim, “o produto final deste processo passa a ser um 

problema mais esclarecido, passível de investigação mediante 

procedimentos mais sistematizados” (2008, p. 27).  

A opção pela pesquisa exploratória se deu no intuito de investigar 

o leitor da literatura digital, visto que, como exposto anteriormente, as 

transformações advindas dos avanços tecnológicos e a velocidade em 

que acontecem tais mudanças desestabilizaram os papéis 

estabelecidos para o autor e para o leitor. Por se tratar de uma 

temática relativamente nova, em que a ciberliteratura não se afirmou 

ao ponto de se legitimarem cânones, por exemplo, a investigação 

exploratória possibilitará entender quem é, como interage e qual papel 

exerce o leitor da literatura digital e, assim, alicerçar pesquisas sobre 

o leitor em tempos de ciberliteratura, oportunizando indicar caminhos 

para a formação desse leitor. 
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Tecnologia e transformação: os impactos no processo 

leitor 

 

O desenfreado avanço tecnológico vem transformando as mais 

distintas atividades sociais, impactando nas novas formas de 

construções artísticas. A arte da palavra se modifica e se renova, com 

o intuito de aproximar o leitor, evidenciando sua participação ao 

percorrer o texto como se fosse um espaço de um jogo. A própria 

natureza da interface oferecida pelas plataformas digitais propõe uma 

fissura na perspectiva que um leitor estabelece a relação entre a 

decodificação e o texto propriamente dito. A questão, como se pode 

inferir, está diretamente atrelada à natureza da própria interface que 

recebe e caracteriza certo texto, o que definirá novos parâmetros e 

epistemologias para a(s) construção/construções de significado(s). 

No artigo “E-poetry between Image and Performance: a cultural 

analysis”, os pesquisadores Jan Baetens e Jan Van Looy traçam um 

interessante panorama para pensar em produções contemporâneas 

que usam a literatura interativa, sobretudo para uma proposta de 

ressignificação e performance da lírica. Ao discorrerem sobre a 

diferença já tocada entre um livro e uma plataforma digital, ambos 

apregoam que   

 

“outro diferencial crucial entre a plataforma eletrônica e o livro 

é a ausência de seções de títulos no papel. Ao contrário do que 

ocorre na web, na qual as ‘seções’ do mapa são claramente 

tituladas, os ‘capítulos’ (?) do livro não são sumarizados por 

atalhos deste tipo. A falta de títulos faz do leitor alguém mais 

ativo, uma vez que ele tem que decidir por si próprio qual a 

ordem adotada para os links oferecidos em dada página”9.  

 

9 “Another crucial difference between website and book is the absence of section titles 

in the latter. Unlike the website, where the "sections" of the map are clearly titled, 
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Da mesma forma que o leitor passa a assumir uma figura ativa 

na construção de significados, o processo de criação e de produção 

também passa a ser visto como um rompimento com a sintaxe verbal. 

A poesia – e o texto literário de maneira geral – não se figura, 

necessariamente, como uma criação efêmera e isolada, pois o processo 

de criação, bem como o de leitura, além de apresentarem 

características interativas, demonstram a riqueza metalinguística da 

criação (XAVIER, 2002).  

A expectativa, como se sabe, de que o interlocutor atue como 

um leitor ativo – na perspectiva pensada a partir da pós-modernidade 

e, sobretudo, no contexto de diferentes contribuições da Estética da 

Recepção – demanda ao texto literário, cada vez mais, uma postura 

enquanto discurso aberto, dialético e, necessariamente, polissêmico. É 

evidente, claro, que as características arroladas anteriormente não são 

uma idiossincrasia engendrada para os textos contemporâneos; o que 

se busca, pois, é demonstrar como o impacto dos estudos da recepção 

acabou permitindo que ao texto literário não sejam atreladas apenas 

suas funções narrativa e poética. 

Sob a perspectiva de que ao leitor lhe cabia mais do que 

simplesmente a tarefa mecânica de ler, o texto enquanto instância 

enunciativa se demonstrava como uma espécie de jogo, uma espécie 

de tabuleiro no qual cada interlocutor assumia a função de ler-jogar. 

Dessa forma, segundo Wolfgang Iser: 

  

[...] o jogo encenado do texto não se desdobra, portanto, 

como um espetáculo que o leitor meramente observa, mas é 

tanto um evento em processo como um acontecimento para o 

leitor; provocando seu envolvimento direto nos procedimentos 

 
the "chapters" (?) of the book are not summarized by shortcuts of this type. The lack 

of titles makes the reader more active, because he has to decide for himself which 

thread links the elements of a given page.” (BAETENS; VAN LOOY, s. n.). 
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e na encenação. Pois o jogo do texto pode ser cumprido 

individualmente por cada leitor, que, ao realizá-lo de seu 

modo, produz um 'suplemento' individual, que considera ser o 

significado do texto. O significado é um 'suplemento' porque 

prende o processo ininterrupto de transformação e é adicional 

ao texto, sem jamais ser autenticado por ele. (ISER, 1979, p. 

116).   

 

No contexto literário brasileiro, ao se versar a respeito da 

condição ativa do leitor, parece inevitável resgatar a perspectiva crítica 

de Antonio Candido, já que a incisão da mirada sociológica para 

observar o objeto literário é justamente a contribuição que permitiu 

que – nos estudos literários – fosse dada a legitimidade, em condições 

equânimes, das partes autor, obra e público. A então tríade que 

caracteriza aquilo que o crítico brasileiro chamará de “sistema literário” 

(CANDIDO, 2000, p. 38) será justamente o contexto necessário para 

que as instâncias ligadas à recepção pudessem ser consideradas não 

apenas uma manifestação anedótica, mas, sim, uma condição sine qua 

non da literatura enquanto discurso. Sobre tais balizas, aliás, Wolfgang 

Iser já apregoava o fato de ser “[...] sensato pressupor que o autor, o 

texto e o leitor são intimamente conectados em uma relação a ser 

concebida como um processo em andamento que produz algo que 

antes inexistia.” (ISER, 1979, p. 105).  

Em um cotejo claro e crítico das contribuições advindas das 

correntes que os antecederam – aqui, uma alusão específica ao 

Formalismo e ao Marxismo crítico –, os estudos da Estética da 

Recepção passam a demonstrar a inviabilidade de considerar apenas o 

texto, nos níveis sintático e semântico, ou, tampouco, as relações 

extratextuais com base nas dimensões histórica e cultural. Passava, 

assim, ser necessário conflitar todos esses componentes, 

demonstrando que, ao decodificar uma obra, todo leitor é 

necessariamente um agente ou, dito sob a ótica de Wolfgang Iser, um 
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verdadeiro “jogador” (ISER, 1979). Tal como apregoado por Jeciane de 

Paula Oliveira e Olga Maria Castrillon-Mendes, “o leitor não apenas 

contempla a obra de arte, mas desloca-se para dentro dela, e ao fazer 

parte da obra vive-a esteticamente e consegue, então, distanciar-se 

de sua condição real e refletir sobre a mesma (sic.)”. (OLIVEIRA; 

CASTRILLON-MENDES, 2015, p. 80).  

 

Literatura digital e poesia concreta: interação e leitura 

de imagens 

 

A literatura digital parte da ideia do cibererespaço e, 

consequentemente, da ciberliteratura. De uma forma mais ampla, de 

acordo com Pereira (2018), entende-se por ciberliteratura a literatura 

que tem por suporte as tecnologias digitais da informação e 

comunicação (TDICs), ou seja, a literatura produzida e consumida por 

meio das TDICs, sendo a informática e a internet as que se destacam.  

Faz-se relevante, pois, considerar que, embora a ciberliteratura 

surja pelas TDICs, ela está inserida no ciberespaço em uma ideia de 

rede que conecta computadores e que não se resume a máquinas, pois 

depende de seres humanos que “navegam e alimentam esse universo” 

(LÉVY, 2010, p. 17). Essa navegação, na qual o leitor percorre 

caminhos por diferentes hipertextos e, ao mesmo tempo que navega, 

tem a possibilidade de se fazer autor por meio da interatividade, viu 

surgir novos gêneros. 

A leitura literária, do ponto de vista da Estética da Recepção, já 

é considerada uma atividade interativa e, com o uso das novas 

tecnologias, isso é intensificado, pois o contexto digital possibilita uma 

rapidez individualizada e interativa. A recepção individualizada permite 

que o leitor possa ler no seu ritmo e interagir conforme seu tempo. De 

acordo com Arata, uma vez que a interatividade tende a evocar os 
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pensamentos da mídia digital, “a literatura digital é comum de ser 

associada com hipertexto e mais recentemente com cibertexto” 

(ARATA, 2003, p. 217)10. Tal como salientado na seção anterior, o 

hipertexto permite que o leitor faça escolhas, acessando as 

possibilidades do percurso textual, por meio de hiperlinks. O 

cibertexto, além de possibilitar as escolhas, desafia o leitor a 

experimentar outras experiências por meio da tela, explorando, além 

da linguagem verbal, as linguagens visual, cinética e sonora, 

resultantes da produção dos recursos digitais que viabilizam uma 

sequência semiótica. 

Essas diferentes linguagens apresentam-se em um único 

material e a capacidade do leitor se modifica, pois não se restringe em 

apenas compreender e produzir sentido de maneira global. Surge a 

necessidade das interferências, ou seja, interpretação – objeto de 

leitura –, e o leitor se propõe a interagir simultaneamente. Os textos 

digitais potencializam a interatividade, transformando o leitor em 

coautor, uma vez que ele está exposto a um amplo conjunto de 

informações. A interatividade favorece o uso dos diversos pontos de 

vistas, e essa leitura interativa resulta em interpretações (ARATA, 

2003), as quais são variadas. Essa participação é a medida da 

habilidade potencial da mídia em permitir que o usuário/leitor exerça 

influência no conteúdo e na comunicação mediada por meio de uma 

interface, ou seja, onde há interação entre domínios heterogêneos 

(REGIS, 2002, p. 182).  

 

 

 

10 Tradução nossa. “[...] digital interactivity is commonly associated with hypertext 

and more recently with cybertext”. 
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Poesia concreta: a herança de poetamenos como primeiro 

jogo e os novos caminhos de poetas para a literatura 

digital 

 

Com o advento das novas tecnologias, os poemas visuais 

ganham um destaque de estrema potencialidade, evidenciando as 

relações autor – leitor – poema, o que vem sendo acentuado com os 

hipertextos, que, de forma simultânea, estabelecem relações com 

outros e outros textos, seja eles escritos, visuais, bem como com 

efeitos sonoros e de movimentos. A relação de leitura com o texto 

literário passa a ser da ordem de uma experiência sinestésica, exigindo 

do interlocutor uma ideia de letramento literário que transborda 

questões previamente esperadas para aquele que lê e tem relação com 

a plataforma física e os limites do papel. 

É necessário, no entanto, reiterar que, nos estudos críticos da 

literatura, há um marco bastante anterior para pensar o objeto literário 

como porta-voz de uma literatura enquanto experiência discursiva. A 

alusão, aqui, se deve a preceitos e conquistas circunscritos à Poesia 

Concreta, manifestação literária que, no Brasil, encontrou na tríade 

Augusto de Campos, Décio Pignatari e Haroldo de Campos o grande 

diapasão para ecoar provocações e convites realizados para os leitores. 

Décio Pignatari, na abertura da obra Teoria da Poesia Concreta: textos 

críticos e manifestos (1950-1960), já a modo de introito, dedicava-se 

ao seguinte depoimento: 

 

Todo poema autêntico é uma aventura – uma aventura 

planificada. Um poema não quer dizer isto nem aquilo, mas 

diz-se a si próprio, é idêntico a si mesmo e à dissemelhança 

do autor, no sentido do mito conhecido dos mortais que foram 

amados por deusas imortais e por isso sacrificados. Em cada 

poema ingressa-se e é-se expulso do paraíso. Um poema é 
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feito de palavras e silêncios. Um poema é difícil.  Adão. Sísifo. 

Orfeu. (PIGNATARI, 1975, p. 09). 

 

 A ideia de que um poema não apenas se converte, mas 

personifica uma aventura, que é, por sua vez, devidamente planejada, 

aponta objetivamente a forma como os poetas concretos passavam a 

tomar o texto literário e lírico. Mediante à influência de outros 

discursos, como a música e as artes plásticas, a poesia concreta 

demarcou postulados que acabaram decretando um novo momento 

para se fazer e ler o gênero lírico.  

Mais do que representar organismos únicos, o legado concreto 

oportunizou que cada palavra de um poema ganhasse uma espécie de 

autonomia, o que significa entender que a leitura não se resumia mais 

apenas a uma condição linear ou a uma única proposta. Se pensarmos 

em literatura interativa, portanto, tais balizas se erigem como ações 

mais do que fundamentais. Ainda que inserido em um contexto de 

produção primitivo no que diz respeito às interfaces tecnológicas, 

Haroldo de Campos, em seu ensaio Poesia Concreta, já delineava: 

 

Em sincronização com a terminologia adotada pelas artes 

visuais e, até certo ponto, pela música de vanguarda 

(concretismo, música concreta), diria eu que há uma poesia 

concreta. Concreta no sentido em que, postas de lado as 

pretensões figurativas da expressão (o que não quer dizer: 

posto à margem o significado), as palavras nessa poesia 

atuam como objetos autônomos. (CAMPOS, 1975, p. 34, grifos 

do autor).  

 

Mesmo que ainda não assumindo a função de hipertextos, cada 

palavra na poesia concreta, assim, se constituía enquanto outro texto, 
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um caminho ou sinalizador de novas possibilidades para a significação 

do texto literário. Com base em tipologias distintas, por conta do uso 

de cores e, ainda, por meio de diagramações que ocupavam novos 

princípios no papel, os poemas demonstravam a busca por aquilo que, 

no contexto da poesia digital, poderia intitular-se como performance. 

Um poema-objeto bastante ilustrativo de tal mudança oferecida na 

lírica é “Poetamenos”, de Augustos de Campos, publicado pela primeira 

vez no número 2 da Revista Noigrandes. A seguir, na Figura 1, 

apresenta-se o poema extraído da publicação. 
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Figura: Poetamentos. Autor: Campos (Itaú Cultural) 
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Tal como é possível observar no exemplo, na leitura dos poemas 

concretos e digitais, a imagem é um indício de equivalência, pois há 

uma relação entre texto e imagem, ou seja, uma redundância 

informativa, sendo assim considerada uma relação recíproca. A palavra 

utiliza variados potenciais de expressão semióticas de outras mídias 

(SANTAELLA, 2012). A linguagem visual pode auxiliar no propósito de 

sentido, por meio das novas experimentações, como formas de 

repensar os limites do texto. Já para Barthes, a imagem não ilustra a 

palavra, pois considera-a parasita da imagem. O texto verbal torna a 

imagem mais pesada, impondo uma cultura, uma imaginação, como 

forma de naturalização cultural (BARTHES, 2004). Neste sentido, o 

título presente nos poemas, constituídos por imagens, servem como 

chave léxica.  

Ao refletir a respeito da poesia realizada por meio da plataforma 

eletrônica ou interativa, exige-se partir dos seguintes preceitos:  

 

No primeiro caso, poemas digitais como a uma representação 

das multimídias e hibridização, a transição do texto para a 

multimídia –ou, para colocar de uma forma mais simples, da 

representação linguística para um trabalho de combinação de 

palavras e imagens – é a melhor escolha entre a mídia e a 

forma. No segundo caso, a mudança implica os detalhes com 

a transição de um texto “único” (que pode ser um texto 

simples ou um texto multimídia) para um texto de “múltiplas 

mídias”. O novo formato não implica a escolha entre este ou 

aquele formato ou a substituição (ler, mediar no sentido da 

palavra de Bolter & Grusin) desse tipo de representação que 

por uma ou outra inserção de trabalho que completa (e porque 

não completa um) com outro11. 

 

11 Tradução nossa. “In the first case, e-poetry as a token of multimedia and 

hybridization, the transition from text to multimedia - or, to put it more simply, from 

the linguistic token of the work to a combination of words and images - is a matter 

of choice between media and form. In the second case, the shift from work to string, 

the change deals with the transition from a "single-medium" text (be it a plain or a 
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No primeiro caso, poemas digitais, como uma representação das 

multimídias e hibridização, a transição do texto para a multimídia – ou, 

para colocar de uma forma mais simples, da representação linguística 

para um trabalho de combinação de palavras e imagens –, é a melhor 

escolha entre a mídia e a forma. No segundo caso, a mudança implica 

os detalhes com a transição de um texto “único” (que pode ser um 

texto simples ou um texto multimídia) para um texto de “múltiplas 

mídias”. O novo formato não implica escolher entre este ou aquele 

formato, ou substituir (ler, mediar no sentido da palavra de Bolter e 

Grusin) esse tipo de representação por uma ou outra inserção de 

trabalho que completa (e porque não completa um) com outro.  

A herança partilhada pela poesia concreta, tal como o poema de 

Augusto de Campos, parece ter oferecido diferentes – e novos – 

caminhos. Ao pensar no campo cultural e literário brasileiro, é 

inevitável não aludir ao nome de Luiz Agra e de seu projeto Vazio e 

Performance, corpo, política e tecnologia. Outrossim, no contexto 

ocidental, outros dois nomes despontam no cenário da lírica digital. 

Trata-se, pois, dos franceses Eric Sadin e Pierre Alferi.  

O primeiro passou a despertar interesse de recepção, seja da 

crítica especializada, seja por conta de interlocutores curiosos, com sua 

obra 7². Baetens e Van Looy apontam exatamente os eixos que 

consolidam a obra do poeta francês:   

 

Utilizando o número 7 como uma limitação, podem ser 

misturados sete tipos diferentes de histórias do modo de 

tipografias em sete seções bem distinguidas (Baetens 2003). 

Desta forma, o texto se torna um mapa que reflete a metáfora 

 
multimedia text) to "multiple media occurrences": the new format no longer implies 

a choice between this or that medium or form, or the substitution (read: remediation, 

in the Bolter & Grusin sense of the word) of this type of presentation by that one, but 

the insertion of the work in a set of occurrences that complete (and why not also 

compete with) each other.” (BAETENS; VAN LOOY, s. n.). 
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da geografia pós-moderna para os processos de escrita como 

também para as estruturas para websites.12 

 

Utilizando o número 7 como uma limitação, podem ser 

misturados sete tipos diferentes de histórias do modo de tipografias 

em sete seções bem distinguidas (Baetens, 2003). Dessa forma, o 

texto se torna um mapa que reflete a metáfora da geografia pós-

moderna para os processos de escrita e para as estruturas para 

websites.  

 Na Figura, é possível observar outra manifestação poética de 

Sadin, parte de seu projeto interativo Tokyo (2015): 

 

 

Tokio, 2015. Fonte: BAETENS; VAN LOOY, s. n. 

 

 

12 Tradução nossa. “Using the number 7 as a constraint, it mixes seven types of stories and seven 

types of typographical styles in seven-times-seven well-distinguished sections (see also Baetens 
2003). In doing so, the text becomes a literary "map" reflecting the post-modern metaphor of 
geography for writing processes as well as for website structures.” 
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Pierre Alferi, por sua parte, com o endereço eletrônico Poetry 

International, oferece uma experiência múltipla a partir da publicação, 

em 2012, do seu poema interativo “Traminiscenses”. Em uma primeira 

leitura, a subdivisão do texto verbal em três colunas verticais aponta 

uma experiência semelhante à dada por poemas dos irmãos Campos, 

de Décio Pignatari, de José Paulo Paes, entre outros. O título 

“Traminiscenses”, propositalmente invertido como se estivesse em um 

espelho, oferece movimento e decreta sentidos para a leitura. Da 

mesma forma, o uso de tipologias distintas – a paleta de cores que vai 

do preto ao cinza, além dos tamanhos das fontes – reverberam o 

postulado de Haroldo de Campos ao dizer que cada palavra assumia a 

sua autonomia.  

A experiência é extrapolada e consagra um horizonte que 

também é metalinguístico: afinal, logo acima do bloco verbal, o leitor 

descobre um pequeno cursor – uma interface típica a de um podcast –

, convidando a interlocução por meio de outros canais. Ao escolher tal 

hipertexto, o leitor passará a ouvir uma das possibilidades para o 

poema, seguindo um padrão tipicamente ocidental (depois de destacar 

as palavras centrais, uma leitura que vai da esquerda para a direita). 

Para aclarar parte da descrição, apresenta-se, a seguir, a captura da 

tela, intitulada como na Figura: 
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A poesia visual – circunscrita ao que também é classificado como 

poesia digital ou interativa – surge como uma artimanha nas mãos dos 

artistas, como uma forma de nova tentativa para renovar e 

reestruturar a linguagem. Os poemas visuais são configurados por 

meio do uso de dois códigos distintos, o verbal e o visual. Dessa forma, 

há uma coexistência entre a palavra e a imagem, que ocorrem pela 

transformação de símbolos verbais em elementos expressivos e visuais 

(XAVIER, 2002). Segundo Xavier, a poesia visual é “uma rede 

intersemiótica da palavra verbal somada a palavra imagem” (XAVIER, 

Traminiscences. Fonte: Alferi, 2012. 
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2002, p. 163), como formulações “verbivocovisuais”, ou seja, que 

possibilitam não apenas a leitura, mas o olhar (XAVIER, 2002).  

 

Algumas considerações ou movimentos a seguir 

 

Ao delimitar a literatura interativa digital como resultado das 

transformações sofridas pelo próprio objeto literário, foi possível 

sistematizar o quanto o leitor passou a exercer uma perspectiva que 

transcende a mera decodificação de um tecido textual. No contexto 

crítico brasileiro, pôde ser possível entender o quanto a tríade de 

Candido, responsável por congregar e definir o sistema literário no 

país, foi o ponto de inflexão para entender o leitor, especificamente, 

como parte atuante ou, sob a ótica de Wolfgang Iser, um jogador. 

O recorte para pensar especificamente a expressão oferecida na 

estética da poesia concreta e a sua manifestação enquanto literatura 

interativa digital prevê a continuidade das contribuições anteriores a 

respeito da ressignificação do texto literário para um novo tipo de 

leitor. Nesse sentido, o cotejo com o aparato teórico oferecido pela 

Teoria da Estética da Recepção permitiu salientar o fato de que a “[...] 

experiência primária de uma obra de arte realiza-se na sintonia com 

seu efeito estético na compreensão fruidora e na fruição compreensiva” 

(JAUSS, 1979, p. 69).  

É evidente que há um novo modo de construção literária, já que 

essa sempre fora considerada uma arte temporal e é evidente que hoje 

se destaca, também, como espacial. Em termos de criação, essa 

ruptura foi evidenciada com a nova forma de conceber a arte literária 

pelo trio concretista – Haroldo de Campos, Augusto de Campos e Décio 

Pignatari –, que modificou principalmente o formato dos textos, 

destacando essencialmente a forma de enxergar a obra literária. Por 

se tratar de uma nova estrutura, há, com isso, uma evidência na 
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função do olho, na percepção visual ou compreensão leitora 

sinestésica, pois, com base em tal atributo, é possível não apenas 

compreender, mas também interagir com o(s) texto(s).  

A literatura digital desestabiliza a hierarquia do autor sobre o 

leitor, pois esse é partícipe fundamental. As novas tecnologias expõem 

o leitor a um amplo conjunto de informações, devendo percorrer o 

texto e atuar nele, assumindo a responsabilidade. Isso faz com que ele 

deixe de ser um leitor convencional, por se tratar de um texto que 

apresenta uma estrutura dinâmica, e com isso há necessidade de 

movimento e ideograma como forma básica (AARSETH, 2006). Como 

resultado desse processo, a recepção da obra sofre certas 

interferências decorrentes do uso de diferentes formas de linguagens. 

Essas diferentes linguagens presentes em um único material, em 

uma única obra, permitem que o leitor explore além da linguagem 

verbal, tendo acesso a uma linguagem que é visual, cinética e sonora 

(BELTRAMIM, 2019). A transposição de poemas permite que o leitor 

tenha acesso a outras formas de leituras, rompendo com os modelos 

estéticos pré-estabelecidos. Há uma desconstrução do local por meio 

do ciberespaço, proporcionando uma visão mais global, mais ampla. 

Inevitavelmente, um texto sempre apresenta uma relação de 

diversidade, já que a sociedade também é múltipla.  
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Resumo 

 

O texto que segue demonstra como se pode empregar o jogo 

como uma ferramenta para o ensino.  O jogo foi aplicado com alunos 

num curso de graduação em História de uma instituição privada, 

doravante, denominada Alfa. O estudo de caso teve o conteúdo de 

História como foco, no entanto, sustentamos que a engrenagem do 

jogo pode ser adaptada para uma grande miríade de campos de 

conhecimento e, o mais importante, faixas etárias.  Nosso objetivo é 

apresentar os resultados, bem como, indicar uma possibilidade 

concreta de aplicação de  jogo no ensino que pode ser aproveitada em 

vários contextos de ensino e aprendizagem.  

 

Introdução 

 

Aprisionado pela Gestapo, o francês Marc Leopold Benjamin 

Bloch, um dos mais importantes historiadores do século XX, redigiu no 

 

13 Currículo lattes:  http://lattes.cnpq.br/2478425363350370 

14 Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/0011188883273196 

15 Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/0011188883273196 
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cárcere, meses antes de ser fuzilado, uma série de notas que 

marcaram gerações e gerações de historiadores que vieram depois 

dele. Essas notas foram encontradas posteriormente e compiladas em 

um livro póstumo que, salvo variações de tradução, ficou conhecido 

como A apologia da História ou o Ofício do Historiador.  

Bloch combateu no campo das ideias e, literalmente, no campo 

das vivências. Sobrevivente das trincheiras da primeira grande 

conflagração, membro da resistência francesa na segunda (o que lhe 

custaria a vida), fez jus aos ditos de um contemporâneo seu, Antoine 

de Saint Exupery: “mais coisas sobre nós mesmos nos ensina a terra 

que todos os livros. Porque nos oferece resistência”. Esse vínculo com 

a terra, alimentado por toda a vida, fez de Bloch um intelectual 

preocupado em fazer-se compreender não apenas aos doutos mas, 

também, aos leigos, aos escolares.  

As importantes e últimas considerações, escritas em uma sala 

úmida e escura, surgiram no momento em que Bloch buscava escapar 

mentalmente de sua trágica situação, retomando suas memórias 

afetivas, lembrando de seu filho. Com efeito, a A apologia da História 

ou o Ofício do Historiador, que contém ideias densas e inovadoras, foi 

escrito em resposta, com linguagem simples, sem perder 

profundidade, ao enigma de uma criança: – Pai, para que serve a 

História? 

O mesmo autor, no mesmo manual, alertava que, ao lado das 

austeridades características de “nossa a ciência”, qual seja, a História, 

não deveríamos abandonar a sua parte de poesia. Tampouco, a volúpia 

de saber coisas singulares, o prazer investigativo, a alegria da 

descoberta. Enclausurados nas especificidades da pesquisa, mesmo 

que involuntariamente, não raro os historiadores acabam abstendo-se 

das provocações de Bloch. Guardam, assim, toda a poesia para si, 

esquecendo-se dos leigos, dos escolares, abrindo justo precedente às 

perguntas feitas pelos professores que pisam diariamente nas salas de 
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aula do ensino básico: como despertar nossos alunos para a poesia da 

história? Como ultrapassar visões factuais, lineares, memorizações 

fugazes, transformando o conteúdo programático em vivência e 

aprendizagem significativa? 

Não temos uma resposta pronta para esta questão. 

Compartilhamos da convicção de que nos contextos pedagógico e 

escolar não existem panaceias. Aliás, nós historiadores, por dever do 

ofício, somos hábeis em desconstruir, problematizar e, no limite, 

desconfiar das panaceias. Porém, em meio ao ceticismo, também nos 

cabe apontar alguns caminhos. E – Boa notícia! – esses caminhos são 

múltiplos e variados. Nós escrevemos este capítulo com o objetivo de 

demonstrar uma dessas veredas. Para além da teoria, este capítulo é, 

na verdade, bastante prático.  

Vamos demonstrar ao longo das linhas que seguem como se 

pode empregar o jogo como uma ferramenta para o ensino. Trata-se 

da demonstração de um exemplo prático aplicado com alunos em curso 

de graduação em História de uma instituição privada, doravante, 

denominada Alfa. Sim, nosso horizonte é a História, afinal somos 

historiadores. Sim, temos um exemplo utilizado com alunos adultos.  

Porém, você verá que a engrenagem do jogo pode ser adaptada para 

uma grande miríade de campos de conhecimento e, o mais importante, 

faixas etárias.  Em Psicanálise, costuma-se dizer que a criança é o pai 

do homem. Sublimando-se as faixas etárias, quando se joga – mesmo 

em um jogo entre adultos – há muito da criança que insiste em 

florescer. A experiência que vamos descrever pode ser aplicada, 

portanto, a crianças de 7 até c. 70 anos.  

Outro ponto: se as palavras engrenagem e tecnologia o fazem 

pensar em videogames, computadores, ecrãs sensíveis ao toque ou 

qualquer outro tipo de material caro, restrito às escolas da elite, vamos 

desmistificar isso já. Nossa acepção de tecnologia é mais ampla e, em 

certo sentido, mais democrática: um conjunto de técnicas, métodos e 
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processos específicos para atingir um fim. Nosso fim: a aprendizagem 

de um conteúdo específico de História. Nossa técnica: o escape room. 

Vamos explorar o conceito mais adiante, porém, para que você já fique 

sabendo: trata-se de um modelo de entretenimento em que um grupo 

de pessoas é desafiado a sair de uma sala fechada, usando de suas 

capacidades intelectuais para responder a enigmas e perguntas que 

levam à senha da saída para o escape.  

Se você estudar atentamente as linhas que seguem, terá, 

portanto, um passo a passo para elaborar uma atividade interessante 

que, ao mesmo tempo, ensine, entretenha e, por suas características 

lúdicas, no limite, desperte a empatia dos alunos para com o conteúdo 

e, por que não, para o professor que desenvolveu a atividade. 

Repetimos: a engrenagem pode ser adaptada a múltiplos contextos 

etários e de conhecimento.  

 

Jogar para quê? 

 

Não é raro encontrar professores refratários às iniciativas que 

envolvem ludicidade e prazer nos processos de aprendizagem. Isso não 

se dá por acaso. A vida intelectual exige recolhimento, resistência a 

estímulos de prazer externos, enfrentamento pessoal, 

autoconhecimento, enfim, todo aquele que já resolveu enfrentar a sério 

a vida intelectual sabe que existe um preço a pagar. Há que se 

reconhecer que aprender na vida madura nem sempre é prazeroso. 

Não raro é justamente o contrário disso.  

Paradoxalmente, no entanto, o princípio de nossos processos de 

aprendizagem – quando a linguagem ainda está em fase de maturação  

– se dá numa dinâmica em que o prazer tende a estar profundamente 

implicado: o brincar. É brincando que a criança conhece o mundo e se 

reconhece nele. Conforme quer Winnicot, a criança joga (brinca) para 
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expressar agressão, adquirir experiência, controlar ansiedades, 

estabelecer contatos sociais, como integração da personalidade, e por 

prazer.   

Para muito além disso, nesse processo, o brincar situa-se na raiz 

do desenvolvimento de habilidades cognitivas socioemocionais que 

ajudam a criança a: negociar; afirmar-se; tolerar a frustração; 

desenvolver a alteridade; trabalhar sua criatividade, autoestima e 

desinibição. Se não se pode brincar sempre, amputar das atividades 

cognitivas toda e qualquer vivência lúdica é, ao fim e ao cabo, deixar 

o processo educativo unidimensional, austero, destituído de suas 

componentes poéticas. Austeridade sem poesia, como alertava Bloch. 

Pior ainda, representa imobilidade em um contexto que suscita cada 

vez mais dinâmica.  

Como se sabe, o avanço da internet, com destaque para a 

internet móvel, transformou a forma com que as pessoas lidam e 

produzem informação. O Centro Regional de Estudos para o 

Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br) realizou uma 

série de pesquisas com objetivo de monitorar o avanço e a utilização 

da banda larga e de outras tecnologias pelos brasileiros. A pesquisa 

TIC Domicílios 2016 aponta que 54% das residências estão conectadas 

à Internet, o que representa 36,7 milhões de residências 

(DOMICÍLIOS, 2017). Esse número tende a variar entre áreas mais ou 

menos urbanizadas, e entre classes sociais.  

Dentre os mais jovens, essas transformações são ainda mais 

significativas. Em pesquisa realizada pela TIC Kids Online Brasil 2016, 

cujo objetivo é identificar os hábitos informacionais de crianças e 

jovens de 9 a 17 anos, revela-se que cerca de oito em cada dez 

crianças e adolescentes, equivalente a 82% do total, com idades entre 

9 e 17 anos, são usuários de Internet. Isao corresponde a 24,3 milhões 

de crianças e adolescentes em todo o país. (BRASIL, 2016a). 
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Acreditamos, com efeito, que a escola que estes jovens 

frequentam precisa acompanhar tais transformações. Caso insista em 

um modelo de ensino tradicional, baseado em uma atitude passiva do 

estudante em relação ao conhecimento, corre-se o risco de não cumprir 

sua função de preparar estes jovens e crianças para uma participação 

ativa na realidade em que estão inseridos. Não é preciso uma 

observação atenta para entender que os modelos tradicionais de 

ensino abrem lacunas insuperáveis entre o que os jovens vivem e 

fazem fora da escola e aquilo que é preciso fazer dentro da escola.  

Nesse contexto, você já ouviu algo sobre a Aprendizagem 

Baseada em Jogos? Em suma, acredita-se, nesse campo, e nós 

partilhamos deste credo, que os jogos apresentam características que 

permitem maior envolvimento do estudante com o conteúdo. Esse 

envolvimento propicia algo muito buscado no contexto educacional, a 

saber, transformar os alunos em sujeitos ativos do processo de ensino-

aprendizado.  

Para Huizinga (2000), o jogo é fato mais antigo que a cultura, 

pois esta, mesmo em suas definições menos rigorosas, pressupõe 

sempre a sociedade humana; mas os animais não esperaram que os 

homens os iniciassem na atividade lúdica. É-nos possível afirmar com 

segurança que a civilização humana não acrescentou característica 

essencial alguma à ideia geral de jogo. Os animais brincam tal como 

os homens. (p. 6) 

O jogo é, portanto, algo mais importante para a civilização do 

que aparenta. Porém, neste capítulo, é importante diferenciar o jogo 

do puro ato de brincar. Mais uma vez, Huizinga ajudará na definição 

do conceito de jogo ao apontar que:  

[...] poderíamos considerá-lo uma atividade livre, 

conscientemente tomada como 'não-séria' e exterior à vida 

habitual [...]. É uma atividade desligada de todo e qualquer 

interesse material, com a qual não se pode obter qualquer 
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lucro, praticada dentro de limites espaciais e temporais 

próprios, segundo uma certa ordem e certas regras. (2000, p. 

13) 

  

Kapp (2012) vai ao encontro de Huizinga ao afirmar que o “jogo 

é um sistema de realidade abstrata que guia os jogadores para usarem 

regras, interatividade e feedback” (p. 2).  Assim, é importante lembrar 

que brincar é uma componente essencial do jogo, porém não tomamos 

brincar e jogar como sinônimos exatos. Diferentemente do puro ato de 

brincar, o jogo envolve essencialmente um sistema de regras pré-

definidas e ocorre em espaço e tempo determinados.  

Porém, a interação que o jogo e a brincadeira não dirigida 

estimulam entre seus participantes é bastante parecida, ambas 

atividades ocorrem, por exemplo, naquilo que Kapp (2012) definiu 

como “realidade abstrata” e Huizinga (2000), como “exterior à vida 

habitual”. Este contexto representa, no final das contas, uma das 

caraterísticas essenciais do ato lúdico: um ensaio para a vida real. 

Entretanto, o fato de o jogo não corresponder à realidade não impede 

que ele seja instrumento para intervir nela, como veremos a seguir.  

Isso posto, como os jogos contribuem efetivamente para o 

processo de ensino aprendizagem? Souza et al. (2016) apontam que o 

jogo cria um ambiente de aprendizagem que incorpora conteúdo 

acadêmico de modo fluido e engaja os estudantes, proporcionando 

oportunidades para a construção do conhecimento para um futuro no 

qual o aprendizado será ainda mais técnico e complexo. (p. 9) 

Prensky (2012), tendo como foco os jogos digitais, concorda com 

este pensamento escrevendo que “A aprendizagem baseada em jogos 

digitais pode desempenhar um papel importante na interiorização de 

conteúdos que não motivem as pessoas [...], mas que precisam ser 

aprendidos.” (p. 44). Podemos considerar, portanto, que os jogos – tal 
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como o jogo lúdico não dirigido – podem ser facilitadores da absorção 

dos conteúdos escolares. A aprendizagem baseada em jogos traz a 

possibilidade de romper com o ensino considerado chato pelos 

estudantes e traz uma dinâmica de aprendizagem mais próxima de 

suas realidades.  

A componente de prazer, muitas vezes alheia aos processos de 

aprendizagem, é redimensionada e reinserida nessa dinâmica por meio 

da componente lúdica, da “espontaneidade, improdutividade, trânsito 

entre a realidade externa e interna, interatividade, simbolismo 

constantemente recriado, desafio e instigação, mistério, 

imponderabilidade e surpresa” (FONTANA 2000, p. 7). Por isso, quando 

joga, acreditamos que o estudante se sente motivado a desempenhar 

determinada atividade, possibilitando que os conteúdos escolares 

incorporados ao jogo sejam internalizados pelos alunos. Além disso, a 

característica lúdica do jogo, como aponta Fortuna (2000), permite 

haver o fluxo constante entre as realidades concreta e abstrata, 

facilitando a compreensão de símbolos e conceitos.  

Ora, no ensino de História não é diferente. Uma das maiores 

dificuldades encontradas ao ministrar o conteúdo da disciplina em 

determinada aula é construir uma narrativa atraente, que consiga 

prender a atenção do estudante ao mesmo tempo em que aborda 

variadas temáticas que, não raro, são abstratas porque estão distantes 

temporal e espacialmente da vida dos alunos.  

Por isso, quando se quer ensinar história, é preciso fazer com 

que ela faça sentido na vida de quem a apreende, de maneira que os 

alunos consigam construir pontes entre o que está sendo trabalhado 

em sala e a realidade em que vivem. Ainda, aquele que leciona história 

deve saber falar não só aos doutos, mas aos escolares.   

Pereira e Giacomoni e Pereira (2013) afirmam que, no ato de 

jogar, “os alunos estão na origem dos conceitos, pois que ali, no ato, 
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conceitos históricos se gestam e passam a dar forma ávida, aos modos 

de vida, aos antigos presentes.” (p. 19). Acreditamos, em suma, que 

o jogo, com seu caráter lúdico, pode motivar os alunos a aprenderem 

os conteúdos históricos, pois permite a imersão deles na narrativa 

histórica, potencializando a possibilidade de serem construídas as 

pontes entre o conteúdo e a realidade em que estão inseridos. Além 

disso, faz-se possível despertar o prazer investigativo, o prazer da 

descoberta e, junto disso, a volúpia de saber coisas singulares.  

Caríssimi e Radünz (2017, p. 49) assinalam que: 

 

A utilização do jogo na sala de aula oportuniza ao aluno a 

interação social, a 'emoção' que o jogo permite, a 

investigação, o levantamento das fontes, a interpretação e a 

autonomia na produção da narrativa histórica, oportunizando 

o conhecimento significativo e a construção da consciência 

histórica.  

 

Acreditamos, finalmente, ser essencial construir a ideia de que 

os alunos são sujeitos ativos da história. O ato de jogar os coloca em 

protagonismo, permitindo que este conceito seja vivenciado na prática 

e de maneira ativa. 

 

O escape room   

 

Depois dos argumentos expostos anteriormente, defendemos 

que a adaptação dos chamados Escape Rooms para o trabalho 

pedagógico no ensino de história encaixam-se perfeitamente. Porém, 

vamos entender antes do que se trata o escape room? 
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Wiemker, Elumir e Clare (2015) definem Escape Room como um 

jogo jogado por uma equipe de pessoas no qual se deve 'escapar' de 

uma sala cheia de desafios em um limite de tempo. Para vencer 

('escapar'), os jogadores devem resolver os desafios contidos na sala. 

No início do jogo, os desafios podem ser inacessíveis e devem ser 

encontrados completando quebra-cabeças. (p. 2) 

Nos anos 2000, os Escape Rooms se popularizaram no meio 

digital e seguiram o caminho inverso de muitos jogos tradicionais, que 

se tornaram digitais, ganhando espaço no meio físico. Seu uso 

pedagógico é recente e as pesquisas nesse campo são raras, porém a 

justificativa para sua utilização em sala advém de suas próprias 

características. 

 Wiemker, Elumir e Clare (2015) apontam:   

 

Os Escape Rooms incentivam os jogadores a pensar de forma 

criativa e a pensar criticamente. Resolver um quebra-cabeça 

e, finalmente, vencer exigirá que os indivíduos trabalhem nos 

quebra-cabeças usando várias abordagens de conhecimento. 

(p.3). Percebe-se que neste jogo se aplica muito bem o que 

se espera do ensino de História em termos do trabalho com 

fontes e o estímulo ao pensamento crítico. Contudo, como 

insistimos incialmente, o escape também pode ser adaptado e 

aplicado em qualquer disciplina, mostrando-se uma 

ferramenta poderosa. 

 

Uma das características dos Escape Rooms que devem ser 

valorizadas como ferramenta pedagógica é o estímulo ao trabalho 

colaborativo. Alves (2015) aponta que um dos elementos motivadores 

dos jogos está em seu caráter colaborativo, tanto quanto o caráter 

competitivo. Para a autora, “apesar de oposta, ambas promovem no 

jogador o desejo de estar com outras pessoas engajados em uma 
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mesma atividade” (p. 45). Nos Escape Rooms, mesmo que os 

jogadores não estejam competindo uns contra os outros, o desejo de 

vencer supera o desafio e os estimula a se engajarem em conjunto 

nesta atividade.  

A partir de agora, vamos nos embrenhar na montagem de um 

Escape Room, em sua aplicação e, finalmente, em seus resultados. 

Como explicamos anteriormente, é imprescindível que o jogo se 

desenvolva em um cenário específico. Para nós, historiadores que 

somos, o cenário escolhido foi um contexto histórico bastante 

específico: a América Latina durante a Guerra Fria. Para que vocês 

entendam, caros leitores, as etapas da montagem da engrenagem do 

jogo, é importante antes conhecer um pouco do contexto em que se 

passa o jogo. Assim, apresentamos uma breve reconstituição histórica 

do cenário em questão.  

 

Conhecendo o contexto 

 

No Escape Room realizado, a narrativa histórica tem início com o 

assassinato do presidente Juan Daniel Aymá, no pequeno país da 

América Central, o Banamá, em 1970. Por mais que seja um lugar 

fictício, o Banamá representa analogamente os países latino-

americanos daquele período. Portanto, para nos localizarmos 

historicamente, poderíamos inserir nosso país hipotético no contexto 

da América Latina durante a Guerra Fria. 

Assim, precisamos compreender o que foram a Guerra Fria e suas 

especificidades, analisando também o local dos países latino-

americanos no contexto das nações e o papel que os EUA têm nesse 

processo. O fim da Segunda Guerra Mundial trouxe uma nova ordem 

econômica-política internacional, marcada pelo confronto indireto de 

duas superpotências: EUA e União Soviética (URSS). O fato de essas 
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potencias terem optado por enfrentamentos indiretos em áreas onde 

disputavam hegemonia, bem como por demonstrações de poder bélico 

em uma corrida armamentista, justifica o nome Guerra Fria. Uma 

guerra em vias de ocorrer, mas que ia sendo sucessivamente adiada e 

que, ao fim ao cabo, não chegou a ocorrer. Ainda bem! Se ela 

realmente ocorresse, o mundo estaria em vias de viver uma hecatombe 

nuclear. 

 Se é possível determinar que tal disputa – indireta – teve fim 

em 1991, com o enceramento do bloco soviético, o marco inicial da 

Guerra Fria é mais difuso, com diferentes perspectivas. Alguns optam 

por 1945, o último ano da Segunda Guerra Mundial. Há aqueles que 

escolhem 1946, com o discurso de Winston Churchill em uma 

formatura no Missouri, utilizando o termo de maneira pioneira. Ainda 

temos – e aqui corroboramos tal visão – 1947, quando o presidente 

estadunidense Harry Truman empregou o termo em um discurso para 

o Congresso, solicitando verbas para a Grécia combater a ameaça 

comunista (Tulchin, 2016, l. 1573).  

Para Hobsbawm (1995, p. 223), o período que vai de 1945 a 

1990 foi reunido sob o padrão único do confronto das duas 

superpotências pela dominância de tal cenário, contudo, não constituiu 

um bloco homogêneo. Há diferentes conjunturas ao longo desses anos. 

O historiador propõe a divisão em dois blocos: antes e depois de 1970. 

O primeiro bloco, marcado pela consolidação da Guerra Fria e pelos 

chamados anos dourados, e o segundo, caracterizado pelos anos de 

crise – iniciado com a crise do petróleo – até o declínio do conflito.  

A especificidade da Guerra Fria, frente a outros confrontos 

bélicos, é que, como dissemos, em termos objetivos, não havia 

efetivamente uma Guerra Mundial. As duas superpotências disputavam 

a hegemonia mundial, mas acataram a distribuição global de forças 

instituída após a Segunda Guerra. A URSS controlava a zona ocupada 

pelo Exército Vermelho e os EUA exerciam controle sobre as demais 
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partes capitalistas do globo sem intervir diretamente na zona de 

hegemonia soviética. Ademais, devido ao imenso poderio militar e as 

armas nucleares dos dois países em disputa – ambos se 

comprometeram em uma corrida armamentista e com a construção de 

um amplo complexo industrial-militar –, havia uma preocupação em 

manter a paz, ou seja, um acordo de tratar a Guerra Fria como Paz 

Fria (Hobsbawm, 1995, p. 224).  

Se havia essa Paz Fria entre as potências, por outro lado, não 

podemos esquecer que durante esses anos houve muitos conflitos ao 

redor do mundo relacionados à Guerra Fria, porém, sempre 

localizados. Nesse sentido, se a situação política da Europa foi definida 

no fim da guerra, fora desse território a situação já era menos definida. 

Os então chamados países de Terceiro Mundo tornaram-se o palco 

principal de disputa entre as duas superpotências, onde houve maior 

quantidade de conflitos armados. Falamos aqui de países asiáticos, 

africanos e da América Latina.  

Outra característica determinante da Guerra Fria ligada a esses 

conflitos diz respeito à espionagem. A luta pela hegemonia das duas 

superpotências se deu também por meio da disputa de seus serviços 

secretos. De acordo com Hobsbawm (1995, p. 226): “as operações da 

KGB, CIA e órgãos semelhantes eram triviais em termos de verdadeira 

política de poder”.  

O imaginário social, além de contar com as imagens de espiões 

e assassinatos clandestinos, também se recorda do medo de que o 

mundo poderia acabar apenas com o aperto de um botão nesse 

contexto. Tal pensamento estava ligado à crença ocidental de que a 

Era da Catástrofe não havia se encerrado com o fim da Segunda Guerra 

Mundial e de que os povos estavam mais propensos à radicalização. 

De tal modo, os EUA capitaneavam uma visão apocalíptica e a 

transferiram para a Guerra Fria e, por conseguinte, para a URSS, dando 

um tom de cruzada para o conflito (Hobsbawm, 1995, p. 234). A partir 
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daí, há a construção intensa do inimigo externo e que, posteriormente, 

torna-se o inimigo interno também – basta lembrarmos dos anos de 

Macartismo. Assim, o espectro da subversão alimentava o medo e dava 

legitimidade a várias medidas tomadas pelo governo estadunidense e 

sua política externa.  

Trazemos a discussão para a realidade latino-americana durante 

a Guerra Fria. De acordo com Rinke (2017, l. 1773): “nas décadas 

entre 1945 e 1990, o desenvolvimento histórico da América Latina se 

deu sob os auspícios da Guerra Fria”. Foi um período turbulento e de 

intensas mudanças. Os países da região buscaram seus caminhos para 

a Modernidade e precisavam lidar com adversidades e contradições 

internas. Talvez o problema mais persistente seja a desigualdade social 

e, por meio dele, coloca-se em destaque a questão do desenvolvimento 

para a região.  

O projeto com mais destaque na América Latina, principalmente, 

a partir dos anos 1950, foi o da industrialização aliado a um sentimento 

nacionalista. Assim, os países realizaram uma política de substituição 

das importações, valorizando a indústria local, e com a atuação 

econômica do Estado. Ainda havia, claro, investimentos estrangeiros, 

que eram muito necessários, contudo, precisavam conviver com a 

tensão gerada pelas tendências nacionais e estatizantes (Rinke, 2017, 

l. 1584).  

Como coloca Tulchin (2016, l. 1724), os Estados latino-

americanos passaram a enfatizar a necessidade de um controle maior 

dos recursos de seus países e o investimento em uma produção 

interna, visando diminuir a dependência e a vulnerabilidade no 

mercado internacional. Todas essas medidas preocupavam as 

potências econômicas e, em determinados momentos, iam de encontro 

com os interesses estadunidenses na América Latina, gerando climas 

de tensão na região e, por vezes, alimentando um sentimento anti-

imperialista de setores mais progressistas.  
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Os problemas latino-americanos se tornaram também objetos do 

campo científico. Especialmente, a questão do desenvolvimento 

econômico gerou importantes produções acadêmicas. É nesse contexto 

que surge a Teoria da Dependência, pensando nas origens e nas formas 

de superação do subdesenvolvimento da região. Para esses teóricos, o 

subdesenvolvimento era “o resultado de um processo histórico 

dominado pelas potências externas, no qual o sistema mundial seria 

dominado por centros que mantinham as periferias num estado de 

dependência” (Rinke 2017, l. 1632). Tais reflexões se aliavam às 

políticas econômicas e aos projetos que vinham sendo desenvolvidos 

pelos governantes desses países. Podemos destacar nomes 

importantes como Ruy Mauro Marini, Theotônio dos Santos, Fernando 

Henrique Cardoso, Enzo Faletto, Aníbal Quijano e Agustín Cueva. A 

criação da CEPAL e a atuação de seus intelectuais também merecem 

destaque, ainda que tenham divergências e debates com os teóricos 

da dependência. 

Entre essas décadas, a América Latina, além de passar por 

mudanças econômicas e políticas, transformou-se socialmente. Houve 

um aumento demográfico intenso, e de 1945 a 1990 a população 

cresceu três vezes em termos quantitativos, principalmente devido ao 

sistema de saúde. As cidades também se desenvolveram 

consideravelmente, podemos exemplificar com São Paulo e Cidade do 

México (Rinke, 2017, l. 1620). Outro elemento constante latino-

americano durante a Guerra Fria foi a política de golpes de Estado ou 

golpes militares. Nesse período, houve um fortalecimento das Forças 

Armadas em geral, o que gerou ditaduras e estados de exceção por 

todo o subcontinente. Conforme Hobsbawm (1995, p. 341): “foi cada 

vez mais comum os homens de armas irem se envolvendo na política. 

[...] Havia mais espaço na política para os homens dos tanques do que 

jamais antes.” 
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Toda a realidade fervilhante da América Latina assim como a sua 

instabilidade eram vistas pelos EUA como ameaças indiretas, pois 

poderiam favorecer a intervenção de uma potência estrangeira na 

região (Tulchin, 2016, l. 1583). Aqui temos novamente o forte 

anticomunismo dos estadunidenses somado ao medo e à necessidade 

de combate à subversão. Medo que se expande por todos os países 

latino-americanos, ainda mais depois da Revolução Cubana em 1959 e 

do alinhamento de Cuba com a URSS em 1961.  

Para combater os subversivos e os projetos que se afastavam de 

seus interesses, os EUA tiveram diferentes atuações. Não podemos 

encarar suas posturas de maneira uniforme, pois variaram de acordo 

com a conjuntura da Guerra Fria, com os acontecimentos do 

subcontinente e com a visão de seus presidentes e corpos 

diplomáticos. Nesse sentido, podemos vislumbrar intervenções mais 

diretas, dando apoio e recursos para golpes e ditaduras, inclusive com 

a atuação da CIA na desestabilização de governos eleitos, ou outras 

medidas ligadas às Relações Internacionais como o soft power e 

programas de apoio financeiro como a Aliança para o Progresso. Foi 

chamado muitas vezes de “Plano Marshall para a América Latina” 

(apesar da diferença brutal de recursos enviados), visando também o 

combate ao comunismo, pois na visão de seus idealizadores combater 

a pauperização evitava revoluções.  

Além disso, os EUA investiram pesadamente nas Forças Armadas 

da América Latina e se aliaram com diferentes setores das classes 

dominantes visando garantir seus interesses e sua hegemonia. O 

investimento nos militares estava ligado aos serviços de segurança 

nacional e, claro, ao combate aos chamados subversivos. A partir daí 

temos a um trágico capítulo na história latino-americana: a das 

ditaduras civis-militares. Começando com a Bolívia, em 1951, 

Guatemala (com forte apoio da CIA o golpe foi dado), em 1954, e as 
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do cone sul a partir da década de 1960, iniciando com o Brasil em 

1964. De acordo com Emir Sader:  

Tais regimes inseriram-se no clima de guerra fria vigente no 

mundo bipolar, assumiram alianças estratégicas e programáticas com 

os Estados Unidos na luta contra o comunismo, caracterizado não 

apenas pelas forças anticapitalistas, mas por todas as expressões dos 

dissensos sociais – sindicatos, universidades, intelectuais, forças 

democráticas e liberais. Este ambiente de espionagem, intrigas, perigo 

nuclear, conspirações, golpes nos pareceu bastante interessante para 

construir o cenário do jogo.  

 

Escape room história 

  

A adaptação do Escape Room para o ensino de História foi 

realizada com uma turma de um curso de graduação em História da 

Instituição Alfa. Ela se deu enquanto era ministrada a disciplina de 

Fundamentos da Pesquisa Histórica. Mesmo tratando-se de uma 

disciplina de teoria para o nível superior, o fato de ser um curso de 

licenciatura, em que a preparação para o trabalho na educação básica 

deve ser constante, habilita que esta atividade seja pensada também 

para outros níveis do ensino. 

Na disciplina Fundamentos da Pesquisa Histórica, faz-se uma 

introdução geral do trabalho do historiador: a crítica dos documentos, 

a necessidade de se trabalhar com diversidade de fontes e o difícil 

trabalho de reconstrução das atividades do ser humano no tempo. Este 

trabalho de investigação é, muitas vezes, comparado com o trabalho 

do detetive. Por isso, o Escape Room História foi pensado para que os 

estudantes pudessem vivenciar na prática os conceitos aprendidos na 

disciplina, com base na investigação da cena de um crime.  
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A própria atividade investigativa, por meio da análise cuidadosa 

de uma série de vestígios diferentes, já faria desta dinâmica algo 

produtivo para se trabalhar os fundamentos da pesquisa histórica. 

Porém, aproveitando a narrativa construída para o jogo e, assim, 

potencializando a imersão dos estudantes no ambiente, ambientamos 

este Escape Room no cenário político descrito anteriormente: um país 

fictício da América Central, em plena Guerra Fria. Se para você, leitor, 

o conhecimento de tal contexto histórico ajuda a compreender a 

engrenagem do jogo, para os alunos não foi diferente: o conhecimento 

daquele contexto histórico era uma das habilidades necessárias para a 

resolução da investigação.  

Para uma melhor imersão dos jogadores, a construção do cenário 

faz-se de suma importância. Evidentemente, quanto mais realista for 

o cenário, melhor será a imersão, por exemplo, detalhes da época, 

como tecnologia, música, roupas, móveis, assim como objetos próprios 

da narrativa construída são elementos muito interessantes que fazem 

crescer o interesse do estudante pelo jogo. Porém, intervenções 

simples no ambiente da sala de aula, como fizemos neste trabalho, já 

podem ajudar nesta imersão àqueles com limitações diversas para a 

construção de cenários mais realistas. 

A narrativa construída para este Escape Room se passou em um 

pequeno país fictício da América Central, que chamamos de Banamá, 

no ano de 1970. O mês era agosto e o país acordou com a notícia de 

que seu presidente, Juan Daniel Aymá, se matou. A primeira dama, 

contudo, não aceita facilmente o primeiro laudo dos peritos e desconfia 

que seu marido pode ter sido assassinado. Por isso, ela contrata 

secretamente um grupo de investigadores que terá acesso ao gabinete 

presidencial, onde o corpo do presidente foi encontrado, durante o 

tempo de uma hora e meia. O objetivo dos investigadores é, por meio 

de todos os vestígios presentes no gabinete presidencial, descobrir se 

o presidente cometeu ou não suicídio e, caso não tenha tirado a própria 
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vida, quem o matou, o motivo pessoal do assassino e como o contexto 

histórico do período poderia ajudar a explicar o crime.  

A construção do cenário foi feita por meio de recursos bastante 

limitados. Isso, porém, tem o lado positivo de mostrar que é possível 

realizar esse tipo de atividade mesmo sem grande disposição de 

recursos. As cadeiras da sala de aula, normalmente enfileiradas, foram 

postas nas paredes, formando um grande quadrado com espaço aberto 

no meio, se aproximando, assim, mais do que poderia ser um gabinete 

presidencial. No centro, algumas carteiras foram aglutinadas, 

formando algo como uma mesa cumprida, assim como em um dos 

cantos, para simular um armário. A mesa do professor tornou-se a 

mesa principal do presidente. Elementos de baixo custo, como tecido 

TNT, podem ser utilizados para potencializar até mesmo os cenários 

mais simples. Com esse tecido, por exemplo, é possível construir uma 

bandeira do país fictício, uma toalha de mesa, entre outros elementos 

criativos.  

A escolha e a preparação dos vestígios, que serão as fontes 

analisadas pelos estudantes para desvendar o mistério, mostram-se a 

parte mais importante desta dinâmica e merecem um cuidado especial. 

Recomenda-se que, primeiramente, toda a narrativa seja estruturada, 

estabelecendo quando aconteceu cada evento, pondo-os em uma linha 

do tempo, tanto os eventos anteriores do dia do evento-chave, no 

caso, o assassinato do presidente Aymá, quanto os eventos mais 

importantes de antes desse dia. Para construir essa linha do tempo, é 

preciso que a narrativa esteja bem estruturada, portanto pode-se 

escrevê-la também, o que ajudará a montar a linha do tempo 

posteriormente.  

Como qualquer boa história e principalmente pensando na 

dinâmica do Escape Room, a narrativa deve evitar a obviedade em seu 

final e abrir diferentes possibilidades de conclusão da história, ainda 

que apenas uma delas seja correta. O desafio é um dos elementos dos 
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jogos que os torna motivadores. Para Alves (2015), os desafios “são 

propostos para os jogadores alcançarem durante o jogo. São eles que 

mobilizam os jogadores a buscar o estado de vitória.” (p. 45) Neste 

Escape Room História, os estudantes precisam descobrir, 

primeiramente, se foi ou não suicídio. Depois, a narrativa levantava 

suspeição em cima de pelo menos quatro personagens, sendo dois 

deles os maiores suspeitos e apenas um o culpado. O professor deve 

ficar atento ao fato de o desafio se mostrar fácil ou difícil demais, pois 

o jogador tende a se desmotivar com a atividade proposta.   

Construída a narrativa, o professor deve conjecturar que 

vestígios irão traduzir melhor cada evento pensado. É importante 

lembrar que os estudantes não conhecem nada da narrativa, além do 

fato que o presidente morreu e a esposa desconfia que foi um 

assassinato. Por exemplo, na narrativa construída, o cenário de Guerra 

Fria é importantíssimo para entender as tensões políticas que ocorriam 

no governo do país fictício Banamá. Por isso, panfletos de campanha e 

cartazes mostravam que aquele presidente foi eleito por uma frente de 

esquerda e nacionalista. Uma carta escrita pelo então presidente dos 

Estados Unidos Richard Nixon para o presidente do Banamá e uma 

declaração em vídeo do presidente estadunidense pressionando o país 

a abandonar uma política mais nacionalista irão representar as tensões 

políticas previstas na narrativa.  

A variedade de tipos de fontes é importante, tanto para a 

dinâmica interna do jogo quanto para os objetivos da disciplina em 

questão. Fontes imagéticas, orais, escritas e materiais potencializam a 

imersão na narrativa e permitem a utilização de diferentes habilidades. 

Trabalha também com um conceito fundamental da historiografia pós 

Escola dos Annalles, que amplia a possibilidade de utilização de 

variadas fontes históricas no ofício do historiador. Como fonte oral, 

este Escape utilizou uma conversa fictícia por telefone entre dois 

personagens. Uma fita cassete ajudava a compor o cenário, ainda que 
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a conversa estivesse inserida no computador da sala de aula. Como 

fontes imagéticas, foram utilizadas fotografias, cartazes e panfletos de 

campanha e um vídeo. A fonte material ficou a cargo da arma do crime 

e do projétil disparado. As fontes escritas, as mais utilizadas, foram 

capas de jornais variados, atas de reuniões, caderno de anotação 

pessoal, as cartas de suicídio e do presidente Nixon, e um livro de 

controle da portaria.  

 

A aplicação 

 

A dinâmica foi aplicada no dia dois de julho de 2018 e 

participaram dela dez estudantes. Carolei e Bruno (2018) escrevem 

que, para organizar um Escape Room, é preciso pensar nos caminhos 

que os jogadores percorrerão por meio das pistas. Esses caminhos são 

chamados de trilhas. 

Um jogo tem a sua trajetória/percurso e, no caso do Escape, 

podemos dizer que é preciso desenhar as trilhas de organização dos 

puzzles. Esses percursos podem ser abertos (não-dependentes), 

sequenciais (linear com caminho único) ou baseados em caminhos. (p. 

8) 

No Escape Room História foi adotado um percurso aberto. As 

fontes que ajudariam os estudantes a desvendar o mistério estavam 

espalhadas pela sala transformada no gabinete presidencial e os 

próprios estudantes deveriam se organizar para entender a sequência 

lógica dos acontecimentos. Porém, entra-se em um ponto muito 

importante quando se trabalha com metodologias que estimulam a 

participação ativa dos estudantes e transformam o professor em 

mediador do conhecimento. O papel do professor mediador não é estar 

isento de participação, pelo contrário, sua intervenção faz-se 

necessária para que os caminhos percorridos autonomamente pelos 
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estudantes sejam potencializados e possam gerar o tipo de 

aprendizagem crítica que se deseja.  

Assim, durante o Escape Room História, o professor, por diversas 

vezes, interveio para ajudar os jogadores, principalmente para se 

organizarem. Nenhum dos estudantes já havia jogado um Escape 

Room, por conta disso, diante de um cenário de percurso aberto, como 

vimos, a princípio eles andaram pela sala, olhando as pistas 

aleatoriamente. Duas intervenções do professor neste início foram 

importantes: a primeira foi a construção da linha do tempo dos 

acontecimentos no quadro e a orientação de que eles deveriam 

registrar tudo que descobrissem ali. Depois, relembrou que o objetivo 

primário dos investigadores na narrativa do jogo era descobrir se 

houve um crime e, por isso, eles deveriam focar, inicialmente, nos 

vestígios que lhes ajudassem a descobrir essa questão: a arma do 

crime, o local do corpo, o projétil e a carta de suicídio.  

Outras intervenções foram necessárias, principalmente para 

controlar o tempo, que era limitado. Em um Escape Room comercial, 

não importa se os jogadores irão conseguir desvendar o mistério da 

sala. A derrota pode até atraí-los a querer jogar de novo. Porém, 

quando aplicado pedagogicamente, em um calendário escolar, é 

importante que os estudantes consigam resolver o problema, ou 

chegar bem perto disto. Assim, eles entenderão de forma mais 

completa os propósitos do jogo e como eles se ligam com o conteúdo 

lecionado. Dessa forma, a intervenção do professor pode ajudá-los a 

fazer conexões, estimular a interação e, assim, montar o quebra-

cabeça mais facilmente. Dicas pontuais também podem ajudar e, caso 

acredite que os estudantes estão indo rápido demais, o professor pode 

introduzir complicadores. Tudo isto tomando o cuidado de não se 

tornar um jogo guiado e tirar o protagonismo dos estudantes.   

Faltando pouco mais de vinte minutos para o final, os estudantes 

já tinham descobertos os principais suspeitos, entendido o cenário 
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histórico que justificaria o assassinato e levantado as possíveis 

motivações desses suspeitos. Mas faltava uma pista chave: o controle 

de entrada e saída da portaria do palácio presidencial. Como era algo 

de fora do gabinete, o professor guardou consigo essa pista reveladora 

para disponibilizá-la no momento certo. Assim, estimulou os 

estudantes a pensarem que a única forma de descobrir o assassino era 

sabendo quem viu por último o presidente. Eles, portanto, perceberam 

que precisariam buscar esse controle da portaria, que, então, foi 

entregue. Todos juntos, sentados ao redor de uma mesa, analisaram 

o livro de controle da portaria e compararam com outras pistas, como 

o livro ata com as reuniões do presidente e a agenda pessoal do 

presidente. Com isso, conseguiram desvendar o mistério.  

Os dez minutos finais serviram, então, como reflexão entre os 

estudantes e o professor da própria dinâmica. Foram traçados os 

paralelos com a disciplina de Fundamentos da Pesquisa Histórica e 

pensadas as possíveis adaptações da dinâmica para a sala de aula.  

 

Discussão dos resultados 

 

Dois instrumentos foram utilizados para analisar o resultado da 

dinâmica: a observação do professor durante a aplicação e um 

questionário aplicado na aula seguinte. O questionário ajuda a 

apresentar dados quantitativos que, entrelaçados a uma análise 

qualitativa por meio da observação e das próprias respostas dadas no 

questionários,  evidenciam um quadro geral da aplicação do Escape 

Room História.  

Durante a aplicação, ficou clara a necessidade da intervenção do 

professor. Essa intervenção não buscava simplesmente ajudar os 

estudantes a descobrir as pistas, mas a integrar todos no processo de 

descoberta e ajudá-los a se organizar. Naturalmente, durante a 
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aplicação, alguns estudantes tomam a liderança da investigação, por 

uma questão de personalidade ou de facilidade com esse tipo de 

atividade. O professor deve, sem desestimular essa liderança natural, 

integrar aqueles que possam estar marginalizados. Perguntar a esses 

estudantes o que eles imaginam que pode ter acontecido, dar valor às 

suas contribuições e integrá-los ao grupo que se apresenta mais ativo 

são algumas das ações necessárias.  

A organização coletiva dos estudantes foi o ponto mais difícil de 

ser alcançado. O entendimento de que era preciso compartilhar teorias 

e descobertas e que a utilização da linha do tempo na lousa ajudaria 

neste processo demorou mais que o esperado. Porém, com o tempo e 

o estímulo do professor, esta organização foi se tornando melhor. Isso 

advém, entre outros fatores, da falta de estímulo ao trabalho em 

equipe que encontramos na educação básica de maneira geral. Muitos 

professores aplicam trabalhos em grupo, contudo poucos explicam as 

melhores maneiras de se trabalhar coletivamente. Assim, muitas 

vezes, os trabalhos em equipe acabam sendo trabalhos individuais que 

se somam, frequentemente sem muita coerência, para que haja um 

produto. No Escape Room, isso é impossível. Ou se trabalha em equipe, 

trocando ideias, discutindo, ouvindo e pensando em conjunto, ou seria 

impossível alcançar o resultado esperado.  

Essa dificuldade no trabalho em equipe se expressou nas 

respostas do questionário. De nove perguntas, em que deveriam 

responder objetivamente se o estudante: concordava completamente; 

concordava em parte; discordava em parte; discordava 

completamente ou não fazia diferença, havia duas perguntas 

abordando a questão da cooperação. Foram estas as únicas duas 

perguntas que receberam uma resposta referente a “discordo em 

parte”. Nenhuma outra pergunta teve esta marcação negativa.  

Na pergunta “Você achou que a forma com que a dinâmica foi 

construída estimulou a cooperação entre os estudantes?”, sete das 
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nove pessoas marcaram “concordo completamente”, uma marcou 

“concordo em parte” e outra marcou “discordo em parte”. Na pergunta 

“Você considera esse caráter colaborativo importante para trabalhos 

em sala de aula?”, oito dos noves estudantes marcaram “concordo 

completamente” e um marcou “discordo em parte”. É evidente que as 

respostas do questionário ainda apontam uma aceitação grande desse 

caráter cooperativo da dinâmica, mostrando que ela cumpriu seu 

papel. Mas é sintomático que as únicas perguntas que apresentaram 

marcações negativas, ainda que uma para cada, foram as que 

abordassem o caráter cooperativo da dinâmica, visto que o professor 

observou essa dificuldade nos primeiros momentos.  

O questionário continha algumas perguntas que ajudavam a 

avaliar a dinâmica interna do jogo. Eram elas: “Você gostou do cenário 

criado para a simulação?”, sete estudantes marcaram “concordo 

completamente”, um marcou “concordo em parte” e um marcou “não 

fez diferença”; “Você achou boa a narrativa construída para a 

dinâmica? (A história do suicídio suspeito, os antecedentes e o que de 

fato ocorreu)”, os nove marcaram “concordo completamente”; “Você 

achou que as fontes às quais tiveram que recorrer para desvendar o 

mistério foram bem pensadas?”, os nove marcaram “concordo 

completamente”.  

Estes resultados apontam para uma grande aceitação do jogo em 

si, o que vai ao encontro do que foi observado pelo professor. 

Tratando-se de estudantes do Ensino Superior, alguns jovens adultos, 

outros mais velhos, não se espera comportamento efusivo ao anunciar 

a proposta, porém o engajamento com que todos se dedicaram à 

tarefa, ainda que com diferentes intensidades, era uma mostra de que 

o jogo os havia motivado e, portanto, sua dinâmica interna fora 

acertada.  

Outras quatro perguntas abordavam a relação direta 

estabelecida entre o jogo e o conteúdo de sala de aula. Estas eram 
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perguntas essenciais, visto que um jogo pedagógico só terá sucesso se 

conseguir unir a emoção e o engajamento típico dos jogos, com a 

aprendizagem. As perguntas eram: “A relação do jogo com o conteúdo 

da disciplina estava clara?”, no que oito estudantes marcaram 

“concordo completamente” e um marcou “concordo em parte”; “Você 

utilizou aprendizagens adquiridas na disciplina durante o jogo?”, sete 

marcaram “concordo completamente” e dois marcaram “concordo em 

parte”; “O jogo ajudou você a visualizar e entender melhor o conteúdo 

da disciplina?”, oito marcaram “concordo completamente” e um 

marcou “não fez diferença”; “Você utilizaria esta dinâmica para 

trabalhar o conteúdo de Pesquisa Histórica em sala de aula?”, oito 

marcaram “concordo completamente” e um marcou “não fez 

diferença”.  

Pelas respostas apresentadas, o jogo conseguiu unir os 

elementos desejados de boa jogabilidade e aprendizado. Para isso, as 

intervenções do professor durante a aplicação e, principalmente, a 

reflexão conjunta feita ao final do jogo são fatores de suma 

importância. É preciso não só estimular que o estudante haja 

ativamente e de maneira autônoma, mas que reflita criticamente sobre 

sua ação.  

Uma pergunta avaliava o conjunto do Escape Room História em 

sua totalidade: “Em síntese, o que você achou da dinâmica do Escape 

Room História?”, e o estudante poderia responder: excelente; bom; 

regular; ruim; péssimo; ou tanto faz. Dos nove estudantes que 

responderam ao questionário, oito marcaram “excelente” e um marcou 

“ruim”. O sucesso da dinâmica, tanto no sentido motivacional e de 

divertimento quanto no sentido pedagógico está posto nas respostas 

do questionário. É interessante, ainda, observar que apenas um 

estudante marcou a proposta como ruim. Porém, nenhum estudante 

marcou discordar da relação do conteúdo com a disciplina, nem da 

utilização dos conteúdos aprendidos na disciplina no jogo, enquanto, 
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vale lembrar, houve uma marcação de discordância nas duas 

perguntas relacionadas ao caráter colaborativo do jogo. Isto nos leva 

a supor que, possivelmente, o que fez este estudante achar a proposta 

ruim foi a interação coletiva, mesmo concordando que a dinâmica ia 

ao encontro dos objetivos pedagógicos da disciplina.  

Por fim, havia duas propostas de resposta livre, discursiva, para 

eles elaborarem: “Escreva aquilo de que você mais gostou na dinâmica 

Escape Room História” e “Escreva aquilo de que você menos gostou na 

dinâmica Escape Room História”.  

Para não precisar transcrever todas as respostas neste trabalho, 

elas foram agrupadas em categorias que se aproximavam. Uma 

resposta pode se enquadrar em mais de uma categoria, podendo, 

portanto, a soma total ser mais que nove. Na primeira pergunta, 

identificaram-se as seguintes categorias: “estímulo à investigação – 

análise das fontes”, na qual cinco respostas se enquadraram. Entre 

elas, nós temos “A sensação de estar dentro de um ambiente em que 

aconteceu um crime. Me senti um detetive”. Identificou-se também 

uma resposta para a categoria “trabalho em grupo”, duas respostas 

para “criatividade da dinâmica”, uma para “lúdico – diversão – 

imersão” e uma que não expôs nada de positivo.  

Interessante observar que aquilo que mais atraiu e motivou os 

estudantes foi a investigação em si. O desafio da descoberta é também, 

em parte, aquilo que move o historiador. Assim, o Escape Room 

História teve sucesso em trabalhar um conteúdo inicialmente difícil de 

engajar os jovens estudantes, que é o da própria pesquisa, 

potencializando a aprendizagem. 

Para a segunda pergunta, identificaram-se as seguintes 

categorias: “as fontes e materiais”, em que uma das respostas 

apontava uma dificuldade pessoal de preparo para análise das fontes: 

“No caso seria que eu não estava ainda pronto para juntar os fatos, 
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mas isso é algo relacionado ao meu preparo.” Também foram 

agrupadas as respostas em: “construção do cenário, realismo e 

estética”, com duas respostas; o tempo foi apontado em uma resposta 

como fator negativo, e as outras duas se enquadraram em categorias 

diversas, agrupadas em “outros”, por exemplo: “Os alunos estavam 

perdidos no início sem saber o que fazer”. E duas respostas não 

apontaram lado negativo. 

O cenário foi descrito como um ponto negativo, ainda que, em 

uma das respostas, o estudante garanta não ter atrapalhado a 

dinâmica: “A construção do cenário poderia ser mais bem feita, mas 

não chegou a atrapalhar”, dizia o estudante. Porém, esta questão 

aponta o que foi anteriormente trabalhado: o realismo do cenário ajuda 

na imersão do jogo, em seu divertimento e, consequentemente, no 

engajamento dos estudantes na proposta.  

Adaptações serão necessárias para aplicação dessa dinâmica em 

diferentes contextos, anos e seguimentos escolares. Porém, sua 

aplicabilidade como recurso pedagógico pode ser comprovada por meio 

da análise dos resultados obtidos.  
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Resumo 

  

 Demorou muito tempo para os historiadores entenderem a 

relevância das dimensões subjetivas e imaginárias que um texto 

literário pode proporcionar.  No entanto, com a guinada da História dos 

Annales, a Literatura passou a ser uma fonte histórica importante. 

Dessa forma, cabe ao historiador confrontar a narrativa literária com 

outras fontes históricas que permitam compreender a complexidade da 

obra. Nosso objetivo, portanto, é analisar trechos de uma obra de 

Aluísio de Azevedo – a crônica “Casas de Cômodo”, que compõe o livro 

O Touro negro, publicado postumamente como uma coletânea de 

textos diversos. Esta crônica é uma rica fonte literária para o estudo 

da História e sua análise revela detalhes importantes do Brasil durante 

o Segundo Império, momento de profundas transformações na 

sociedade brasileira. 

 

Introdução 

 

1 Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/5205746487144032  

2 Currículo reduzido em: https://www.escavador.com/sobre/6438304/dayane-

rubila-lobo-hessmann 

3 Currículo reduzido em: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do 
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Nas últimas décadas, as relações entre História e Literatura são 

profícuas. Porém, nem sempre foi assim. Durante muito tempo, a 

História somente aceitava como fonte para estudo documentos oficiais. 

Demorou muito tempo para os historiadores entenderem a relevância 

das dimensões subjetivas e imaginárias que um texto literário pode 

proporcionar.  No entanto, com a guinada da História dos Annales, a 

Literatura passou a ser uma fonte histórica importante. 

Conforme sublinha Antônio Celso Ferreira, a literatura “não 

documenta o real nem constituiu representação semelhante aos 

discursos científico, filosófico, político, jurídico ou outros [...] o texto 

literário é sinônimo de ficção ou fingimento – destinado a entreter o 

leitor”. (FERREIRA, 2015, p. 66). 

É importante destacar que o texto literário compõe um universo 

ficcional, por mais real que possa parecer. Dessa forma, o papel do 

historiador é confrontar a narrativa literária com outras fontes 

históricas que permitam compreender a complexidade da obra. 

Os acontecimentos narrados por uma obra literária 

correspondem mais a uma coerência interna ao texto do que à 

“realidade exterior” (PESENTE, 2018). Entretanto, tal aspecto, ao invés 

de afastar, deveria aproximar o historiador da literatura, uma vez que 

esta, como construção do autor, é capaz de comunicar ao leitor uma 

complexidade da experiência humana que, muitas vezes, escapa ao 

texto histórico, soterrado em metodologias e análises das fontes. 

Destarte, sublinhamos que toda obra de ficção está 

invariavelmente arraigada na sociedade, ou seja, é determinada pelas 

condições de tempo, espaço, cultura e relações sociais que o escritor 

estabelece com o mundo. 

Ferreira alerta que “o estabelecimento dos juízos estéticos não 

cabe numa pesquisa histórica” (FERREIRA, 2015, p. 71). Deste modo, 
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cabe ao historiador interrogar a qual público a obra se destinava e que 

papel cumpria na época; cabe entender como a literatura foi lida, 

transmitida, compartilhada ou apropriada por diferentes grupos 

sociais. Cabe compreendê-la como um testamento da época, um 

registro, passível de análise como qualquer fonte histórica. 

Machado de Assis, José de Alencar, Guimarães Rosa, Lima 

Barreto, Clarice Lispector são autores cujas obras são bastante 

estudadas pela historiografia, sendo nosso objetivo nesse texto 

analisar trechos de uma obra de Aluísio de Azevedo. Tal autor, 

reconhecido pelo seu famoso livro O cortiço, também publicou diversos 

outros textos que foram poucos analisados. Nesse sentido, enquanto 

há um excesso de trabalhos acadêmicos sobre o O Cortiço, sobre seus 

outros trabalhos há algumas lacunas. Tal fato, portanto, justifica o 

recorte do nosso texto. 

Assim, analisaremos a seguir a crônica “Casas de Cômodo” de 

Aluísio de Azevedo, que compõe o livro O Touro negro, publicado 

postumamente como uma coletânea de textos diversos.  

Ressalta-se que “Casas de Cômodo” não é datada e não existe 

comentário algum sobre ela no prefácio do livro, também não há 

informações se ela é realmente uma crônica ou um conto. Apesar disso, 

pela maneira como o texto foi construído, podemos sugerir que se trata 

de uma crônica, uma vez que o autor versa sobre temas do cotidiano.  

 

Aluísio de Azevedo: figura histórica única e irrepetível 

 

Como separar, em cada um de 

nós, o que é exclusivamente 
nosso e o que é social?  

(ANDRADE, 1977) 
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A maneira de escrever, de se expressar, de pensar é, sem 

dúvida, única de cada ser humano. Contudo, como diria o poeta Carlos 

Drummond de Andrade, “as ideias são, essencialmente, históricas e, 

portanto, coletivas” (ANDRADE, 1977). Diante disso, é importante 

conhecer quem foi Aluísio de Azevedo para entender suas ideias, 

valores, opções, crenças e visões de mundo, que não apenas lhe 

pertencem, como também à sua sociedade e ao seu tempo. 

Aluísio Tancredo Gonçalves de Azevedo nasceu em São Luís do 

Maranhão em 14 de abril de 1857, e faleceu em Buenos Aires, na 

Argentina, em 21 de janeiro de 1913. Da infância à adolescência, ele 

estudou em São Luís e trabalhou como caixeiro e guarda-livros. Em 

1876, embarcou para o Rio de Janeiro, matriculando-se na Imperial 

Academia de Belas Artes.  

Contudo, com a morte do pai, em 1878, Aluísio retornou à capital 

maranhense. A partir de então, iniciou sua carreira como escritor. Em 

1880, publicou o romance Uma lágrima de mulher, um típico 

dramalhão romântico. Foi também colaborador do jornal O Pensador, 

que defendia a abolição da escravatura.  

Em 1881, lançou O Mulato, obra que o consagrou como um 

escritor naturalista, também nesse ano voltou à Corte, onde passou a 

se dedicar na elaboração de seus romances. No Rio de Janeiro, 

integrou-se aos grupos boêmios da época, junto de outros escritores 

como Coelho Neto e Olavo Bilac. 

De 1882 a 1895, escreveu sem interrupções romances, contos e 

crônicas e, como muitos da sua época, também recorreu ao jornalismo 

para sobreviver, de maneira que seus romances foram escritos para 

serem publicados inicialmente em forma de folhetins nos jornais. 

Em 1895, encerrou a carreira de romancista e ingressou na 

diplomacia, servindo na Espanha, no Japão, na Argentina, na Inglaterra 
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e na Itália. Foi membro da Academia Brasileira de Letras, o primeiro a 

ocupar a cadeira de número 4.  

As suas obras foram produzidas em um período de grande 

diversidade literária, em que todos os gêneros literários modernos 

floresciam. Apesar de hoje se criticar a caracterização dos movimentos 

literários, de maneira geral, pode-se afirmar que a produção literária 

de Azevedo estava em consonância com um dos movimentos em voga 

naquele período, o naturalismo (CANDIDO; CASTELO, 1985, p. 285). 

Esse estilo literário, conforme caracterizado por Candido e 

Castelo (1985), é um tipo de “realismo que procura explicar 

cientificamente a conduta e o modo de ser dos personagens por meio 

dos fatores externos, de natureza biológica e sociológica, que 

condicionam a vida humana” (CANDIDO; CASTELO, 1985, p. 286). 

De maneira alguma, a intenção é enquadrar o escritor nesse 

movimento, mas é inegável que essas características aparecem em 

suas obras. Fanini (2003), em uma tese de doutorado defendida na 

UFSC, ao fazer um levantamento sobre os discursos críticos a respeito 

de Azevedo, aponta que muitos críticos dividiram suas obras em obras 

sérias e folhetins mercadológicos.  

Nesse sentido, as obras mais comentadas, analisadas e 

festejadas pela crítica literária e mesmo pelo público são O mulato, 

publicada em 1881, Casa de pensão, publicada em 1884, e o romance 

mais celebrado, O cortiço, publicado em 1890. Essa última obra é 

considerada não só a grande obra-prima de Aluísio de Azevedo como 

também um exponencial do naturalismo brasileiro. Sobre ela já foram 

produzidas várias críticas que enfatizaram os mais diversos aspectos. 

 

Contexto 
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As duas últimas décadas do século XIX no Brasil foram marcadas 

pelo início da modernização do país, que se convencionou chamar de 

Belle Époque. Mais especificamente, dois acontecimentos marcaram de 

maneira profunda a política e a sociedade brasileira.  

Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, 

abolindo a escravidão e libertando os negros ainda cativos. Já em 15 

de novembro de 1889, o exército brasileiro acabou com a monarquia e 

proclamou a república no Brasil. Esses fatos obviamente foram 

estopins de processos que já estavam em andamento ao longo do 

século XIX, principalmente a partir da segunda metade.  

Dessa maneira, vivia-se um momento de muitas mudanças no 

Brasil, o que obviamente era percebido pelos escritores da época, que 

não deixavam de se manifestar sobre essas transformações.  Tanto o 

abolicionismo como o republicanismo foram dois movimentos que 

agregaram artistas e intelectuais no Brasil. 

A respeito dessas transformações e da participação dos 

intelectuais e artistas, inclusive Aluísio de Azevedo, nesse processo, 

Sevcenko (1999, p. 78) afirma que “o engajamento se torna a condição 

ética do homem de letras”. Desta forma, havia por parte dos escritores 

uma preocupação com os rumos do país.  

Nas palavras de Sevcenko, o objetivo desses intelectuais era “a 

atualização da sociedade com o modo de vida promanado da Europa, 

a modernização das estruturas da nação, com a sua devida integração 

na grande unidade internacional e a elevação do nível cultural e 

material da população” (SEVCENKO, 1999, p. 79). 

 Ainda segundo o pesquisador, esses intelectuais “tendiam a 

considerar-se não só como agentes dessa corrente transformadora, 

mas como a própria condição precípua de seu desencadeamento e 

realização” (1999, p. 80). 
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A respeito dessa modernização que ocorreu no Brasil, o grande 

símbolo certamente foi a cidade do Rio de Janeiro, que desde a chegada 

da família Real em 1808 tinha se transformado na cidade mais 

importante do país, e no final do século XIX não era diferente. O Rio 

de Janeiro era o centro político e cultural do Brasil e a modernização 

do país deveria começar por ele.  

Assim, diversas transformações ocorreram na cidade, 

principalmente após a proclamação da república. Isso é importante, 

pois faz parte da produção literária de Aluísio de Azevedo e foi uma das 

questões que permeou sua obra, como fica mais evidente no romance 

O cortiço, que era um elemento fundamental do centro do Rio de 

Janeiro e que, em decorrência, modernização da cidade, foi destruído. 

Além dos cortiços, as pensões também eram comuns no centro 

do Rio de Janeiro. Na crônica, Aloísio de Azevedo usou o termo “casa 

de pensão” para se referir às “casas de cômodos”, deixando evidente 

que a casa a que se refere na crônica é uma pensão. Essas residências 

eram habitadas pelas mais diversas pessoas, muitas delas vinham de 

fora, e nas palavras do narrador, frequentavam as pensões: 

 

[...] estudantes pobres, carteiros e praticantes do correio, 

repórteres de jornais efêmeros, moços de botequim, operários 

de todas as profissões, comparsas e figurantes de teatro, 

pianistas de contrato por noite, cantores de igreja, costureiras 

sem oficina, cigarreiros sem fábrica, barbeiros sem loja, 

tipógrafos, guarda-freios, limpa- trilhos, bandeiras de bondes, 

enfim toda essa pobre gente, para quem se inventaram os 

postos mais ingratos na luta pela vida, os mais precários e os 

mais arriscados; essa gente que em tempo de paz morre de 

fome, e em tempo de guerra dá de comer com a própria carne 

às bocas de fogo das baterias inimigas. (AZEVEDO, 1954, p. 

36). 
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Com isso, evidencia-se que as pensões ou as casas de cômodos 

eram lugares que, apesar de terem estruturas diferentes, se pareciam 

muito com os cortiços, principalmente no que diz respeito aos 

frequentadores. Os cortiços e as pensões eram reflexos do crescimento 

da cidade do Rio de Janeiro, que recebeu um imenso número de 

pessoas desde meados do século XIX. 

Segundo Sidney Chalhoub, a proliferação dos cortiços na cidade 

do Rio de Janeiro se deu a partir das décadas de 1850 e 1860, e esteve 

ligado ao aumento do fluxo de imigrantes, especialmente portugueses, 

e ao crescimento de alforrias obtidas pelos escravizados, bem como a 

prática cada vez mais comum de permitir que os cativos residissem 

“sobre si”. Além disso, Chalhoub ainda destaca que sempre houve uma 

sistemática perseguição a esse tipo de moradia, e que se intensificou 

a partir de meados da década de 1870 (CHALHOUB, 1996, p. 25-26)  

Obviamente, o grande número de habitantes concentrados no 

centro da cidade do Rio de Janeiro causava grandes transtornos, 

principalmente em virtude da falta de condições sanitárias, das 

habitações precárias, entre outras questões, o que levava a cidade a 

sofrer com doenças e epidemias. Esse quadro é retratado muito bem 

nas obras de Azevedo. 

Ademais, outra característica de suas obras e que está presente 

na crônica “Casas de cômodos” é o “poder de dar vida e corpo a 

agrupamentos humanos. Soube movimentá-los com perfeito domínio 

das situações, enquanto fixava as emoções particulares como traços 

de relevo das reações coletivas” (CANDIDO; CASTELO, 1985, p. 325). 

  

Casas de cômodos 

 

De maneira geral, a crônica de Aluísio de Azevedo narra de modo 

bastante irônico e crítico quem são e como são os donos das “casas de 
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cômodos”, como essas casas são criadas e como elas são gerenciadas. 

Segundo o autor, os donos são, na maioria das vezes, forasteiros, e no 

caso dessa crônica o narrador se refere a ele como um português.  

Sua principal preocupação é justamente “denunciar” como esses 

donos acabam explorando os seus inquilinos. Para isso, ele retrata o 

dono de maneira pejorativa, em contraposição aos inquilinos, que eram 

trabalhadores, mas explorados.  

Em relação à data em que a crônica foi escrita, apesar de não 

aparecer no final dela, como consta nas outras, M. Nogueira da Silva, 

no prefácio da obra, afirma que, com exceção ao primeiro texto, escrito 

em 1910, o restante segue a cronologia da publicação, de maneira que 

o primeiro data de 1882 e logo após vem “Casas de cômodos”, sendo 

o seguinte do ano de 1883, e assim por diante. Dessa forma, é 

presumível que a crônica seja ou de 1882 ou de 1883. 

Outra questão interessante sobre a crônica é que, em uma rápida 

pesquisa pela internet, foram encontradas poucas análises que tinham 

como preocupação outros textos que não os clássicos de Azevedo. 

Apesar disso, o interessante é que essa crônica adianta muitos temas 

explorados pelo autor posteriormente em suas obras mais conhecidas. 

 

O poeta boêmio 

 

Além dos diversos tipos de pessoas que habitavam as pensões, 

como já foi colocado anteriormente, outro personagem presente na 

crônica de Azevedo é o poeta boêmio. Esse, diferentemente dos outros 

tipos, foi tratado pelo autor de maneira mais aprofundada. 

Na primeira apresentação que o autor faz sobre o poeta, afirma 

ser este o desespero do locador e o tormento dos locatários. Nas 

palavras do autor: 
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O poeta boêmio é para o alugador de cômodos o osso do seu 

ofício. Sem emprego, sem rendimentos de nenhuma espécie, 

sem mesada e sem mobília, carregado de sonhos, que são os 

filhos que lhe deu Quimera, sua amante, o poeta boêmio vive 

da desgraça e da glória de ser poeta, atravessando 

indiferentemente todos os andares da miséria, olhos fitos no 

ideal, aos encontrões com os miseráveis que sobem e com os 

miseráveis que descem as longas escadarias do negro e frio 

castelo. (AZEVEDO, 1954, p. 36). 

 

Assim, Aluísio de Azevedo caracteriza o que chama de poeta 

boêmio como um homem que vive em função da poesia apenas, vive 

por seu ideal e seu sonho. Sua vida é permeada pela desgraça e pela 

glória de ser poeta, não importando o fato de não ter rendimentos.  

Essa caracterização do poeta, em que aparentemente seu 

trabalho é valorizado, era uma discussão recorrente no período em que 

a crônica foi escrita. Vários poetas naquele momento se preocupavam 

em escrever sobre o fazer poético. Contudo, esse trecho já parece 

conter certa ironia sobre o fazer poético do artista e, logo após, 

Azevedo finaliza a sua percepção sobre o poeta: “esse é o anjo mau da 

casa, o terror dos vizinhos, o malquerido de todos os locatários. Dorme 

enquanto os outros trabalham e durante a noite conversa com as 

estrelas, declamando em voz alta cousas de amor e de fantasia que, 

ali, só ele e elas compreendem” (AZEVEDO, 1954, p. 36). 

Assim, ao finalizar o trecho que apresenta o poeta boêmio, 

Azevedo deixa mais evidente sua ironia e, podemos entender assim, 

sua crítica a esse tipo de poeta que não está preocupado com questões 

que seriam relevantes, mas apenas com “cousas” de amor e fantasias. 

“Cousas” que ninguém compreende, apenas o poeta e as estrelas. 
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Podemos sugerir que há uma crítica a determinado modo de 

produção literária, que não se encaixava naquela produção mais 

engajada que toma forma nos anos finais do século XIX com os 

movimentos realista e naturalista, do qual Azevedo fazia parte. 

 

Caracterização do português e a crítica social 

 

Uma questão que aparece de maneira pujante na crônica diz 

respeito aos problemas sociais, contudo, esses problemas estão 

relacionados intimamente com a caracterização do dono, no caso, o 

português. Desse modo, durante toda a crônica, enquanto Azevedo 

caracteriza o português, ele o contrapõe ao trabalhador brasileiro. 

Nesse sentido, os inquilinos dos quartos da pensão são os verdadeiros 

trabalhadores, aqueles que realmente sustentam a casa, enquanto o 

dono é apenas um explorador. 

A caracterização negativa dos portugueses é algo recorrente na 

obra de Azevedo, sendo até tema de dissertação de mestrado em 

Portugal. A autora, Susana N. T. B. de Pinho Silva, procurou 

compreender a maneira pela qual o português foi caracterizado nos 

romances Casa de Pensão, O Mulato e O cortiço. Para ela, o objetivo 

do romancista era o de “desmascarar e ridicularizar o que havia de pior 

e incorrigível na sociedade, durante o período do Império. O 

ressentimento criado pelos portugueses entre os brasileiros era tema 

que se enquadrava, na perfeição, no programa crítico do escritor” 

(PINHO SILVA, 2007, p. 108).  

Ainda segundo Pinho Silva, a caracterização dos portugueses, 

não apenas nas obras de Azevedo, mas de toda a geração dele, foi 

marcada por uma fobia aos lusos, tendo em vista que esses, naquele 

período, segundo a autora, eram responsabilizados pelos males do 

Brasil. 
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Essa caracterização negativa dos portugueses aparece de forma 

bastante marcante em O Cortiço. Nesse romance, todos os 

portugueses são ambiciosos, exploradores, só se preocupavam em 

“aumentar os bens”, e com exceção de um português que “se 

abrasileirou”, todos os outros eram os patrões, os donos de tabernas, 

armazéns, bazar etc. 

Azevedo mostra nessa obra apenas os imigrantes portugueses 

em uma posição mais elevada, aqueles “que se deram bem”, mesmo 

que à custa da exploração de outros homens. Isso não é muito 

diferente na crônica “Casas de cômodos”. Contudo, esse breve texto 

foi publicado, ao que tudo indica, antes da obra O Cortiço. 

Já no início da crônica, Azevedo afirma que o dono da casa de 

cômodo deveria ser estudado, pois este, mais até que o dono da casa 

de jogo, conseguia enriquecer sem trabalhar e sem se arriscar. Mas 

em seguida faz um mea culpa, dizendo que no Brasil a especulação 

velhaca produz mais do que o trabalho, e por isso o forasteiro prefere 

fazer dinheiro sem nada fazer (AZEVEDO, 1954, p. 35). 

Depois disso, assevera que o forasteiro conseguia dinheiro 

emprestado com um patrício, o qual era um comerciante. Com os 

recursos, ele alugava um casarão com vários quartos, e devido ao 

número de pessoas ser maior do que de habitações no Rio de Janeiro, 

a pensão ficava cheia muito rápido.  

Após fazer um relato sobre quem eram os hóspedes, o autor diz 

que, mesmo sem o poeta boêmio pagar, o dinheiro pago pelos outros 

locatários fazia com que o malandro do locador conseguisse pagar 

todas suas despesas e ainda gozar (AZEVEDO, 1954, p. 37). Aqui é 

interessante que Azevedo usa o termo malandro, algo que era bastante 

pejorativo, e representava aquele que “queria se dar bem sem 

esforço”. Mas na maioria das vezes este termo era usado para se referir 

ao brasileiro. 
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Assim caracteriza o português como aquele que usa o brasileiro 

para se dar bem. Em seguida, escreve o autor, “E assim vai vivendo o 

esperto forasteiro à barba longa, perna alçada e barriga farta, 

enquanto os outros trabalham para ele”. O interessante é contrapor a 

situação do dono com os seus locatários, pois se um vive com a barriga 

farta, os outros “em tempos de paz morre de fome” (AZEVEDO, 1954, 

p. 36). 

O dono é tão malandro que, mesmo quando perde, acaba 

ganhando, pois quando alguns estudantes fogem, ou quando alguns 

inquilinos não conseguem pagar o aluguel, seus móveis são deixados 

para trás, fazendo com que o dono comece a alugar os quartos por um 

preço mais elevado, devido ao fato de serem mobiliados. 

O único “trabalho” do dono é cobrar o aluguel no início do mês, 

depois disso vive a ensinar habilidades aos animais, ou a “cavaquear” 

com os vizinhos. Nessa parte da crônica, é interessante ressaltar algo 

que aparece de maneira mais complexa em O Cortiço. O forasteiro 

acaba se juntado a uma quitandeira e começa a explorá-la.  

Novamente, existe a contraposição entre o trabalhador e o 

malandro, que nada faz, e que quando está “farto de aturar o Brasil, 

passa com luvas o estabelecimento e retira-se a pátria”. Apesar das 

críticas já feitas ao forasteiro, elas se intensificam na parte final. O 

autor, ao comentar que o dono não admite barulhos na casa de pensão, 

alega ter ele gritado que a casa é sua. Assim, vale a pena mostrar a 

indignação do autor sobre esse fato: 

 

Sua casa! Ora, eis aí, ao meu ver, uma cousa singularíssima. 

O aluguel daquele prédio é pago pelos hóspedes, como é a 

mesa, o gás, a água e o serviço dos criados. Tudo que ali está 

dentro foi comprado pelos locatários e não pelo locador; ali só 

há um homem que não trabalha e que não paga o lugar que 

ocupa, nem a comida que consome, nem o serviço dos que o 



118 

 
servem; e é, no entanto, esse homem justamente quem só 

tem ali o direito de dizer que está em sua casa e o único que 

grita e manda como verdadeiro dono. Será legal, mas é injusto 

e é duro (AZEVEDO, 1954, p. 39). 

Assim, Azevedo demonstra toda a sua indignação com o dono do 

estabelecimento, e se mostra mais indignado não apenas por ele não 

trabalhar enquanto os outros o sustentam, mas pelo fato de que 

apenas ele tem o direito de se dizer dono. Apesar de isso estar na 

legalidade, em suas palavras, era injusto. 

Em seguida, já finalizando, fala sobre o trabalho daqueles que 

vivem nessas casas de pensão, e novamente as contrapõe ao 

português, agora com um tom bastante irônico. Enquanto os outros 

trabalham, diz ele, “O locador, defronte do seu papagaio, estala os 

dedos com a mão no ar e, risonho, a babar-se feliz, diz-lhe pela 

milésima vez: ‘Papagaio real, para Portugal! Quem passa meu louro? 

É o rei que vai à caça!’” (AZEVEDO, 1954, p. 39). 

Ele é malandro, mas ao mesmo tempo é um ser abobalhado que 

baba e repete a mesma coisa para um papagaio. Mas o que o levou a 

ficar assim? Parece que o fato de não trabalhar e apenas explorar os 

outros imputa a ele essa condição. 

Entretanto, Azevedo, como homem de seu tempo, preocupado 

com as questões sociais e políticas do país, não apenas critica os 

forasteiros exploradores, mas também oferece uma solução aos 

problemas. Essas casas deveriam servir para pessoas que realmente 

necessitassem de moradias e não para os portugueses explorarem os 

brasileiros. Ainda, faz uma crítica final à imigração, que naquele 

momento estava em voga no país, dizendo que não vale a pena fazer 

propaganda de imigração apenas para o Brasil ter malandros que 

ensinam papagaios a falar. 

Dessa forma, fecha o texto com uma crítica bastante ácida à 

política de imigração, principalmente no que diz respeito aos 
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portugueses, e isso devido à postura da sociedade em relação aos 

antigos colonizadores. 

Mais do que isso, o que chama a atenção é a crítica de caráter 

social, na qual Azevedo questiona o status quo da sociedade. Talvez o 

questionamento fosse apenas para determinado grupo social, 

entretanto o seu texto parece apontar para além disso ao questionar o 

que é justo e legal na sociedade brasileira.   

O escritor parece realmente se preocupar com a situação social 

e as condições dos trabalhadores, e, ademais, se mostra preocupado 

com a exploração sofrida por eles.  Ao enfatizar o fato de o dono não 

trabalhar, ou seja, nada produzir e explorar o trabalhador, aquele que 

produz, e ainda lucrar com isso, tem-se a impressão de que a crítica é 

muito mais ao sistema do que ao um grupo específico.  

 

Para concluir... 

 

A crônica “Casa de Comodo” de Aluísio de Azevedo é uma rica 

fonte literária para o estudo da História. Sua análise revela detalhes 

importantes do Brasil durante o Segundo Império, momento de 

profundas transformações na sociedade brasileira. 

Analisamos aqui apenas alguns trechos da crônica, com isso, 

obviamente, não pretendemos esgotar todas as análises. “Casa de 

cômodo” um texto riquíssimo, que carece de mais estudos pelos 

literatos e historiadores. Fica o convite! 
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NAS DOBRAS DO MODERNISMO: ANÁLISE DE A 

SOMBRA (1922) DE ZINA AITA À LUZ DA 

CRÍTICA FEMINISTA 

 

FLORA MORENA MARIA MARTINI DE ARAÚJO1 

 

Será que tal se deve ao facto de não ter 

havido mulheres envolvidas nos primeiros 

movimentos da arte moderna? Não. Será 

que foi porque as que existiam não 

conseguiram determinar de modo 

significativo a forma e o carácter da arte 

moderna? Não. Ou será antes porque a 

história da arte moderna celebra uma 

tradição selectiva que normaliza um 

conjunto de práticas específicas e 

definidas pelo género como sendo o único 

modernismo? Eu defenderia esta 

explicação. Consequentemente, qualquer 

tentativa de estudar a actividade de 

mulheres artistas do período inicial da 

história do modernismo exige uma 

desconstrução dos mitos masculinos 

associados ao modernismo. (POLLOCK, 

2011, p. 54).  

 

Resumo 

  

Partindo das problematizações dos estudos de gênero e das 

ponderações feitas por teóricas feministas, tais como Griselda Pollock, 

Rita Felski e Linda Nochlin, este capítulo busca problematizar a relação 

das mulheres com a arte. Para isso, após uma breve análise acerca da 

desnaturalização da relação entre arte e gênero, apresentação das 

discussões propostas pela crítica feminista, buscaremos apresentar e 

problematizar a obra A sombra (1922) da artista brasileira Zina Aita e 

discorrer sobre sua trajetória e importância no movimento modernista 

brasileiro. Com isto pretendemos colaborar para a desnaturalização de 

 

1 Currículo lattes:  http://lattes.cnpq.br/5828547200273207 
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valores artísticos e da construção do “gênio”, bem como para o resgate 

de artistas mulheres que foram deixadas à margem pelas instituições 

e pela própria História da Arte. Contribuiremos, assim, com o 

fortalecimento da crítica feminista e revisão bibliográfica sobre a 

participação das mulheres na arte brasileira. 

 

Introdução 

 

Por termos recebido educação artística por meio de uma História 

da Arte tradicional, na qual os estilos são elencados e os gênios 

apresentados como indivíduos dotados de talento inato, um leitor 

curioso, ou mesmo atento, não deixa de se inquietar com os 

questionamentos e as afirmações de Griselda Pollock citados 

anteriormente.  

Isso porque, sempre que pensamos nos grandes nomes da arte, 

os primeiros que nos vêm à mente são de artistas como Monet, Picasso 

e Van Gogh. Além, é claro, dos brasileiros, Portinari e Di Cavalcanti, 

por exemplo. São poucas as vezes que nos lembramos de uma mulher. 

E quando o fazemos, são nomes pontuais, como Frida Kahlo, Tarsila do 

Amaral e Anita Malfatti. Não atentamos para como a prática da pintura 

e a participação no mundo da arte foi – e ainda é – altamente 

excludente. Como também não questionamos, a exemplo de Linda 

Nochlin, “Por que não há grandes gênios mulheres da pintura?”.  

A problematização levantada por Nochlin é muito importante, 

pois, assim como a desnaturalização dos gênios e do cânone artístico, 

devemos ter em mente que a estética e os padrões da arte são 

elaborados e reforçados constantemente. Por exemplo, por nossa 

educação artística que, por ser uma via de mão dupla, ao passo que 

define e nos ensina sobre o que é Arte2, demarca também aquilo que 

 

2 Aqui, grafamos com letra maiúscula pois não nos referimos à arte em geral, mas 

às produções consideradas elevadas, dignas dos grandes museus e inseridas no 
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não é, bem como aquilo que, mesmo sendo considerado Arte, tem 

menor valor frente às “grandes obras”.  

Neste sentido, os estudos de gênero e a crítica feminista desde 

a segunda metade do século XX têm contribuído para a 

problematização acerca da hegemonia masculina na história e no 

mercado de arte. Ainda, levanta questões teóricas e epistemológicas 

que vêm propiciando novas reflexões em campos como História e 

Sociologia da Arte e que têm apresentado frutíferos resultados no que 

tange à desconstrução do androcentrismo na arte ao trazer à tona seu 

caráter elitista e excludente. Com isso, problematiza também a 

ausência feminina no universo artístico e desnaturalizando-a.  

Partindo destas questões e das ponderações feitas por teóricas 

como Griselda Pollock, Rita Felski e Linda Nochlin, este capítulo busca 

problematizar a relação das mulheres com a arte. Para isso, após uma 

breve análise acerca da desnaturalização da relação entre arte e 

gênero, apresentação das discussões propostas pela crítica feminista, 

buscaremos apresentar e problematizar a obra A sombra (1922) da 

artista brasileira Zina Aita, discorrendo sobre sua trajetória e 

importância no movimento modernista brasileiro. Com isso, 

pretendemos colaborar para a desnaturalização de valores artísticos e 

da construção do “gênio”, bem como para o resgate de artistas 

mulheres que foram deixadas à margem pelas instituições e História 

da Arte. Contribuiremos, assim, com o fortalecimento da crítica 

feminista e a revisão bibliográfica sobre a participação das mulheres 

na arte brasileira. 

 

 

 

 
cânone. É “grande arte”, aquela que está elencada nos manuais e é composta das 

“grandes obras da humanidade”. 
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Arte e gênero 

 

Tradicionalmente, a relação entre o masculino e feminino foi 

pensada pelo viés da dicotomia sexual ao se afirmar que as motivações 

que levam homens e mulheres por caminhos tão diferentes são de 

ordem natural, determinadas por Deus e, assim, imutáveis. Enquanto 

aos homens são atribuídas caraterísticas relacionada à racionalidade e 

atuação na esfera pública, às mulheres historicamente foram 

destinados atributos ligados à esfera doméstica, cuidados com o lar e 

com a família. Delimitações que foram muito caras ao projeto moderno 

de sociedade e indivíduo. (ARAUJO, 2014). 

O Iluminismo exerceu grande influência no pensamento 

ocidental, e garantiu as bases não apenas para o pensamento político, 

social e econômico, mas também para as normatizações de gênero. 

Por mais que muitos dos filósofos tenham se declarado observadores 

imparciais da natureza, o gênero foi um dos alicerces epistemológicos 

aos quais suas teorias se apoiaram. Jean-Jacques Rousseau, por 

exemplo, em 1776, publicou o manual de educação Emílio ou Da 

educação, em que forjou as subjetividades de homens e mulheres e 

defendeu a já citada reclusão feminina ao espaço doméstico (ARAUJO, 

2014). Um dos apontamentos de Rousseau é de que a mulher foi 

forjada para ser mãe e esposa e que, por sua racionalidade “inferior”, 

não é dada aos assuntos da alma, à construção do conhecimento ou a 

assuntos relacionados à criação.  

As teorias de Rousseau alcançaram o grande público e se 

tornaram importante fonte para educação de moças e rapazes ao longo 

do século XIX. Enquanto as mulheres estavam reclusas em suas 

residências, dedicando-se aos cuidados de suas casas e, na maioria 

das vezes, impedidas de estudar, os homens compunham as 

instituições sociais – literárias, artísticas, políticas e educacionais, 

entre outras. Enfim, eram eles que detinham o controle da construção 
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do conhecimento e, assim como afirma Foucault, da produção das 

verdades (FOUCAULT, 2005).  

Na esteira de Foucault, Rita Felski lança um olhar crítico à 

modernidade e sua produção de saberes e verdades. Pela perspectiva 

feminista, no livro Gender of modernity, questiona tanto sua 

conceitualização como seus temas e conteúdo. Com um olhar atento, 

Felski descontrói sua pretensa universalidade e desnaturaliza seus 

padrões. Defende que essa é uma construção masculina tanto em seu 

conceito como em seus temas. (FELSKI, 1995). 

Essa percepção da modernidade é também defendida por Clark, 

que afirma que mais que um “recorte temporal”, ela é um conceito, um 

“ideal” que se dirige especificamente à esfera pública; ao mundo dos 

bordéis e das festas; enfim, a círculos de sociabilidades mundanas e 

boemia parisiense em que questões de classe, gênero e sexualidade se 

mesclam e são representadas por meio das telas de homens (CLARK, 

2004).  

Neles estão contidos este ideal de vida mundana, progresso e 

civilidade. Isso pode ser observado em pinturas como Un bar aux 

Folies-Bergère, de Manet (FIGURA 1). Nesta tela, o pintor, por meio da 

representação de uma jovem garçonete em um local para o lazer de 

homens da elite, traz símbolos da masculinidade: uma atendente de 

um bar, bebidas alcoólicas diversificadas e um espaço de sociabilidade 

tipicamente masculino. Neste cenário, ao contrário do que acontecia 

com mulheres, homens tinham a liberdade para circular sem se 

preocupar com repreensões familiares ou desaprovações sociais. Logo, 

eram espaços que lhes eram íntimos e que tinham livre acesso para 

circulação.  
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Estas questões, permeadas em obras de artistas como Manet, 

Renoir e Guys, trazem elementos próprios da masculinidade em seu 

contexto de produção. Logo, são fontes muito ricas para reflexão sobre 

a modernidade, já que nelas, na esteira das reflexões propostas por 

Felski e Clarck, podemos observar signos e práticas próprios do 

universo masculino que compuseram a arte na modernidade e forjaram 

seus ideias e seus imaginários. 

Por conta disto, as mulheres, de maneira geral, estavam 

excluídas desse movimento. Além do mais, a própria idealização do 

artista era muito relacionada à atuação mundana,3 à liberdade para a 

criação e para observação da vida, o que era impossível para as 

mulheres, pois: 

 

[...] não usufruíram da liberdade de estarem incógnitas na 

multidão. Nunca se posicionaram como ocupantes do domínio 

público. Não tinham o direito de olhar, fitar, examinar ou 

observar. Como o texto de Baudelaire visa demonstrar, as 

 

3 Neste caso, ele está se referindo à idealização do Flâneur, do artista, concebida por 

Baudelaire.  

Un bar aux Folies-Bergère, de Manet. 
Fonte : Courtauld Institute of Art. 
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mulheres não olham. Elas são entendidas como objecto do 

olhar do flâneur. (POLLOCK, 2011, p. 59) 

 

Contudo, mesmo com os inúmeros obstáculos impostos às 

mulheres, muitas ousaram transpor essas fronteiras de gênero. 

Aventuram-se a adentrar no universo artístico não apenas como 

musas, mas como pintoras. Mesmo enfrentando dificuldades, aos 

poucos conseguiram frequentar escolas especializadas.4 Contudo, o 

preconceito barrava suas entradas em salões e escolas de arte. 

Ademais, “A artista, como símbolo de um número crescente de 

mulheres profissionais, tornou-se uma personagem padrão para os 

caricaturistas e um alvo fácil como imagem de ‘mulher pouco feminina’ 

ou ‘ingênua’” (GARB, 1998, p. 239). 

Devido a isso, elas tiveram que travar inúmeras batalhas, que 

iam desde a luta pelo direito de exercer atividades tidas como 

masculinas, pelo reconhecimento enquanto indivíduos autônomos e 

plenamente capazes, até mesmo driblar os constantes infortúnios e 

escárnios a que a elas eram destinados. Dessa forma, mesmo que a 

História da Arte muitas vezes tenha nos indicado o contrário, a arte, 

como a literatura, nos séculos XIX e XX, foi permeada por homens e 

mulheres que interagiam nos ambientes e se dedicavam à criação de 

obras de qualidade.  

Mesmo que tenham sido apagadas da memória histórica, muitas 

mulheres se dedicaram à arte. Eram artistas com técnicas refinadas 

que ambicionavam o reconhecimento pelas instituições e por seus 

pares. (GARB, 1998). Contudo, por mais que muitas delas tenham tido 

a oportunidade de se dedicar à produção artística – o que era 

diretamente relacionado à sua condição financeira e cultura familiar –, 

 

4 Segundo Ana Paula Cavalcanti Simioni, em meados do século XIX já havia a 

frequência e presença de estudantes mulheres nas escolas de arte francesas. 
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nos salões e galerias suas obras acabavam sendo deixadas de lado em 

favorecimento das produzidas por homens. Ademais, ao tratarem da 

História da Arte, as instituições relegaram ao segundo plano a 

produção feminina. Nunca se dedicaram aos estudos acerca da 

emergência das mulheres no campo artístico, ou mesmo se 

preocuparam em analisar o valor estético e artístico de suas obras.  

Isso, segundo Pollock, é fruto de um cânone artístico estruturado 

com base na prerrogativa sexual. Uma indicativa da dicotomização de 

gênero nas artes que, segundo ela, está na própria nomenclatura do 

profissional da arte. Já que o “artista” historicamente foi uma figura 

masculina. A arte produzida por mulheres, assim como a literatura, 

sempre foi pensada como uma categoria à parte, e o feminino e a 

feminilidade, utilizados como adjetivo fundante de suas produções, 

assim como centrais na análise de suas produções (POLLOCK, p. 34). 

Essa situação é, segundo Pollock, fruto de uma História da Arte 

que normatiza e seleciona os indivíduos por meio de tradições muito 

específicas e que traz o gênero como um de seus quesitos. E que, por 

meio disso, constituiu-se pela perspectiva da sequência de movimentos 

artísticos, em que, historicamente, se canonizaram pintores homens e, 

por sua vez, inseriu as mulheres na arte apenas como musas – já que 

a atuação de mulheres como artista ultrapassava os limites do conceito 

de artista ou mesmo do gênio (POLLOCK, 2003). Por conta disso, sua 

presença em galerias e exposições foi historicamente negligenciada.  

Dessa forma, as mulheres que se dedicaram à arte foram 

apagadas da História. Como citado, foi com sua menção apenas como 

musas, como indivíduos passivos, que elas ganharam espaço e 

“reconhecimento” sob o olhar masculino com que elas foram 

representadas – podemos dizer, inclusive, que “quase inventadas”: “a 

feminilidade depende de uma criatividade masculina ausente, que 

define e controla o mundo que cria. [...] a arte está particularmente 
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envolvida na formação e na consolidação de relações desiguais de 

poder entre homens e mulheres”. (GARB, 1998, p. 223) 

Foi apenas nas décadas de 1960 e 1970 que surgiu uma crítica 

especializada no estudo de obras produzidas por mulheres, ao expor 

práticas excludentes e sexistas presentes no campo artístico. Neste 

período, muitos artistas, incorporando os ideais do movimento 

feminista, se dedicaram a problematizar a participação feminina no 

campo da arte, a ausência das mulheres na História da Arte, as 

instituições e cânones artísticos e, com isso, se propuseram a 

descontruir o imaginário machista presente na Arte.  

 

Arte e feminismo 

 

A crítica feminista pode ser interpretada como um produto de 

uma luta orientada para trocas entre o político e o social. Sua ação tem 

a intenção de ampliar a ação política para o domínio da cultura.  

 

Em relação à produção do conhecimento, sem dúvida alguma, 

a constituição de uma área de "estudos feministas" em quase 

todas as universidades do mundo ocidental permitiu inovar 

profundamente não apenas no reconhecimento da 

participação das mulheres nos processos históricos, mas na 

crítica à própria narrativa histórica, vista agora como produção 

sexuada ou "generificada" (gendered). (RAGO, 1996) 

 

Segundo aponta Miriam Adelman, o surgimento da teoria crítica 

feminista esteve ligado tanto às demandas feministas como aos 

estudos de gênero. O feminismo da segunda onda, portanto, foi o 

primeiro movimento social e político a procurar fortalecer o campo da 

crítica acadêmica por meio do estudo de mulheres (ADELMAN, 2004).  
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A efervescência do movimento feminista gerou transformações 

não apenas de maneira direta, por exemplo, na sexualidade ou na 

inserção das mulheres no mercado de trabalho, mas impactou a 

sociedade patriarcal como um todo. Abalou muitas das estruturas 

sociais e, entre elas, muitas das epistemologias às quais a cultura e o 

conhecimento ocidental foram forjados.   

O feminismo realizou uma extensa crítica cultural, teórica e 

epistemológica aos pressupostos da produção do conhecimento e da 

cultura. Problematizou, sobretudo, a pretensa universalidade de 

valores masculinos e ocidentais, altamente excludentes, estabelecidos 

como verdades, mas que não dão conta das diferenças (RAGO, 2012). 

Estas foram as pioneiras da segunda onda feminista, que por meio do 

maior acesso às universidades e à informação tiveram a oportunidade 

de fomentar tal discussão e difundi-las até que chegassem tanto aos 

bancos das academias como aos campos artísticos e literários.  

Dessa forma, a crítica feminista, que buscava desnaturalizar e 

criticar os valores do patriarcado e da opressão feminina, bem como 

os preconceitos que submeteram e subjugaram as mulheres durante 

séculos, aos poucos foram ganhando contornos teóricos. Fortalecidas 

por correntes pós-estruturalistas, muitas áreas do saber, como a 

biologia, a história, a linguística e a literatura, passaram por debates 

acerca de sua episteme e história serem marcadamente patriarcais.  

A arte não saiu ilesa desse processo. Os parâmetros da história 

da arte, as questões referentes à idealização do artista, do mercado de 

arte e os modos de representação do feminino passaram a ser objetivo 

de atenção de uma crítica feminista que buscava refletir acerca dos 

processos androcêntricos aos quais a arte estava sujeita.  

Incorporando o feminismo à arte, muitos artistas começaram a 

trazer tais discussões para o universo artístico. Dedicavam-se a refletir 

sobre a representação dos corpos, bem como a criticar a ausência de 
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mulheres na História da Arte, nas instituições e nos cânones artísticos. 

Neste contexto, uma importante proposta foi a do Guerrila Girls, 

coletivo de mulheres anônimas que, usando pseudônimos de mulheres 

que conseguiram conquistar seu espaço no mundo da arte, como 

Gertrude Stein e Frida Khalo, denunciava a discriminação de gênero no 

mundo da arte.  

O grupo surgiu, em 1985, como uma reação a uma exposição de 

Museu de Arte Moderna de Nova York, em que, supostamente, haveria 

uma reunião dos nomes mais significativos da arte contemporânea, 

mas que contava apenas 13 mulheres entre 169 artistas. Por meio do 

humor e das artes visuais – intervenções com materiais como folders, 

cartazes e de palestras –, as ativistas propuseram a refletir sobre a 

relação entre a nudez feminina e o espaço da mulher no mundo a arte. 

O grande questionamento do grupo era se as mulheres precisavam 

estar nuas para ganhar espaços nos museus (FELSKI, 2000).  

Nesta perspectiva, no artigo Why Have There Been No Great 

Women Artists?, Linda Nochlin discorre sobre a ausência de mulheres 

artistas nos livros de história da arte, denunciando o caráter 

androcêntrico dos padrões, métodos e do cânone artístico (NOCHLIN, 

1988). Nessa mesma obra, Nochlin elabora uma crítica à ideia de 

“gênio” – que traz consigo uma aura de característica inata e 

masculina. Para tal, ela utiliza uma “abordagem sociológica da arte” e 

demonstra que mesmo os indivíduos considerados “gênios” 

conseguiram despontar apenas por que tiveram a oportunidade de 

acesso às instituições e/ou possibilidade de dedicação integral à 

atividade artística (NOCHLIN, 1988).  

Ao demonstrar que a genialidade não é um traço inato, ela 

identifica as bases sob as quais o talento pode ser desenvolvido. E, por 

consequência, explica o fato de “não haver mulheres artistas 

excepcionais”. Segundo ela,  
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The fault lies not in our stars, our hormones, our menstrual 

cycles, or our empty internal spaces, but in our institutions 

and our education—education understood to include 

everything that happens to us from the moment we enter, 

head first, into this world of meaningful symbols, signs, and 

signals. (NOCHLIN, 1988, p.28)5 

 

Ao propor essa reflexão acerca da produção da história da arte e 

enfatizar a importância de pensá-la pelo viés social – no qual práticas 

sociais devem ser pensadas em conjunto – Nochlin desnaturaliza as 

hierarquias que constituem o sistema da arte, expondo sua 

parcialidade e relacionando-a com a categorias de gênero, classe e raça 

(NOCHLIN, 1988).  

Felski é outra crítica feminista que procura romper com a noção 

de “gênio criador”. A autora propõe pensarmos não com base na noção 

de “criação”, que segundo ela é uma perspectiva muito individualista, 

mas na ideia de “produção”. Com isso, ela vai na contramão da ideia 

de genialidade. Pois, ao contrário do que muito tempo foi pregado pela 

História da Arte, ela não compreende o artista como um indivíduo 

dotado de talento inato (FELSKI, 2000), mas alguém que está em um 

lugar social específico, que recebeu oportunidade de desenvolver suas 

aptidões, se dedicar à prática artística, bem como teve oportunidade 

de se inserir em salões, exposição e, com isso, fazer parte do mercado 

da arte.  

Já Pollock afirma que tanto a ideia de “gênio” como os 

parâmetros canônicos foram elaboradas com base em perspectivas 

 

5 “A culpa não está em nossas estrelas, nossos hormônios, ciclos menstruais ou 

espaços internos vazios, mas em nossas instituições e em nossa educação - 

considerando que ela inclui tudo o que nos acontece desde o momento em que 

entramos no mundo de símbolos, signos e sinais”. (Tradução nossa) 
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masculinistas. Pois, enquanto o primeiro foi pensando de acordo com 

os privilégios dados aos homens em nossa sociedade, o segundo 

construiu-se enfatizando qualidades culturalmente masculinas. Por 

conta disso, sempre os homens foram considerados gênios, nunca as 

mulheres (POLLOCK, 2003). 

Ao elaborar uma crítica feminista à História da Arte, Pollock 

rompe com os limites da disciplina. Isso porque, em vez de propor 

incorporação das teorias feministas a seus valores tradicionais, ela 

propõe transcender os valores canônicos. Em sua opinião, uma História 

da Arte feminista não deve se dedicar apenas à análise estética das 

obras, mas ser uma história da arte que pense a produção pelo social, 

que rejeite os discursos hierarquizantes e excludentes para que seja 

elaborada uma história da arte que considere as categorias de classe, 

raça e gênero (POLLOCK, 2003). Em consonância com as ideias de 

Felski, ainda afirma que as feministas não devem pensar pelos seus 

padrões e delimitações, mas sim repensar criticamente seus métodos 

e valores, romper com seus modelos para que, em vez de inserir os 

indivíduos deixados à margem, seja possível criar um novo modelo 

epistemológico para a arte.  

Embora ainda tímida no Brasil, as teorias críticas feministas vêm 

ganhando força, sobretudo após a década de 90 do século XX. 

Contudo, apesar de comemorar a presença dos estudos feministas no 

Brasil, devemos ter em mente que tais pesquisas ainda são poucas se 

comparadas a temas e abordagens tradicionais. Buscando colaborar 

com esta discussão, a seguir, trataremos a trajetória de Zina Aita, 

pintora modernista que foi uma das mulheres que fizeram parte deste 

movimento e que garante a nós, pesquisadoras e pesquisadores, uma 

fonte riquíssima para pensar a relação entre arte e gênero no Brasil. 
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Zina Aita: uma modernista brasileira 

 

Criado por uma pequena parcela de intelectuais, escritores e 

artistas, de maneira geral, o movimento modernista brasileiro 

ambicionava se expandir sobre todos os domínios da cultura e da 

política. Seus participantes, em sua maioria filhos da elite com 

formação exímia e em contato com correntes modernistas advindas da 

Europa, desejavam promover uma renovação estética e cultural que 

deveria ser transformada em ação política (MORAES, 2014).  

Apesar de numericamente tímida, a participação das mulheres 

na Semana de Arte Moderna de 1922 e no período posterior foi muito 

importante para consolidação e rumos tomados pelo movimento. 

Embora a maioria delas tenha sido apagada da memória do 

movimento, Pagu, Tarsila do Amaral e Anita Malfati não eram as únicas 

figuras femininas do modernismo no Brasil, como nos dá mostras a 

foto abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto da chegada dos paulistas para exposição de Tarsila do Amaral no Rio de 

Janeiro em 1929. Da esquerda para a direita, na frente: Pagu, Anita Malfatti, 

Elsie Houston, Eugênia Álvaro Moreyra; atrás: Benjamin Péret, Oswald, Álvaro 

Moreyra e Maximilien Gauthie. Fonte: Acervo O Globo. 
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Sua preocupação, pelo menos em um primeiro momento, era a 

busca de sua própria identidade, que passava pela recusa dos valores 

canônicos, bem como das importações prontas de modelos europeus 

pré-estabelecidos – seja na poesia, literatura, música, pintura, 

arquitetura, entre outros. Sua ambição neste sentido era promover 

uma ressignificação das vanguardas advindas da Europa e criar 

paradigmas genuinamente brasileiros. Marcando, assim, a emergência 

do Modernismo brasileiro.  

O marco de tal movimento foi a Semana de Arte Moderna – um 

dos principais eventos da história da arte no Brasil – por eles 

organizada em 1922, na capital paulista que, segundo Moraes, era um 

dos maiores centros culturais do país. 

 

Até os primeiros anos do século XX, a vida intelectual 

praticamente se concentra no eixo São Paulo - Rio de Janeiro. 

É principalmente através da capital da república, centro do 

mundo político do país, cidade que havia se tornado o terceiro 

porto das Américas e pela qual circulava o capital financeiro, 

que se incorpora à "cultura nacional" tudo o que chega da 

Europa: a moda, o "art nouveau", os livros e as ideias. Os 

centros urbanos, sobretudo o Rio de Janeiro e São Paulo, 

conhecem nessa época uma efervescência cultural e política 

sem precedentes. É no centro das relações ambíguas, entre o 

domínio cultural e político, que intelectuais e artistas buscarão 

uma integração e a construção de uma arte local. (MORAES, 

2014, p. 13) 

 

Com o lançamento de manifestos e atividades em efervescência, 

a produção modernista brasileira foi muito rica e profícua em diversas 

áreas. Ao longo dos anos, o movimento passou por fases com ambições 

e características bem distintas entre si.  
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Com influência da sociedade parisiense, de sua vida urbana e 

moderna, as temáticas urbanas, baseadas nas noções de progresso, 

ciência e racionalidade, que colocariam o Brasil ao lado das nações 

modernas eram presentes, eram questão central e marcariam a 

produção dos anos iniciais (MORAES, 2014). Contudo, a preocupação 

começa a se dirigir aos poucos no sentido de elaboração de um projeto 

de cultura nacional. 

 

O esforço de redefinição da linguagem das artes plásticas no 

Brasil se articula frequentemente a movimentos culturais de 

forte interesse pelas questões nacionais, como o Movimento 

Pau Brasil e a Antropofagia. [...] No modernismo brasileiro, as 

artes plásticas tornaram-se um espaço privilegiado para a 

discussão e representação da ideia de uma identidade 

encontrada na natureza tropical, que já existia no século XIX, 

mas nessa fase a ênfase é dada nos aspectos mais pitorescos 

de nossa cultura, e na figura do 51 negro, misturados à 

modernização das cidades e à recente industrialização, 

afirmam assim uma arte brasileira que se diferenciasse da 

produzida na Europa, usando como tema, frequentemente a 

exaltação do passo colonial e a modernização e 

industrialização que começavam a tomar conta de algumas 

cidades brasileiras, como Rio de Janeiro e São Paulo. 

(MORAES, 2014, p. 50-51) 

 

Por sua originalidade e busca de inovação, o movimento 

modernista brasileiro causou estranhamento e sua produção foi, de 

modo geral, mal recebida por grande parte dos intelectuais, artistas e 

imprensa – que era formada pela elite paulista (MORAES, 2014). Isso 

contribuiu para que a discussão proposta ganhasse espaço tanto na 

mídia como nas discussões no meio intelectual e artístico. 
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Além de revolucionar o modo de ver, pensar e consumir 

literatura, poesia, arte, os modernistas provocaram transformações 

nas relações sociais da alta sociedade paulistana. A postura de 

seus/suas participantes, bem como o tema e a estética de suas obras, 

era muito ousada. As mulheres participavam ativamente do 

movimento, “A figura feminina sempre marcou indelevelmente sua 

presença na dinâmica dos eventos que desenharam o modernismo 

paulista e, nos momentos cruciais, foi o elemento desencadeador de 

todo o processo” (DOIN, 2003, p. 05). Ademais, as mulheres 

modernistas brasileiras foram consideradas pioneiras também por 

adotaram técnicas e posturas que não eram habituais às mulheres.  

Apesar do grande número de participantes do movimento e da 

pluralidade artística, a História da Arte – também da literatura – 

destacou apenas alguns indivíduos em detrimento da maioria – muitos 

dos participantes foram relegados se não ao esquecimento, a segundo 

plano. Isso ocorreu com muitas mulheres, pois, apesar de como citado 

anteriormente, muitas participaram ativamente do movimento, a 

História da Arte confere importância apenas à Anita Malfatti e Tarsila 

do Amaral. Mesmo Pagu, importante escritora, é lembrada 

pontualmente; muitas vezes valorizada e lembrada somente pelo 

movimento feminista.  

Com um olhar crítico no que diz respeito à história da arte 

brasileira, Ana Paula Simioni, no livro Profissão Artista - Pintoras e 

Escultoras Acadêmicas Brasileiras, procura problematizar a eleição de 

Anita Malfatti e Tarsila do Amaral como as grandes artistas mulheres 

do Modernismo brasileiro. Apesar de, em um primeiro momento, 

parecer que tal colocação é uma valorização das artistas brasileiras, 

segundo Simioni, a grande ênfase dada às duas, na criação da ideia de 

que eram mulheres extraordinárias, acaba não apenas excluindo as 

outras participantes do movimento, como também passando a ideia de 

que antes delas não houve mulheres artistas – que produziram obras 
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de qualidade – no país (SIMIONI, 2008). Isso porque tal ideia de 

“mulheres excepcionais”  

 

[...] supõe a existência de uma massa de mulheres ordinárias, 

em sua maioria silenciadas e anônimas, das quais tais artistas 

se diferenciariam por serem dotadas de qualidades singulares. 

Atribuir aos dons de algumas ‘raras’ mulheres a razão de suas 

rupturas, individuais, com as determinações que pesam sobre 

o seu gênero é um modo de se afirmar que às outras, isto é, 

às mulheres ‘comuns’, falta a chama do gênio. (SIMONINI, 

2008) 

 

Zina Aita, nascida de família italiana, foi a única participante 

mineira entre os modernistas. De família abastada, assim como 

ocorreu com muitos de seus contemporâneos, sua formação artística 

se deu aos moldes europeus. Quando moça, foi morar com a família 

na Itália, onde teve a oportunidade de estudar na Academia de Belas 

Artes de Florença, com Galileo Chini, com quem teria adquirido a 

tendência para as artes decorativas (ANDRADE, 2008). 

 

Embora tenha voltado ao Brasil por diversas vezes, sempre 

esteve em contato com os artistas europeus, principalmente 

os italianos (Florença e Nápoles) e com o mercado de arte de 

lá, tendo mesmo adquirido uma fábrica de cerâmica em 

Nápoles, em 1924. Em 1920, numa de suas estadas no Brasil, 

em São Paulo, aproxima-se dos modernistas e torna-se amiga 

de Anita Malfatti e Mário de Andrade. Participa da Semana de 

Arte Moderna, em 1922 e torna-se colaboradora ativa da 

revista Klaxon. (DOIN, 2003, p. 06) 
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Em 1924, por obrigações familiares, teve de voltar a morar na 

Itália, onde deu continuidade a seu aprimoramento artístico e passou 

a se dedicar à cerâmica. Contrariando muitos dos postulados da 

história da arte brasileira, ela foi uma artista com grande expressão na 

semana de 1922, na qual expôs várias obras e estreitou laços de 

amizade com intelectuais e artistas do Modernismo brasileiro6. No 

entanto, sua atuação não se resumiu a este evento. Mesmo antes dele, 

Zina Aita já tinha exposto em Minas. Ademais, ao longo de sua carreira, 

ela teve a oportunidade de participar de muitas exposições coletivas, 

bem como realizar exposições individuais. Em sua tese de doutorado, 

Rodrigo Vivas Andrade afirma que:  

 

[...] assim como Anita Malfatti tinha inaugurado o modernismo 

em São Paulo, despertando uma estética revolucionária nas 

artes plásticas, Zina Aita transpôs para o cenário cultural ainda 

acanhado, de Belo Horizonte, no início do século XX, uma arte 

que funcionou como mecanismo de subversão ao sistema de 

valores plásticos convencionais (ANDRADE, 2008, p. 42). 

 

Conforme pudemos verificar em nossa pesquisa, Zina Aita não é 

objeto de muitas pesquisas ou trabalhos acadêmicos. Sua obra ainda 

é pouco estudada e quase nada se sabe sobre sua vida pessoal. Em 

nossas investigações foram encontradas apenas duas teses de 

doutorado (Vanguarda Modernista nas Artes Plásticas: Zina Aita e 

Pedro Nava nas Minas Gerais da Década de 20, de Ivone Luiza Vieira, 

e Os Salões Municipais de Belas Artes e Emergência da Arte 

 

6 Mario de Andrade e Manuel Bandeira foram dois dos seus caros amigos O que pode 

ser verificado na organização de Marcos Antonio de Moraes, Correspondência Mário 

de Andrade e Manuel Bandeira, publicado no ano de 2000 pela EDUSP. Obra que 

reúne epistolas trocadas entre os dois participantes modernistas e seu círculo de 

amizade entre os anos de 1922 e 1944.  
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Contemporânea em Belo Horizonte. 1960-1969, de Rodrigo Vivas 

Andrade) e uma dissertação de mestrado (As mulheres de Klaxon: o 

universo feminino a partir dos modernistas, de Waldmir Wagner 

Rodrigues) que, apesar de não se dedicar a estudá-la individualmente, 

abordam sua trajetória artística.  

A maior parte das informações sobre a Zina Aita são por meio de 

publicações sobre outros participantes do movimento modernista. Os 

autores e pesquisadores tendem a abordar sua carreira e produção 

artística de maneira extremamente superficial ou mesmo apenas 

citando-a em uma lista de nomes. Apesar de ela ter vivido grande parte 

da vida na Europa, acreditamos que esta, por si só, não é razão para 

sua exclusão da memória do movimento. Defendemos que o principal 

motivo de ela ter se tornado uma “artista esquecida do Modernismo” é 

por ter sido considerada uma artista secundária por historiadores da 

arte, que, por não se interessarem por sua atuação ou produção 

artística, a relegaram ao esquecimento.  

Como citado, muito por suas influências europeias, a produção 

artística de Zina Aita era muito distinta da arte produzida no Brasil até 

então. E por conta disso, causou estranhamento em muitos indivíduos 

conservadores que estavam habituados com a estética acadêmica. 

Segundo Mônica Eustáquio Fonseca, “Partindo de uma nova sintaxe da 

cor e de uma liberdade no tratamento técnico que a aproximam do 

fauvismo de Matisse e Derain, Zina Aita introduziu uma maneira 

revolucionária de pintar, estranha ao gosto da cidade” (FONSECA, 

2004). Ao falar de suas influências, Andrade destaca que seu professor, 

Galileo Chini, era também utilizador das cores de maneira muito 

pessoal e se dedicava a representar figuras humanas não 

geometrizadas: 
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Ao resgatar as lições de Vuillard, ela percebe que a arte dos 

fauves e a dos Nabis se relacionam. Pois “a pintura fauve 

desenvolve-se em perfeita continuidade com o pós-

impressionismo e notadamente com o pointillisme de Seurat, 

que também está na origem do Cubismo e do Futurismo”.17 

A arte de Aita tem forte acento fovista e aproxima-se da 

pintura de Matisse. (ANDRADE, 2008.) 

 

Entre suas obras que fizeram parte de sua exposição na Semana 

de Arte Moderna, está a tela A Sombra (ou Petrópolis, Homens 

trabalhando [A Sombra], ou Os trabalhadores), de 1922 (Figura 3). 

  

 

 

A sombra (1922). Fonte: Itaú Cultural 

 

Nessa obra, a artista retrata, com de pinceladas cruas e com 

poucos detalhes – como de faces, roupas ou mesmo no cenário –, uma 

paisagem que poderia ser em qualquer lugar no Brasil ou mesmo do 

mundo. Não há especificação de que lugar é esse ou quem são as 

pessoas representadas. Apenas podemos observar que se trata de 

trabalhadores em uma cidade que possivelmente – por conta de um 
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dos títulos da obra ser Petrópolis – seja em Petrópolis, no Rio de 

Janeiro. 

Podemos nos perguntar por que a artista se interessou em 

representar uma cena tão trivial como trabalhadores trabalhando em 

uma rua qualquer. Possivelmente, nunca teremos resposta para essa 

questão. Contudo, com uma análise atenta, podemos perceber como a 

representação de cenas e atividades cotidianas são frequentes nela, 

assim como em outras obras de Zina Aita – como na tela Jardineiro 

[Mulato] (1945) (Figura 4) – e de outros artistas do Modernismo 

brasileiro.  

 

 

 

S Jardineiro [Mulato] 1945. Fonte: Itaú Cultural 

 

Para além de representação humana, outro elemento que chama 

bastante atenção na obra A sombra é o uso das cores. A paisagem 

urbana e os personagens são representados com cores quentes – tons 

de laranja, amarelo e bege, o que causa uma sensação de claridade e 
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temperaturas elevadas. Isso fica mais evidente ao observarmos os tons 

de azul, cor fria escolhida para formar as sombras e, assim, despertar 

no observador a sensação de que se trata de um dia bastante 

ensolarado – quem sabe uma tarde de verão. Com isso, foram 

produzidas zonas quentes e frias na tela, criando a sensação de 

dualismo térmico, pois há locais que aparentam ser quentes e outros, 

mais frios.  

Apesar de a artista ter pensando na luminosidade com certa 

coerência, não há correspondência entre as sombras. Sobre isso, 

Andrade coloca: “Como explicar a falta de correspondência entre a 

sombra dessa construção ausente com a dos trabalhadores? Talvez o 

objetivo não tenha sido o de captar apenas o instante, mas produzir a 

sensação de uma atividade realizada ao longo de várias horas”. 

(ANDRADE, 2008, p. 52) 

Segundo Andrade, umas das características da obra de Zina Aita 

como moderna está justamente no modo como ela utiliza as cores, em 

sua recusa por utilizar as harmonias tradicionais e na “busca constante 

de possibilidades criativas oferecidas pelas cores, fato que faz 

referência à ‘primitividade’ e a ‘construções cromáticas vibrantes, 

puras’” (ANDRADE, 2008, p. 50).   

Este jogo de sombras cria também possibilidade de imaginar a 

continuidade da paisagem – por exemplo, a sombra grande por trás 

dos trabalhadores dá a ideia de haver um prédio ou alguma grande 

construção no canto esquerdo superior. Isso nos leva a refletir sobre a 

perspectiva do artista, pois o ponto de vista escolhido para 

representação é de um observador que está acima do plano da rua e 

que, assim como a grande construção que sombreia a área da rua atrás 

dos trabalhadores, não faz parte da cena. Parece alguém que observa 

de longe. Talvez através de uma janela de um edifício que circunda a 

rua – e que esteja fazendo sombra em alguma outra rua da redondeza. 

Um olhar de quem talvez esteja fisicamente perto, olhando a 
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trivialidade da vizinhança em uma tarde de calor, mas, ao mesmo, 

tempo longe. 

 

Considerações finais 

 

Adentrar no universo artístico feminino é ter a oportunidade de 

perceber e analisar o discurso feminino. Representações artísticas que 

nos oferecem um ponto de vista alternativo em relação aos discursos 

oficiais que buscam se colocar como discursos totalizantes e 

especializados sobre arte.  

 Como citado, apesar de a história, durante muito tempo, ter nos 

dito o contrário, mesmo que tivessem atitude subversiva aos valores 

hegemônicos de gênero e enfrentassem muitas dificuldades e 

preconceitos, as mulheres tiveram a oportunidade de se inserir no 

universo artístico e de produzir obras de qualidade técnica. Mesmo que 

tenham sido deixadas à margem do cânone, suas obras e trajetórias 

estão sendo desveladas por críticas feministas, que têm se empenhado 

em desnaturalizar métodos e parâmetros eurocêntricos da arte. 

Contudo, como coloca Margareth Rago, o feminismo ainda é uma 

abordagem que assusta. Geralmente, quando remetido, é de forma 

negativa ou mesmo pejorativa. Acreditamos que ainda há ainda um 

longo caminho a percorrer, ainda mais quando nos referimos ao campo 

das artes. O pouco que sabemos das artistas brasileiras – sejam elas 

pintoras, desenhistas, escritoras, cineastas –, é por uma perspectiva e 

hierarquização masculinistas (RAGO, 2002).  

Para finalizar, frisamos a importância que a crítica feminista tem 

nos estudos de gênero. Entendemos que é fundamental 

desnaturalizarmos metodologias e epistemologias androcêntricas para 

que tenhamos a oportunidade de compreender a marginalização 

imposta à produção feminina, os percalços no caminho das mulheres 
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que ambicionam atuar de forma autônoma e a dimensão do que 

representava, e ainda representa, a prática artística por mulheres.  

Esperamos, que com este capítulo, possamos contribuir para a 

expansão da crítica feminista, com os estudos de História da arte e 

sobre o Modernismo no Brasil, bem como para a valorização de artistas 

no modernismo brasileiro, tal qual Zina Aida, mas também com 

trajetórias intelectuais dos mais diferentes locais e temporalidades, 

pois, como afirma Margareth Rago, “feminizar é preciso”.  
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A CARESTIA DA EDUCAÇÃO: A SITUAÇÃO 

ECONÔMICA E EDUCACIONAL DO OPERARIADO 

SOB A ÓTICA DO BOLETIM DA LIGA OPERÁRIA 

DA CONSTRUÇÃO CIVIL DE NITERÓI EM 1921 

 

ANTONIO FELIPE DA COSTA MONTEIRO MACHADO1 

 

Resumo  

 

 A questão da educação de trabalhadoras e trabalhadores foi 

objeto de debate e reflexão durante nos espaços de mobilização 

operária na Primeira República brasileira, resultando em uma série de 

perspectivas e projetos educacionais. Este artigo pretende analisar 

como essa questão foi abordada pela Liga Operária da Construção Civil 

da cidade de Niterói, associada a Federação Operária do Estado do Rio 

de Janeiro. Através de seu periódico e atas de congressos operários, 

percebemos com nitidez as intenções estratégicas ali contidas, onde a 

dura crítica à educação tradicional e seus valores burgueses era 

seguida por um projeto educacional que colocava os trabalhadores e 

suas associações como protagonistas de seu próprio processo de 

aprendizado. 

 

Introdução 

 

 

1 Currículo lattes:  http://lattes.cnpq.br/6228455136121987 
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Na Primeira República brasileira, havia uma demanda 

educacional crítica entre as classes mais exploradas. A instauração do 

regime republicano representou o fortalecimento da já hegemônica 

economia cafeeira no país. Na esfera política, por sua vez, significou 

um agravamento da descentralização do poder político. Tal quadro se 

reflete no campo educacional, pois “Com a Proclamação da República 

em 1889 e o consequente advento do regime federativo, a instrução 

popular foi mantida sob a responsabilidade das antigas províncias, 

agora transformadas em estados” (SAVIANI, 2007, p. 161). O poder 

central republicano não assumia para si a responsabilidade pela 

educação do país, da mesma forma que ignorava as outras demandas 

sociais. No geral, o Estado brasileiro mantinha uma postura 

ortodoxamente liberal. Maria Elizabeth Xavier debate a questão, 

dizendo: 

 

Pareceres de Rui Barbosa, que vinculam a escola ao trabalho, 

progresso a democracia. Refletiam, ao que tudo indica, uma 

preocupação com a adequação do discurso educacional ao 

discurso político e pareciam expressar, mais que uma proposta 

de renovação social, o desconforto das elites intelectuais 

“progressistas”, diante de um índice de analfabetismo que 

punha a descoberta do “atraso” do país. (XAVIER, 1990, p. 61) 

 

Dessa forma, ainda que alguns setores apontassem a 

necessidade de uma transformação desse quadro, isso pouco se refletia 

na prática. O sistema brasileiro de educação encontrava-se diminuto e 

desorganizado, sem qualquer tipo de organicidade político-pedagógica. 

Primeiro, no âmbito material, não havia um financiamento 

suficiente para a implementação de um projeto educacional no país. 

Segundo, em uma época de grande efervescência ideológica e de 

eminência de diversas teorias, como era a virada dos séculos, não 
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havia um consenso mínimo necessário para vigorar qualquer um 

desses projetos. Saviani conclui: 

[...] as dificuldades para a realização da ideia de sistema 

nacional de ensino se manifestaram tanto no plano das 

condições materiais como no âmbito da mentalidade 

pedagógica. Assim, o caminho da implantação dos respectivos 

sistemas nacionais de ensino, por meio do qual os principais 

países do Ocidente lograram universalizar o ensino 

fundamental e erradicar o analfabetismo, não foi trilhado pelo 

Brasil. E as consequências desse fato projetam-se ainda hoje, 

deixando-nos um legado de agudas deficiências no que se 

refere ao atendimento das necessidades educacionais do 

conjunto da população (SAVIANI, 2007, p. 83). 

 

Não havendo interesse de ordem política nem econômica no 

investimento e na implementação de uma política educacional no país, 

a chamada “República Velha” não altera o quadro da educação pública 

ao longo de sua existência. Essa situação, no entanto, não é fruto 

apenas dos empecilhos colocados pelas elites ou por uma mera 

negligência ao longo dos anos. Ela encontra-se na base que constituiu 

o regime republicano. 

Se o ensino primário, do qual as camadas mais humildes da 

sociedade tanto necessitavam, permanecia intocado e negligenciado, o 

mesmo não acontecia com a educação das elites. A organização do 

Ensino Superior, dirigida pelo poder central, permanecia 

desestruturada e pouco diferente daquela encontrada em tempos 

imperiais. Ainda assim, ela era capaz de pautar, minimamente, os 

conteúdos trabalhados no ensino secundário, que passava a abarcar as 

camadas médias em ascensão. Sobre isso, Maria Elizabeth afirma: 

 

O ensino secundário, em especial, constituía-se em cursos 

preparatórios, de duração variável, unificados apenas pela 
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função de qualificar os candidatos do ensino superior, o que 

lhes conferia uma certa uniformidade de conteúdo. E o ensino 

superior, criado há mais de um século e controlado 

diretamente pelo poder central, não lograva atingir a 

organização universitária almejada. (XAVIER, 1990, p. 83) 

 

Mesmo com o crescimento industrial e o desenvolvimento 

urbano, o quadro educacional brasileiro permaneceu praticamente 

inalterado durante quase toda a Primeira República. Na prática, a 

maioria esmagadora da população permanecia analfabeta, com pouco 

acesso sequer à educação básica. O nível de analfabetismo era 

alarmante e as políticas públicas não correspondiam à real necessidade 

dos trabalhadores. Dentre os trabalhadores, a maior parte 

permaneceria analfabeta, como aponta o jornal A Voz do Povo1920, p. 

02): 

De vinte e cinco milhões de habitantes, o Brasil tem 

18.750.000 completamente analfabetos. São indivíduos que 

nada leem, nem mesmo um jornal: detém-se até o abecedário 

como os ignorantes em hieroglífica permanecem diante dos 

caracteres egípcios; respeitosos, submissos, admirados. 

75% de completamente analfabetos! 

 

Não havia interesse na formação educacional da classe 

trabalhadora, uma vez que o trabalho fabril exigia pouca especialização 

e a oferta de mão de obra não especializada em abundância, como 

sabemos, era extremamente vantajosa à burguesia industrial da 

época. 

Oiticica ressalta o problema acentuante do ensino, questionando: 

“Se não há meios para comer e morar razoavelmente, menos ainda os 

há para estudar. Ao proletário, mesmo nos centros mais bem 

organizados, só chega o ensino primário, o que baste para formar 
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operários hábeis e capazes de instrução profissional.” (p. 49)Assim, os 

operários engajados não se preocupavam apenas com o ensino 

primário, ler e escrever, mas também com a qualidade desse ensino. 

Sobre isso, na Voz do Povo consta o seguinte: 

 

Só 25% sabem ler. E como leem! E o que leem! 20% no 

mínimo arrastam-se na leitura, têm péssima dicção, leem 

inexpressivamente, e deliciam-se em silabar Paulo de Kock, 

Montépin, Zé-Vasco, Escrich e tantos outros romancistas de 

mórbida imaginação. 

É mister uma reação enérgica e desassombrada e firme, firme 

e imediata. Sem tibiezas nem vacilações. (1920, p. 02) 

 

A questão da instrução parecia afetar ainda mais as mulheres 

trabalhadoras. Se todos os trabalhadores possuíam pouca instrução, 

isso se evidenciava ainda mais para as mulheres, cujo papel social era 

sempre reduzido aos afazeres domésticos e aos cuidados de sua prole, 

enquanto aos homens, em tese, estaria incumbido o papel de gerar e 

gerir a riqueza da família. Isso se manifestará desde a sua infância, 

tendo qualquer tipo de instrução negada. Sobre isso, Margareth Rago 

afirma: 

 

Também não se abrem amplas perspectivas profissionais para 

ela, como se poderia supor num primeiro momento. Afinal, a 

preocupação com sua educação visa prepará-la não para a 

vida profissional, mas sim para exercer sua função essencial: 

a carreira doméstica. Os conhecimentos que adquirisse 

deveriam, portanto, auxiliar a dissipar os antigos preconceitos 

que povoavam sua mente fraca e torná-la uma companhia 

mais agradável e interessante ao homem. (RAGO, 1985, p. 

63) 
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É neste quadro perverso de dominação, com grande exploração 

do trabalho, péssima qualidade de vida e quase nenhum acesso à 

educação, que o movimento operário se constituiu no Brasil e onde 

nasceram perspectivas educacionais promovidas pelos próprios 

trabalhadores por meio de seu movimento sindical. 

 

A liga operária da construção civil de niterói e a questão da 

“consciência operária” 

 

Esse contexto geral de negligência do poder público para com a 

instrução básica de trabalhadoras e trabalhadores não deixaria de ser 

tema do movimento operário. O Boletim da Liga Operária da 

Construção Civil, que passa a ser publicado em janeiro de 1921, mais 

de dois anos após a fundação do sindicato, e “tem por fim, fazer chegar 

a sua propaganda a todos os trabalhadores que compõe a classe, 

principalmente aos indiferentes, que não frequentando a associação, 

desconhecem a sua ação, em prol dos interesses de toda a 

colectividade” (1921, p. 01). Com essa iniciativa, os militantes da 

associação esperam “ver o Boletim, que será publicado mensalmente, 

recebido com todo o carinho pela classe, pois será ele doravante o 

nosso porta-voz, até que possamos fazer circular nesta cidade um 

jornal exclusivamente nosso”. (1921, p. 01)A questão da instrução 

operária é assunto recorrente nesses boletins. Notamos, mais 

especificamente, uma preocupação constante com o quadro 

educacional em que os membros de sua classe se inserem. Como 

veremos, essa preocupação não se debruça somente sobre sua falta 

de instrução formal e nos altos índices de analfabetismo, mas também 
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na questão de sua formação moral, social e política. Nesse sentido, as 

associações de classe tiveram um papel central para sua categoria. 

Angelo Joaquim Liguori, de apenas vinte anos na época, era 

estucador e militante da Liga que contava com uma série de artigos no 

Boletim. Ele abre o primeiro número do Boletim da Liga apresentando 

o terrível quadro que se desenha para a classe trabalhadora no ano de 

1921 (p. 02). 

 

Ano Novo 

Mais um ano de miséria e opressão, começa para as classes 

proletárias que a tanto sofrem e lutam pela sua emancipação. 

Lutam e hão de lutar ainda, até conseguirem ver realizado o 

seu ideal de Liberdade, Igualdade e Fraternidade. 

E por qual motivo, apesar da força que em si encerra essa 

classe, que tudo produz e tão pouco consome, ainda é tão 

oprimida e explorada? Porque, a maioridade aos trabalhadores 

ainda dorme o sono da inconsciência e não conhece qual o seu 

papel em face da questão social. 

Porém, no dia em que despertarem desse longo letargo, farão 

ruir com um sopro, como se fosse um castelo de cartas, esse 

regime de iniquidades, que é o domínio capitalista, para no 

seu logar construir uma nova sociedade, onde não haja, 

explorados nem exploradores. 

A. J. L. 

 

A “falta de consciência” que recaía sobre a classe trabalhadora 

da época era vista como a principal barreira para sua emancipação. 

Percebemos, aqui, o sentido que se dá à palavra “inconsciência”. 

Pensada com base na realidade concreta, em que o nível da exploração 
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e de desumanização sofrido pelos trabalhadores inviabilizava não 

somente o ensino formal, como também o esclarecimento destes com 

as questões sociais nas quais estavam submersos. Ou seja, essa seria 

a dificuldade que muitos operários tinham de compreender as 

condições históricas de sua dominação e exploração. Assim, 

consideraremos o uso que estes operários davam ao termo neste 

trabalho. 

Outro militante que publicava muitos artigos no Boletim da Liga 

era Deoclecio Augusto de Azevedo. Pedreiro, brasileiro e negro, tinha 

cerca de vinte e seis anos em 1921. No artigo “Ontem”, publicado no 

Boletim, ele destaca a importância do esclarecimento do trabalhador 

acerca da exploração que os aflige. Ao ignorar as causas das injustiças 

sociais que sofria, o proletariado não as enfrentaria. Deoclecio 

questiona: 

 

E porque essa diferença que não se justificava, pois, se um 

tudo produzia o outro unicamente consumia? Porque o 

trabalhador não se unia aos seus irmãos de sofrimento, 

porque, a luz puríssima do comunismo não havia expulsado as 

trevas em que se achava imerso e limitava-se a esperar que 

os políticos cumprissem as suas promessas e plataformas e 

elevados ao poder, trouxessem a abundância aos lares 

daqueles que lhes serviam a escada. 

Não compreendia ainda o trabalhador, que ele, que tudo 

produzia, nada possuía; a sua alimentação era escassa e 

insuficiente, o seu vestuário quando não era composto de 

trapos, não estava de acordo com o clima e que a sua 

habitação, nem para cocheira dos cavalos dos burgueses 

apatacados, serviria. 

Estava cego, não via que enquanto ele se sacrificava para os 

parasitas gozarem, a sua companheira e filhinhos definhavam 

lentamente! (p. 03) 
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Ele também relaciona a falta da instrução dos trabalhadores com 

o fato de eles serem explorados desde muitos jovens, afirmando: 

Uma das causas dessa situação miserável dos trabalhadores é 

sem dúvida a sua falta de instrução, pois, obrigados desde a 

infância a ajudar ou substituir os pães nas obras, fábricas, 

campos e oficinas, ou pior ainda, forçados a vestirem uma 

farda que os transformará em cães de fila da burguesia, em 

defensores deste regime legal e carrascos dos seus irmãos de 

sofrimento, nunca chegaram a compreender quase os seus 

direitos e deveres. 

E os dias se sucediam, pois, o tempo não estaciona, não para, 

e o trabalhador sem ter um assomo de energia. Sem notar que 

essa desigualdade existia porque ele não compreendera ainda 

que a ociosidade era um crime; que a miséria existia porque 

uns trabalham muito enquanto outros nada fazem, ou 

produzem cousa inúteis e até prejudiciais a humanidade; que 

sendo o trabalho uma necessidade, se todos os indivíduos 

válidos trabalhassem, o mesmo seria não uma maldição ou um 

castigo como é hoje considerado, mas, uma distração, um 

bem, que faria a humanidade feliz nada faltando a todos. 

Porém, não há como um dia depois do outro. Ontem, na nossa 

classe principalmente, era este uma parte do grande quadro 

de miséria que ainda se acha gravado na minha memória e se 

conservará com todo o seu horror, até o dia do ajuste de 

contas. 

D. A. A. (p. 03). 

 

Aqui também podemos perceber o papel que o comunismo 

cumpria para o avanço da consciência de classe. É importante salientar 

que “comunismo” era uma palavra utilizada amplamente por militantes 

anarquistas, não sendo privilégio das correntes marxistas. A maior 
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parte dos autores citados nos boletins, inclusive, são clássicos do 

anarquismo e do pensamento libertário, como Sebastian Faure, 

Francisco Ferrer y Guardia, e, principalmente, Kropotkin, que se 

reivindicava como anarcocomunista. Assim, compreendemos que, por 

comunismo, Deoclecio refere-se ao comunismo anárquico, ou 

simplesmente anarcocomunismo. Enfatizamos este fato por crer que 

essas referências de leitura influenciaram profundamente as reflexões 

dos militantes engajados na Liga. 

Além das questões materiais que mais concretamente impediam 

os operários de desfrutarem uma vida mais digna e, por subsequente, 

terem acesso a um ensino de qualidade, vemos nos artigos publicados 

nos boletins outros elementos compreendidos como causas da sua 

inconsciência. Entre estes está a política eleitoral. 

Rejeitando a agenda eleitoral e a via parlamentar como 

ferramenta de transformação social, Antonio Augusto de Azevedo 

aponta a organização dos trabalhadores como único caminho para sua 

emancipação. Em um artigo denominado “A Política e o Povo”, ele 

defende: 

 

Afasta-se o povo da política, porque dela, nada de bom poderá 

esperar. Ao povo trabalhador pouco importa que o futuro 

presidente seja Bernardes, Nilo ou Hermes, porque com a 

mudança de governantes em nada poderá se modificar a sua 

miserável situação. 

Negue-se portanto, o povo a votar, deixando assim de servir 

de comparsa na repugnante comédia eleitoral, mesmo porque, 

no Brasil o voto do povo nada influi no resultado das eleições, 

que são feitas unicamente para salvar as aparências e iludir os 

palpavos. 

Antonio A. de Azevedo. (1921, p. 07) 
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Aqui percebemos novamente a influência decisiva da ideologia 

anarquista na política sindical da Liga. Negando que qualquer 

possibilidade de transformação social poderia advir da política 

parlamentar, Antonio demonstra grande confluência com alguns 

princípios defendidos pelos libertários, como a defesa da ação direta e 

da independência de classe. Antonio era estucador e natural do Estado 

do Rio de Janeiro. Provavelmente parente de Deoclecio, era também 

negro e tinha 27 anos nessa época. É importante destacar que quase 

todos os números dos boletins contavam com um artigo seu, sempre 

preocupado com a consciência de sua categoria e comprometido a 

organizá-la.Angelo Liguori denuncia que outra forma de ludibriar a 

classe trabalhadora estaria na falsa caridade burguesa, que teria como 

fim escamotear a exploração capitalista. Em seu artigo “Amanhã”, 

pergunta: 

 

O que irá acontecer no dia de amanhã, ao mundo capitalista? 

É uma pergunta que só as classes proletárias que em todo 

mundo sufocam sob o peso da exploração capitalista, poderão 

responder. O trabalhador que tudo produz vive na mais negra 

miséria, enquanto os exploradores, e os parasitas da 

humanidade que trabalha, vivem na maior opulência. 

O trabalhador de hoje é ainda o escravo de ontem, não tem 

direitos e só deveres lhes reconhece a burguesia. Trabalha 

desde o amanhecer até ao pôr do sol, muitas vezes sem 

forças, pois, a sua alimentação é insuficiente, porque o salário 

que em troca do seu trabalho percebe, não dá para satisfazer 

a todas as suas necessidades, e de sua família. 

Depois, quando enfraquecido de todo pelos anos e pelas 

privações que passou, lhe é negado o trabalho, porque outros 

escravos novos o substituirão, só lhe restará o recurso de ir 
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estender a mão aquilo que os burgueses chamam de caridade 

pública! 

Essa caridade é uma das maiores mentiras da atual sociedade, 

porque, consiste ela, em dar a burguesia ao trabalhador 

inválido, uma migalha daquilo que extorquiu enquanto ele 

tinha saúde e podia trabalhar. (1921, p. 02) 

 

Vemos como sua crítica se estendia para todas as formas de 

exploração e segregação social impostas ao trabalhador pelo sistema 

capitalista ao longo de sua vida. Nesse contexto, a dita “caridade” 

realizada pela burguesia não poderia ser encarada como nada mais 

além de uma cruel forma de enganação. Convoca, assim, os 

trabalhadores a orientar-se sobre a questão social. 

 

Proletários, estas infâmias praticadas contra vós precisam ter 

um fim e para isto é preciso que todos os trabalhadores ao 

deixarem o trabalho, procurem as sedes das suas associações 

de classe e livros que os orientem sobre a questão social, 

deixando os botequins e certas diversões que lhes são 

prejudiciais, porque enquanto seguirem esse caminho que os 

levará a perdição, os patrões ficarão descansados e a sua obra 

de exploração não correrá perigo. (1921, p. 02) 

 

Angelo termina o artigo fazendo um chamado à organização dos 

trabalhadores: 

 

Portanto, se quereis deixar de ser escravos, livrar-vos das 

garras do capitalismo e não ver os vossos filhos amanhã, na 

mesma miséria em que hoje vives; associe-vos na vossa 

agremiação de classe, desde que esta seja as bases 



163 

 
sindicalista e assim podereis combater a exploração dos 

vossos algozes e unindo-vos aos trabalhadores de todo o 

mundo, dar o grito de Liberdade, que ecoará sobre toda face 

da Terra. A.J.L. (1921, p. 02) 

 

Assim, as principais ferramentas que vemos aqui seriam as 

associações e os livros, ou seja, a construção de ferramentas conjuntas 

de luta e a formação educacional dos trabalhadores. Dois elementos 

que caminhavam lado a lado. 

 

Lazer e cultura operária enquanto disputa de classes 

 

A análise crítica do movimento operário, no que tange à 

consciência dos trabalhadores, não se restringiria à questão da 

educação formal, e sim a todas experiências que apresentam um 

potencial formativo de consciência. Na época do carnaval, a Liga lança 

uma nota em seu boletim denunciando o papel social que o evento 

cumpre para a classe trabalhadora: 

 

CARNAVAL 

Está a aproximar-se o carnaval, esses dias em que tudo é 

loucura, deboche e devassidão. 

Burgueses e trabalhadores, nesses dias confundem-se unidos 

pelos laços de orgia, divertindo-se cada um a seu modo, estes 

em ranchos, cordões e na rua e aqueles do alto dos seus 

luxuosos automóveis e nos clubes da alta roda. (1921, p. 03) 
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Do ponto de vista dos militantes, o feriado carregava no fundo 

uma intenção de conciliação de classes e desviava o foco dos 

trabalhadores da luta por seus direitos. Era, portanto, um dos fatores 

que causava a inconsciência dos trabalhadores: 

 

Trabalhadores que durante 362 dias são escravos da 

burguesia. que os explora, nesses três dias escondem a 

miséria sob uma máscara ou trapos de cores berrantes e 

transformam-se em palhaços, que com a sua inconsciência, 

contorções e cantos imbecis, diverte os potentados que sabem 

que enquanto os párias divertem-se não reclamarão os seus 

direitos. (1921, p. 03) 

 

Tal crítica social é assim centrada no imobilismo que tais 

festividades trariam para a vida dos trabalhadores. Ao refletir sobre 

textos como estes, Margareth Rago explica: 

 

Fundamentalmente, a crítica endereça-se à sociedade 

burguesa que, assentada na exploração do trabalho e na 

dominação política, produz uma moral decadente, repressiva, 

opressora e que se funda em relações sociais autoritárias, 

injustas e corruptas. Assim, sem pretender definir 

absolutamente um projeto libertário de instituição da nova 

moral, tento perceber as instituições dominantes da reflexão 

anarquista relativas às relações afetivas, familiares, à moral 

sexual, a partir dos artigos colhidos nesta imprensa operária. 

(1985, p. 96) 

 

Também percebemos uma atenção à situação da família dos 

trabalhadores, sobretudo à de suas mulheres e filhos. Além da 

alienação que o feriado gerava, ele afetava diretamente a realidade 
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econômica da família proletária, sugando seu dinheiro e estimulando a 

exploração sexual das mulheres trabalhadoras. A Liga fazia a crítica: 

 

Como é doloroso esse espetáculo! Entretanto todos divertem-

se e parece reinar a alegria, mas, uma alegria falsa porque 

passadas essas poucas horas de prazer, a maioria irá encontrar 

maior miséria moral e material nos seus lares. 

Quantos trabalhadores, abandonando as suas companheiras e 

deixando os seus filhinhos sem pão, irão gastar seus já 

minguados salários nas orgias e na devassidão! (1921, p. 03) 

 

Percebemos que a preocupação dos militantes com as mulheres 

trabalhadoras dava-se sobre os mais variados aspectos de suas vidas, 

inclusive no âmbito particular. 

A questão da prostituição também seria objeto de análise e crítica 

social por parte da militância libertária, como pode ser visto ainda 

nesta nota: “Quantas infelizes, na sua maioria filhas de trabalhadores, 

passados esses três dias em que no convívio com o vício perderão todo 

o pudor e prostituíram-se, reforçarão as fileiras das mercadoras do seu 

próprio corpo”. (1921, p. 03)Assim, o período das festividades do 

carnaval agravaria uma série de contradições sociais, dentre elas, a 

prostituição, que seria alvo de um profundo debate nos meios 

libertários. Afastando-se de um discurso que romantizaria a situação 

das prostitutas, o discurso anarquista denunciaria que essa contradição 

se baseia na divisão de classes e na exploração econômica. Rago 

enfatiza: 

 

Fundamentalmente, a prostituição é denunciada no discurso 

anarquista em relação à dominação de classe: o burguês é um 
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sedutor que explora operárias inocentes; a fábrica é um antro 

da perdição e a miséria financeira leva as mulheres pobres a 

venderem o próprio corpo para garantirem o sustento da 

família. A origem do problema é essencialmente econômica. 

(1985, p. 108-109) 

 

A nota prossegue fazendo um chamado à consciência e 

organização dos trabalhadores. Notamos, entretanto, que há um 

reconhecimento da importância do lazer e dos espaços de 

divertimento, mas a Liga orienta que os trabalhadores procurem 

aqueles que “elevem sua moral”. Desta forma, conclamava: 

 

Proletários, observai bem todo esse tétrico quadro que se 

apresenta aos vossos olhos: refleti nas tristes consequências 

dessa mistificação que se chama Carnaval e negai o vosso 

apoio a essa festa libertina, não prestando-vos ao deprimente 

papel de arlequins, depois de já serdes escravos. (1921, p. 

03). 

 

A defesa da importância dos momentos de lazer no cotidiano da 

vida operária não era estranha aos anarquistas e sindicalistas 

revolucionários. A luta pelas oito horas de trabalho, pauta que assume 

grande centralidade nas reivindicações do movimento operário desde 

meados do século XIX, apresentava um projeto muito claro para o dia 

a dia dos trabalhadores: oito horas de trabalho, oito horas de descanso, 

oito horas de lazer. 

Inclusive, a realização de festivais operários, com atividades 

artísticas como música, dançae teatro, era uma constante no 

movimento operário, e a Liga não seria uma exceção. Assim, a questão 
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apresentada aqui é sobre que formas de lazer seriam mais indicadas 

ou não. A própria nota esclarece esse aspecto: 

 

Precisais também de procurar distrações. Não vos negamos 

esse direito, mas, procurar, aquelas que elevem a vossa moral 

e não as que a corrompa. Não temos ilusões, pois, sabemos 

perfeitamente que essas palavras ainda são insuficientes para 

convencer e afastar-vos dessa hipócrita moral burguesa, 

porém, lembrai-vos sempre delas porque são sinceras e um 

dia chegará, em que com elas só visávamos a verdadeira 

moral e a paz para os vossos lares. (1921, p. 03) 

 

O objetivo, portanto, não era tão somente o de condenar os 

momentos de descontração dos trabalhadores, e sim de disputar essas 

atividades com o projeto hegemônico construído pela sociedade 

burguesa. Rago chama a atenção para essa intenção pedagógica: 

 

Fica evidente a intenção pedagógica que permeia o discurso 

anarquista, preocupado em formar o militante político 

consciente, combativo e produtivo. Nessa medida, entende-se 

o moralismo desta doutrina que visa atingir um número cada 

vez maior de trabalhadores e trazê-los para a causa da 

revolução, fazê-los manter uma constância relativa na 

participação nos centros de estudo, na leitura dos jornais 

operários, nas discussões com seus companheiros e nas 

manifestações públicas. Uma maneira de viver, pode-se dizer, 

está comprometida com este discurso: não se trata apenas de 

introduzir uma série de interdições, impedindo que os 

operários joguem, dancem ou bebam nas horas de lazer, mas 

de interferir positivamente, fazendo com que se engajem 

politicamente e que abram mão de uma atividade em benefício 

de outras. (1985, p. 114-115) 
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Essa questão torna-se central à medida que os espaços de lazer 

são entendidos como espaços de formação dos indivíduos. Ou seja: 

espaços de construção de consciência. Dessa forma, não bastaria 

condenar os eventos tradicionais de diversão, faz-se necessário 

apresentar uma alternativa em consonância com os princípios 

socialistas – alternativa construída pelos próprios trabalhadores. Para 

a construção dessas alternativas, a associação de classe se 

apresentaria como espaço privilegiado de construção. 

 

Sobre o papel pedagógico das associações de classe 

 

Defendendo a organização da classe operária como elemento 

central da luta, o período de refluxo no movimento operário vivido no 

início de 1921 aflige os militantes da Liga. Preocupavam-se 

principalmente que os efeitos da diminuição dos trabalhadores em suas 

associações de classe resultassem em seu abandono, o que poderia 

significar seu enfraquecimento e, em consequência, a perda das 

melhorias trabalhistas obtidas nos últimos anos. Antonio de Azevedo 

escreve um artigo de capa de um boletim sobre a questão, fazendo um 

balanço histórico da associação e analisando a atual conjuntura. No 

artigo intitulado “Inconsciência”, ele faz duras críticas: 

 

Apesar da Liga Operaria da Construção Civil contar já dois anos 

e sete meses de existência, ainda existem operários 

pertencentes à classe, que ainda não compreendendo as 

vantagens que desde o seu inÍcio tem ela trazido para a classe, 

ainda não se associaram e muitos levam a inconsciência até o 

ponto de fazerem propaganda contra a associação, que 
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sempre procurou o bem-estar para toda a coletividade. 

Outros, embora associados, não respeitam as resoluções que 

em benefício da classe, tem tomado a Liga. Trabalham por 

menos da tabela de salários mínimos, fazem extraordinários e 

apesar de domingo ser considerado um dia para o descanso e 

ter a Liga deliberado que quando houver necessidade de se 

trabalhar até às 3 horas, prejudicando assim, a associação e a 

si próprio e beneficiando o patrãozinho. 

Não imaginam esses inconscientes que com isso armam a 

fogueira em que se hão de queimar, pois, enfraquecendo sua 

associação, dão forças aos empreiteiros e exploradores, cujo 

maior desejo é ver desaparecer a Liga, porque sabem que 

enquanto ela estiver de pé não poderão espezinhar 

impunemente a classe. (1921, p. 01) 

 

Dentre os motivos apontados por Antonio para o desinteresse e 

até desprezo de muitos operários pelas questões sociais que os 

envolviam, estava a própria falta de participação na associação. Ele 

compreendia que a participação dos trabalhadores em suas 

assembleias e outros espaços do movimento operário já carregava uma 

qualidade formadora de consciência. De acordo com o militante: 

 

Uma das causas da falta de compreensão desses maus 

companheiros, é sem dúvida sua falta de frequência às 

assembleias, pois, não comparecendo, não sabem do que se 

trata, não têm força de vontade e não sentem pulsar nos seus 

corações o amor à causa que é uma das condições necessárias 

para a vitória do nosso ideal. 

Julgam muitos associados, que desde que paguem as suas 

mensalidades, cumpriram com todos os seus deveres para 

com a associação; porém, enganam-se porque a Liga como 

todas as associações sindicalistas de resistência, acima do 
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dinheiro precisam, da consciência e solidariedade de todos os 

seus associados. 

Outros, mais infelizes ainda – porque todo homem que 

sabendo que é um explorado e tendo um meio de libertar-se 

dessa exploração, não o adota, é um desgraçado – dizem que 

a associação é uma exploração e que não darão os seus dez 

tostões mensais para ela! Infelizes! Caluniam a aqueles que 

tudo sacrificam em benefício da coletividade e defendem os 

seus algozes, que se pudessem lhes arrancariam a última 

camisa! (1921, p. 01) 

 

Ele conclui, apelando para a solidariedade de seus companheiros, 

e convocando-os a participar mais ativamente da Liga: 

 

Entretanto, não lhes guardamos rancor, ao contrário, estamos 

prontos a considerá-los como camaradas de luta, no dia em 

que entrando um raio de luz da razão nas suas consciências, 

queiram vir nos trazer o concurso da sua solidariedade, na luta 

em prol do bem-estar para todos. A.A.A. (1921, p. 01) 

 

Para Antonio de Azevedo, a solidariedade era a base da 

organização dos trabalhadores. Elemento fundamental na instrução 

moral defendida pelos entusiastas da educação racionalista, a 

solidariedade sempre foi exaltada pelos libertários. Assim, escreve em 

outro número um longo artigo sobre a questão: 

 

A solidariedade 

Um dos fatos que mais nos preocupam e causa admiração, é 

sem dúvida a dificuldade que ainda mostram muitos 

trabalhadores, em compreender e praticar a solidariedade, 
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que é a base da organização para a reivindicação dos nossos 

direitos. 

A propaganda dessa solidariedade, tem sido feita por todos os 

meios possíveis: conferências, jornais, manifestos, etc. E 

entretanto esses trabalhadores cada vez se mostram mais 

atrasados... 

Essas reflexões, nos vem a propósito do que atualmente se 

observa em certos meios operários. (1921, p. 01). 

Fazendo esse levantamento de todas as ações de organização e 

mobilização realizadas pelo movimento operário para envolver os 

trabalhadores em torno dessa solidariedade, Antonio lamenta a atitude 

de grande parte destes: 

 

A maioria dos trabalhadores, julgando que as associações de 

resistência foram criadas unicamente para conseguir 

melhorias de salários e diminuição de horas de trabalho, 

vacilam em dar a sua solidariedade quando elas protestam e 

se agitam contra as perseguições que a burguesia capitalista 

e governamental vem fazendo às associações, que mais tem 

se distinguido naquelas reivindicações e também aos operários 

que pela sua inteligência, coragem e amor a causa dos 

oprimidos, têm se tornado os espantalhos da burguesia que 

por todos os meios procura fazê-los desaparecer. 

É nesses momentos, em que a reação burguesa se organiza e 

com mais força se faz sentir contra nós, que mais necessário 

se torna mostrarmos a nossa força e coesão, porque se assim 

não o fizermos seremos esmagados e pouco a pouco, veremos 

desaparecer. as pequenas melhorias já conquistadas, 

realizando-se assim o ideal da burguesia que deseja ver por 

terra todas as associações operárias, para com mais 

vantagens dar pasto a sua ambição e tosquiar os 

trabalhadores inconscientes. (1921, p. 01) 
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Vemos como esse texto perpassa por diversos elementos cruciais 

do debate na época: a necessidade de organização, a luta contra a 

exploração, a perseguição e repressão das classes dominantes etc. Ele 

segue demonstrando como a sua noção de solidariedade se encaixa 

nesse contexto: 

 

 

Dessa injusta organização da atual sociedade e dos meios 

violentos de que lança mão a burguesia para eternizar o seu 

domínio sobre a massa trabalhadora, é que surge a questão 

social e a necessidade de se unirem os explorados em 

associações para a defesa de seus direitos a vida. Essas 

associações portanto, além de procurarem o bem-estar 

imediato para as classes que representam, visam também 

preparar moralmente os trabalhadores para futuras 

reivindicações de maior alcance. 

Daí a necessidade de que todos os trabalhadores 

compreendam que sem haver solidariedade entre todos os 

explorados, jamais poderemos conquistar o nosso bem-estar 

e que a nossa divisa deve ser um por todos e todos por um. 

(1921, p. 01, grifos no original) 

 

Percebemos, aqui, como a solidariedade era encarada como base 

da organização e união dos trabalhadores. Oposta ao individualismo 

comum à sociedade capitalista, a solidariedade estimulava os 

trabalhadores a ajudarem-se mutualmente e se unirem contra as 

injustiças impostas pelas classes dominantes. 

Assim, o processo de luta dos trabalhadores, em si, já seria um 

passo rumo à construção de sua consciência. As melhorias 

conquistadas, ao elevar sua qualidade de vida, lhes permitiriam 

estudar mais e ter, portanto, um maior engajamento político. A 



173 

 

organização e a consciência caminhariam juntas. Deoclecio atribui no 

artigo “Hoje”, inclusive, ao ato de organizar-se uma característica de 

maior conscientização do trabalhador, pois: 

 

Diante da exploração solidamente organizada, os 

trabalhadores mais conscientes, convencidos de que agindo 

isoladamente nada poderiam conseguir, procuraram unir-se 

entre si e organizar-se em associações que lhes garantissem 

a satisfação das suas justas aspirações. 

Essas organizações e manifestações de revolta hoje tão 

perseguidas, não são mais do que a continuação daquelas de 

que desde os tempos mais remotos nos fala a história. (1921, 

p. 02) 

 

Ao explicitar sua perspectiva internacionalista, Deoclecio sugere 

a orientação revolucionária que o associativismo defendido pela Liga 

aponta. Entendendo as associações de trabalhadoras como principais 

motores da transformação social, elas se articulariam em espaços mais 

amplos, no sentido oposto ao do Estado burguês centralizado. Assim, 

as associações de trabalhadores serão o embrião dessa sociedade 

futura, em que a propriedade se tornaria coletiva e todos trabalhariam. 

Vemos, portanto, que o federalismo é outro elemento nitidamente 

intrínseco à sua lógica e ao seu princípio. Neste sentido, propunham: 

 

É necessário que os trabalhadores se organizem em 

associações de classe, estas em federações que por sua vez 

se constituirão em confederações que atravessando as pátrias 

burguesas e demolindo os marcos que fazendo as fronteiras 

dividem os povos, vão unir-se aos explorados de todo o globo, 

formando assim a Internacional dos Trabalhadores, que há de 



174 

 
amanhã implantar a verdadeira Liberdade, Igualdade e 

Fraternidade sobre a Terra! 

E então, sobre as ruínas desta sociedade corrompida, erguer-

se-ia um novo mundo onde cada um produzirá de acordo com 

as suas forças e consumirá conforme suas necessidades. 

Porém, enquanto o sol despontando no horizonte não ilumine 

a terra livre, aproveitemos a nossa organização, opondo um 

dique a desenfreada exploração capitalista, procurando 

conquistar melhorias econômicas para não nos deixarmos 

morrer de fome e pôr a salvo a nossa saúde, dos males 

provenientes do trabalho excessivo e das privações que 

passamos. “Boicotemos” os vícios que embrutecem o espírito 

e arruínam o corpo e nas horas de folga, eduquem-nos assim 

como aos nossos infelizes filhos e a todos os desprotegidos, 

vítimas da atual sociedade que ainda se conserva de pé por 

estar sustentada pela ignorância dos povos. D.A.A. (1921, p. 

03) 

 

O carpinteiro Antonio Marques também dá ênfase à importância 

das associações  que, para ele, são como escolas, nas quais 

trabalhadores educam-se a pensar e a resolver os problemas sociais 

que sofrem: 

 

A associação é a escola em que os trabalhadores poderão 

cultivar o seu espírito e estudar os problemas que se com o 

bem-estar da humanidade que sofre (sic.). É nela que devem 

congregar todas as forças do proletariado, preparando e 

solidificando os alicerces, sobre os quais, será construída a 

nova sociedade – uma sociedade em que não haja logar para 

a exploração do homem pelo homem e onde todos aqueles que 

trabalham tenham direito à vida. (1921, p. 03) 
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Assim, podemos perceber com clareza como a prática 

organizacionista na qual a Liga se insere entendia o processo de união 

e luta dos trabalhadores como também educativo. 

No entanto, à medida que a repressão do Estado avança, o direito 

à organização sindical é cada vez mais ameaçado. A conjuntura política 

de 1921 é preocupante: perseguições, prisões, fechamentos de 

sindicatos e escolas etc. Tal quadro afasta cada vez mais os 

trabalhadores da organização operária, temerosos de envolver-se com 

assuntos sindicais. 

Os militantes sindicais estão, portanto, focados em convocar os 

trabalhadores de volta às suas associações. Antonio Marques faz outro 

chamado à conscientização dos trabalhadores e à importância de 

organizarem-se em um contexto em que estão tão vulneráveis: 

 

Por toda a parte os trabalhadores unem-se e procuram 

reivindicar seus direitos a vida e fatalmente terão de vencer, 

bastando para conseguir essa vitoria, a sua união consciente 

e como arma, unicamente cruzar os braços, porque sem o 

impulso deles nada se move sobre a terra. (1921, p. 02) 

 

De maneira contundente, ele faz uma dura crítica à repressão 

promovida pelo Estado: 

 

No Brasil, onde os trabalhadores começam a esboçar a sua 

resistência à exploração capitalista, também já se está 

fazendo sentir a reação burguesa, que procura acabar com as 

organizações operárias e se assim o fazem, é, porque sabem 

que as associações operarias são escolas onde o trabalhador 

desenvolve o seu espirito e aprende a reivindicar os seus 

direitos. Porém, com essa reação absolutamente não devem 
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desorientar-se os trabalhadores conscientes, porque sempre 

tem sido assim: conforme desenvolve-se a mentalidade dum 

povo os seus dirigentes procuram conservá-lo na opressão, 

criando leis inquisitoriais que o obrigue pelo terror a 

conservar-se escravo e submisso. (1921, p. 02) 

 

Colocando novamente as associações operárias como escolas, ele 

reafirma o que já dissemos sobre o processo educativo da organização 

dos trabalhadores. Por meio dessa perspectiva, ele faz um apelo: 

Trabalhadores, meditai e fixai o vosso olhar na miséria que vos 

rodeia, por toda a parte o mal-estar, a fome, a tuberculose e 

a desonra de centenas de mulheres proletárias, muitas vezes 

obrigadas a mercadejar o seu corpo pela falta de recursos. 

-Deixai as tabernas onde tantos trabalhadores embrutecem o 

seu cérebro, procurando afogar a miséria no álcool e procurai 

a vossa associação de classe, porque nela encontrais o alivio 

para a vossa dor. 

Vinde para a associação, porque ela é o baluarte dos 

oprimidos, o farol que ilumina o caminho da Liberdade e 

transforma o homem mais inconsciente, num ser altivo e 

consciente. 

Ela é o templo onde se defendem os mais sagrados direitos 

dos homens: o Amor, a Família, a Justiça e a Liberdade. A. M. 

(1921, p. 02) 

 

Da liga à federação: sobre o papel das associações operárias 

 

É importante frisar que a defesa dessas ideias não era privilégio 

apenas da Liga, mas apoiava-se em um acúmulo histórico do 

movimento sindical. Era assim, comum em diversas associações, 
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inclusive à Federação Operária do Estado do Rio, à qual a Liga era 

filiada. O quinto número do Boletim deixa de pertencer apenas à Liga 

Operária da Construção Civil para tornar-se de toda a Federação do 

Estado do Rio. 

O motivo da mudança não é claro, mas acreditamos que está 

relacionado ao fato de que a Liga, mais antiga e mais bem estruturada 

que a recém-formada Federação, compreendia a importância de emitir 

uma opinião desta, que não dispunha de informativo. Eles apresentam 

o novo Boletim: 

Aos Trabalhadores do Estado do Rio 

A contar do presente número, este Boletim que pertencia a 

Liga Operaria da Construção Civil, de Niterói, passa a ser 

publicado pela Federação Operaria do Estado do Rio, da qual 

é a Liga federada. 

Com essa medida, deixa pois o Boletim de ser apenas de uma 

classe, para pertencer a todas as organizações filiadas a 

Federação que procurará aumentá-lo para intensificar mais a 

propaganda entre os trabalhadores do Estado do Rio, ainda na 

sua grande maioria completamente desorganizados; ou o que 

é pior fazendo, parte de associações cujos princípios longe de 

contribuírem para a sua emancipação, embrutece-os e 

conserva-os na maior apatia pelas questões que mais de perto 

os devia interessar. (1921, p. 01) 

 

Assim, o Boletim continua a seguir a mesma linha de raciocínio. 

A federação mostra-se preocupada com a desmobilização dos 

trabalhadores e aponta a importância das associações de classe para o 

avanço da consciência dos trabalhadores e para a manutenção de seus 

direitos. Podemos facilmente observar, inclusive, o quão presente a 

Liga continua sendo no Boletim. A maior parte dos artigos publicados 

nele são justamente de Antonio e Deoclecio Augusto de Azevedo, 
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Angelo Liguori e Antonio Marques. 

Desde seu primeiro número, eles deixam claro que não entendem 

que qualquer associação tenha caráter pedagógico para a classe 

trabalhadora. É recorrente a crítica às associações beneficentes e 

reformistas, que teriam um papel nefasto para a classe. Na prática, 

pouco se diferenciariam da falsa benevolência da burguesia. Para a 

Federação, 

 

 

[...] em lugar de empregar as cataplasmas das beneficências 

e outras panaceias, para curar esse mal já tão enraizado que 

é a exploração capitalista; empreguemos o grande remédio 

que é a união de todos os trabalhadores em sindicatos de 

oficios ou, de classes, esses em federações regionais essas em 

uma confederação nacional e assim teremos todos os 

trabalhadores do Brasil unidos para a defesa dos seus 

interesses contra o inimigo comum, o capitalismo. (1921, p. 

01) 

 

Além disso, haveria a leitura de que os ganhos obtidos a curto 

prazo, ainda que no regime capitalista, contribuiriam para avanços 

mais significativos. A lógica é simples: se quanto mais explorados os 

trabalhadores estão, mais inconscientes se tornam; quanto menos 

explorados, mais conscientes podem tornar-se. Assim conclama a 

Federação Operária do Estado do Rio: 

 

Companheiros! Trabalhando menos horas por dia, poupamos 

as nossas forças; ganhando maiores salários, poderemos nos 

alimentar e vestir melhor preservando assim a nossa saúde; e 

acima de tudo: procurando as luzes da instrução para nossos 
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cérebros, aprenderemos a conhecer os nossos direitos e 

deveres e iremos pouco a pouco trabalhando para abater o 

monstruoso regime de iniquidade em que vivemos e que só 

devido ignorância da grande maioria dos trabalhadores ainda 

se conserva de pé. (1921, p. 01) 

 

Já em outubro, a Federação lança um importante texto de 

conjuntura, que avalia o contexto do movimento operário da época. 

Em sua compreensão: 

 

O Maior Perigo 

A questão Operária no Brasil atravessa um período crítico. 

Os trabalhadores já organizados, estão abandonando em 

grande número as suas associações de classe, deixando-se 

levar pelo desânimo e pela mistificação burguesa, não 

imaginando o abismo que os espera, se assim continuarem a 

proceder. 

Não compreendem eles, que abandonando as suas 

associações enfraquecem-nas e dão forças a burguesia, que 

livre da pressão sobre ela exercida pelas associações 

operárias, irão pouco a pouco tomando tudo quanto foi 

obrigada a conceder aos operários. (1921, p. 03) 

 

A nota da Federação prossegue fazendo um balanço histórico do 

sindicalismo brasileiro. Notamos que um dos maiores problemas 

percebidos é a “mistificação”. Ou seja, a propaganda de ilusões que 

escamoteiam as verdadeiras contradições da sociedade capitalista e 

desviam o foco da luta dos trabalhadores. Assim, novamente, a política 

institucional e dominante é alvo de críticas. No entendimento da 

Federação, a vulnerabilidade dos operários passava pela “indiferença 
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ou indecisão das massas trabalhadoras” que “são justificadas por 

algumas causas e entre essas, a que mais tem contribuído para a 

derrocada, é sem dúvida nenhuma a confusão, que consciente ou 

inconscientemente se tem estabelecido na propaganda feita entre os 

trabalhadores.”(1921, p. 03) Relembrando a formação do movimento 

operário brasileiro, a Federação afirma: 

 

No seu início, procurou-se dar as organizações operárias um 

cunho essencialmente sindicalista, afastando-as de todos os 

elementos estranhos às classes, a fim de acostumar os 

trabalhadores a resolverem as suas questões com o patronato. 

Esse método de luta deu os melhores resultados, porque, além 

das melhorias conseguidas pelas classes organizadas, serviu 

também para demonstrar ao proletariado, que ele também 

pode impor a sua vontade e conseguir o seu bem-estar, sem 

outro auxílio que a sua solidariedade. (1921, p. 03) 

 

A reafirmação dos frutos que esse processo de luta rendeu 

parece ser um consenso, mas o balanço não avalia apenas os fatores 

positivos, como também os problemas que passaram a crescer no meio 

operário e que, para eles, são os motivos que geraram as dificuldades 

por eles então vividas: 

 

Porém, com o decorrer do tempo, a propaganda foi se 

deturpando com a intromissão no nosso meio, de muitos 

indivíduos que intitulando-se socialistas, bolchevistas, etc, 

nada mais eram do que simples mistificadores. O fim 

principalmente visado por esses elementos, era unicamente 

insinuarem-se na simpatia dos trabalhadores, preparando pela 

sua lábia, o terreno necessário para a realização das suas 

ambições de mando e preponderância sobre os mesmos, caso 
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conseguissem qualquer transformação no atual regímen. 

Visando apenas serem os nossos dirigentes de amanhã, 

passaram para o nosso lado por julgarem o momento propicio, 

iludidos pela agitação que viam reinar nos meios proletários; 

mas, desfeitas as suas ilusões, pela observação que de perto 

fizeram das nossas forças, passaram-se novamente para o 

outro lado... 

Assim, é, que vemos indivíduos que ontem pregavam contra a 

exploração do capitalismo, tornarem-se hoje exploradores do 

nosso suor e escravizadores dos seus companheiros de ontem; 

e outros que em conferencias, comícios, etc. faziam a mais 

cerrada propaganda contra a política dominante, 

acorrentarem-se a essa mesma política e para a satisfação de 

mesquinhos interesses, prestarem-se aos mais repugnantes 

papeis. Entretanto, o que é mais curioso em tudo isso, é ver 

esses indivíduos continuarem a dizer-se socialistas e amigos 

do povo, pouco se preocupando que as ações desmintam as 

suas palavras. (1921, p. 03) 

 

A crítica às vertentes reformistas e conciliadoras de classes é, 

portanto, elemento fundamental para pensarmos a política defendida 

pela Federação, e, como veremos, será materializada em uma acirrada 

disputa interna. Em contraposição, é bastante perceptível a 

importância dada à tradição sindical por ela seguida, e a reivindicação 

do histórico de luta na qual ela se insere. A nota finaliza alertando os 

trabalhadores: 

 

Porém, esses factos não devem nos causar admiração nem 

desânimos, pois, eles vem demonstrar que o despertar do 

povo trabalhador, já está causando apreensões a todos 

aqueles que tem a sua opulência ou bem-estar, assegurados a 

custa da miséria desse mesmo povo. 
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É para a defesa dessa opulência e dos seus preconceitos, que 

está surgindo entre nós o socialismo do burguês, do padre, do 

politico, enfim, de todos os parasitas sugadores do nosso suor. 

É esse o maior perigo para a nossa causa. É a mistificação a 

arma mais perigosa, justamente por ser a mais traiçoeira. 

Portanto, é necessário que os trabalhadores não se deixem 

ludibriar pela lábia da burguesia e dos seus agentes 

mascarados, que se dizendo nossos amigos, não têm outro 

ideal que a perpetuação do seu domínio sobre o proletariado. 

(1921, p. 03) 

 

Tais perspectivas que encontramos ilustradas nos boletins e que 

se desenvolvem de maneira afinada não apenas entre os militantes da 

Liga, mas com a Federação do Estado do Rio e em sua ampla tradição 

sindical, são basilares para a construção de sua política social que será 

traduzida em seu projeto educacional. 
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PERSPECTIVAS SOBRE O ENSINO DO ANTIGO 

EGITO NO BRASIL 

 

MARIA THEREZA DAVID JOÃO2  

 

Resumo 

 

 O presente capítulo pretende abordar o ensino do Antigo Egito no 

âmbito na educação básica brasileira, a qual compreende os segmentos 

conhecidos como Ensino Fundamental e Ensino Médio. Nesta temática, 

buscamos avaliar até que ponto a perspectiva orientalista ainda 

influencia a maneira como o Antigo Egito é ensinado nas escolas, por 

meio da análise de uma seleção de livros didáticos. Para tanto, faremos 

um levantamento a respeito de quais temas aparecem com mais 

frequência nesses materiais, buscando identificar, igualmente, a 

concepção de História que subjaz o ensino de História Antiga no Brasil 

e outras influências que interferem nas representações sobre o 

Antigo Egito no ambiente escolar. Por meio desses fatores, 

procuraremos discutir sobre o peso da perspectiva orientalista nesse 

contexto, enunciando algumas propostas possíveis para abordar o 

Antigo Egito na sala de aula. 

 

A história antiga no contexto brasileiro 

 

Um dos maiores problemas relativos ao estudo da História Antiga 

no Brasil é a sensação de que ela falha a dialogar com o nosso 

presente. Não é à toa que esse campo de estudos está sempre 

ameaçado: a percepção de distanciamento dessa História Antiga com 

o contexto brasileiro suscita uma série de discussões que, diversas 

vezes, levam à defesa da exclusão do estudo das sociedades antigas 

 

2 Curriculo lattes: http://lattes.cnpq.br/5531403602945012 
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do currículo. Sob o pretexto de romper com uma visão de história 

eurocêntrica, a proposta original de uma Base Nacional Curricular 

Comum (BNCC), no ano de 2015, previa a ausência de conteúdos de 

História Antiga e Medieval no currículo escolar, voltando-se 

basicamente para o estudo de História da América, História da África e 

História do Brasil. 

Nesse contexto, reacendeu-se o debate sobre a relevância do 

estudo da História Antiga, estimulado, igualmente, pelo aumento da 

produção científica na área, verificado especialmente a partir dos anos 

2000. Interessados na análise desse fenômeno, pesquisadores de 

diversas universidades passaram a debater as causas desse aumento 

e dedicaram-se a investigar a trajetória dos estudos sobre Antiguidade 

no Brasil, tendo os professores Margarida Carvalho e Pedro Paulo 

Funari como pioneiros nessa discussão (CARVALHO; FUNARI, 2007). 

Uma quantificação desses estudos foi realizada pelo LABEAM 

(Laboratório Blumenauense de Estudos Antigos e Medievais), vinculado 

à FURB, com base nos dados fornecidos pela Plataforma Lattes 

(SANTOS; KOLV; NAZÁRIO, 2017), permitindo traçar uma radiografia 

dos estudos sobre a Antiguidade no Brasil. A pesquisa mostrou que os 

estudos sobre Grécia e Roma dominam a produção científica nessa 

área. À época (2017) notou-se que, enquanto havia quarenta e quatro 

especialistas em Roma e quarenta e três pesquisadores de Grécia 

Antiga no Brasil, havia apenas oito em Egito e dois em estudos 

cuneiformes, que englobam a Antiga Mesopotâmia. Ainda, o estudou 

apontou para a ausência de trabalhos em China Antiga, Israel, Pérsia, 

África Antiga e Península Arábica Pré-Islâmica.  

Os resultados dessas pesquisas realizadas ao longo das duas 

últimas décadas têm ajudado na reflexão acerca do lugar ocupado pela 

História Antiga em nosso país. Para Uiran Silva, “pensar a Antiguidade 

no Brasil é lidar diretamente com a recriação aqui dessa visão do 

passado ‘fora do lugar’” (SILVA, 2017, p. 04), no qual as ideias sobre 
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essa Antiguidade são percebidas como algo exclusivo dos habitantes 

do continente europeu ou, ao menos, acessíveis a nós por meio de seus 

legados. É por esse motivo que Norberto Guarinello incita a 

desconstruirmos tal visão sobre a História Antiga, que coloca esse 

passado como a ponta inicial de uma história do continente europeu, 

confundida com a própria história da humanidade. Assim, perspectiva 

a existência de várias “histórias antigas”, alinhadas ao 

desenvolvimento particular das diferentes civilizações existentes ao 

redor do globo (GUARINELLO, 2013). 

 

A antiguidade oriental: um passado estigmatizado 

 

A maneira como a História Antiga é percebida atualmente no 

Brasil relaciona-se, igualmente, com o lugar que a própria História 

ocupa em nossa sociedade. Não é incomum nos depararmos com 

questionamentos acerca da serventia da História que, pautados por 

uma ótica utilitarista obsoleta, só conseguem perceber a importância 

de determinado conhecimento com base em sua relevância em uma 

lógica de mercado. Assim, o conhecimento histórico (e aquele 

produzido pelas Ciências Humanas como um todo) aparece esvaziado 

de seu real sentido e importa apenas enquanto “curiosidade”. A 

dificuldade de boa parte dos historiadores em dialogar com o público 

em geral também contribui para esse cenário, já que obras que 

abordam aspectos anedóticos da História, escritos por pessoas sem 

formação na área, são muito mais populares e atrativas do que aquelas 

escritas por historiadores de fato.  

Essa percepção sobre a História como um todo impacta, 

portanto, também na forma como a História Antiga é percebida pelos 

estudantes no contexto escolar. No caso da Antiguidade 

(especialmente a oriental, que é o segmento que nos interessa analisar 
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de maneira mais específica neste capítulo), há outro elemento que 

atravessa a percepção dos alunos sobre esses conteúdos, que é o olhar 

pitoresco com que esse passado chega até nós. Além do 

distanciamento temporal, que contribui para a percepção dessa 

realidade como longínqua e absolutamente sem relação com aquilo que 

somos, há uma curiosidade por algo supostamente mágico, quase 

secreto, que é decorrente da maneira como, especialmente por meio 

da mídia, o assunto é retratado. Essa percepção recorrente sobre o 

Antigo Egito, por exemplo, como algo místico (aqui, no sentido de 

sobrenatural) é reforçada por programas populares como “Alienígenas 

do Passado”, do canal History, que incutem para o público geral a ideia 

de que os egípcios seriam seres dotados de capacidades 

extraordinárias, cuja expressão máxima foi a construção das grandes 

pirâmides. Logo, de tão extraordinários que eram, não poderiam ser 

nem mesmo humanos e, por isso, seus feitos são atribuídos a hordas 

de extraterrestres, retirando dos egípcios a agência de sua própria 

história.  

Essa percepção é fruto da maneira como os povos europeus 

passaram a retratar aquilo que definiam como o oriente, o “outro”, ao 

qual atribuíram o caráter de exotismo. Ao se depararem com a 

grandiosidade cultural das sociedades africana e asiática, em boa parte 

por meio do reconhecimento de seu passado glorioso, imediatamente 

tratou-se de construir um discurso com base no qual essas sociedades 

seriam meros apêndices na construção daquilo que se passou a 

designar como sociedades ocidentais e que, em última instância, 

referem-se às sociedades europeias. Aqueles povos que os europeus 

pretendiam então dominar não poderiam, portanto, suplantar os feitos 

de seus conquistadores: era necessário inferiorizá-los para que a 

dominação pudesse ser justificada. Nesse movimento, o Oriente é 

construído como o outro e, com isso, tal dicotomia ajudou a legitimar 
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o discurso imperialista e eurocêntrico que influenciou a própria 

produção historiográfica do período.  

Esse processo de construção do “Oriente” foi extensamente 

analisado por Edward Said em sua obra Orientalismo: o Oriente como 

invenção do Ocidente, lançado em 1978. Em resumo, o autor entende 

que:  

 

[...] o ponto de vista ocidental, hegemônico política e 

ideologicamente, define o Oriente como um dado não apenas 

geográfico e culturalmente distinto, mas como um outro, 

dominado e subalterno. Quando escapa a este enfoque, o 

percebe segundo a lógica da exterioridade, como o exótico, o 

diverso [...] Situado geograficamente distante e permeado por 

interesses políticos e econômicos, a imagem do “Oriente” 

como o “outro” enfatiza a distinção entre o “nosso” mundo e 

o “deles”’ (CHAVES, 2017).  

 

A consequência dessa forma de pensar é a naturalização de uma 

ideia na qual esse “Ocidente” se consolida como superior ao oriental 

que, desumanizado, recebe a caracterização de irracional, o que 

legitima a necessidade de um processo civilizatório marcado por meio 

de referenciais ocidentais.  

Como parte dessa lógica, aos gregos é dado o monopólio do 

pensamento racional e a Grécia adquire o estatuto de berço cultural da 

civilização, transferindo para o continente europeu o início de um longo 

processo que ajuda justificar e legitimar o discurso da superioridade 

europeia no contexto neocolonial. Um exemplo da permanência dessa 

concepção eurocêntrica nos dias atuais pode ser encontrado nos 

manuais didáticos de Filosofia, que ainda utilizam a dicotomia entre 

pensamento mítico e pensamento racional para explicar o advento do 

pensamento filosófico e justificá-lo como uma exclusividade grega: 
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Compreender que o surgimento do pensamento racional, 

conceitual, entre os gregos, foi decisivo no desenvolvimento 

da cultura da civilização ocidental é condição para que se 

entenda a conquista da autonomia da razão (lógos) diante do 

mito. Isso marca o advento de uma etapa fundamental na 

história do pensamento e do desenvolvimento de todas as 

concepções científicas produzidas ao longo da história 

humana. (SEED-PR, 2006, p. 12). 

 

Nota-se, portanto, que o pensamento mítico, que caracteriza 

outros povos da Antiguidade – como é o caso dos egípcios –, é 

considerado atributo de sociedades mais primitivas, enquanto o mundo 

grego desponta como arauto do progresso ao romper com essa 

concepção e ser a fonte batismal da razão e do pensamento científico. 

Citamos o exemplo do manual escolar de Filosofia, mas essa 

percepção é, ainda, bastante forte nos manuais e livros didáticos de 

História. Esse trabalho pretende averiguar até que ponto o 

orientalismo, usando o termo cunhado por Edward Said para designar 

o processo de invenção do Oriente por parte dos europeus ocidentais, 

impacta na forma como o Antigo Egito é ensinado nas escolas. Para 

tanto, serão realizadas algumas reflexões com base em livros 

didáticos, na organização curricular da disciplina de História na 

educação básica e na formação universitária de professores no Brasil, 

que culminarão também na enunciação de propostas acerca de como 

abordar o Antigo Egito junto a alunos do Ensino Fundamental e do 

Ensino Médio. A escolha dos materiais didáticos utilizados nesta 

pesquisa se deu por meio de uma consulta informal com professores 

das redes pública e particular de ensino, que indicaram quais livros 

usavam em seu cotidiano escolar, aprovados no PNLD. 
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Uma questão particular: o Egito antigo nas escolas 

 

Uma discussão sobre o ensino do Antigo Egito nas escolas não 

pode passar ao largo de uma reflexão sobre o ensino da História Antiga 

nem mesmo da História como um todo. Muito se vem discutido acerca 

das impropriedades do uso do próprio termo, História Antiga, e para 

não nos estendermos muito nesse mérito, basta reconhecer que 

 

Há vários graus no processo de generalização no trabalho do 

historiador. Definir um período é um deles: os historiadores 

assumem que um período específico tem certas características 

comuns, de modo que documentos produzidos numa mesma 

“época” podem ser relacionados uns aos outros, podem ser 

comparados, podem dialogar entre si. Quanto mais longo o 

período, mais rico o diálogo, mais documentos podem ser 

postos em relação. Por conseguinte, um período histórico 

confere ou atribui contemporaneidade a documentos que, 

rigorosamente, não são contemporâneos. Outra forma de 

generalização é nomear ou definir uma sociedade, ou uma 

cultura, ou uma área cultural, de modo que documentos 

atribuídos à mesma sociedade ou cultura possam ser 

relacionados entre si. (GUARINELLO, 2003, p. 45-46) 

 

Essas reflexões são importantes na medida em que 1) enunciam 

como problemática a tradicional periodização histórica (embora 

necessária, em certa medida, como categoria heurística); e 2) trazem 

à tona os limites da categorização de dada área cultural. Este último 

problema interessa mais de perto ao que se pretende discutir neste 

trabalho pois, na categoria História Antiga, percebemos uma distinção 

do ensino em duas subdivisões: Antiguidade Clássica (que compreende 

o estudo de Grécia e Roma) e Antiguidade Oriental (que acaba se 

restringindo quase sempre ao Antigo Oriente Próximo). O que ficou 
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conhecido como Antiguidade Oriental abrange uma pluralidade de 

culturas e temporalidades e é um erro colocá-las todas na mesma 

categoria conceitual, pois seria admitir que todas elas requerem os 

mesmos métodos de análise, criando formas para conferir, 

artificialmente, sentido a contextos e temas desconexos. 

No que diz respeito aos estudos sobre Antiguidade no Brasil, o 

crescimento e a formação de uma área universitária de História Antiga 

ao longo das décadas de 1980 e 1990 ajudou a ressignificá-los, uma 

vez que acarretou no aumento da produção na área e impactou, 

também, a produção daquilo que é ofertado para o grande público. Na 

percepção de Funari, o contexto historiográfico das mencionadas 

décadas fez com que os pesquisadores voltassem seus esforços para 

outras áreas além daquelas da história tradicional, lançando novos 

temas e abordagens, o que refletiu na produção de livros e materiais 

didáticos voltados para o Ensino Básico no Brasil (FUNARI, 2003, p.97). 

Ao avaliar especialmente as coleções de livro didático do Ensino 

Básico usadas em escolas brasileiras, é possível notar certos limites a 

essa percepção, uma vez que a presença de uma visão sobre o Egito 

ainda caudatária de uma perspectiva metódica acerca da construção 

do conhecimento histórico é o que se evidencia. No ensino do Egito 

Antigo, isso pode ser avaliado por meio de uma excessiva ênfase na 

história política. Das seis páginas de texto dedicadas ao Egito na parte 

I do livro Conexões com a História (ALVES, pp. 51-57), por exemplo, 

proposto para o Ensino Médio, quatro focam no aspecto político: a 

unificação, os períodos tradicionais (referidos como Antigo, Médio e 

Novo Império), o faraó, os nomarcas e vizires. Esse é o tema que mais 

ocupa espaço nesses materiais didáticos, que é abordado de maneira 

descritiva e factual, essencialmente focada nos “grandes homens”, no 

caso, os faraós.  

Entende-se, igualmente, a influência do modelo de despotismo 

oriental que por muito tempo conduziu a forma como esse passado era 
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visto. Assim, o Egito aparece como um Estado territorial fortemente 

centralizado e comandado por um déspota (o faraó), o qual 

expropriava as comunidades aldeãs por meio de um rígido sistema de 

tributação. O modelo de despotismo oriental está na base da 

formulação do “modo de produção asiático” desenvolvido por Karl Marx 

no final do oitocentos. Essa ideia de um faraó todo-poderoso que tudo 

comandava aparece, portanto, de maneira recorrente e naturalizada 

nas produções didáticas para o Ensino Básico. A coleção História em 

Documento, de Joelza Ester Rodrigues, é um exemplo. Há uma seção, 

no capítulo sobre Egito, intitulada “A serviço do faraó e dos deuses”, 

que retrata o governante egípcio da seguinte forma: 

 

O faraó era a autoridade máxima no Antigo Egito. Considerado 

um deus na terra, ele era o “senhor de todos os homens e 

dono de todas as terras” [...] A sociedade egípcia era 

organizada em torno do faraó e dos deuses [...] Todo trabalho 

e todas as artes estavam a serviço do faraó e dos deuses 

(RODRIGUES, 2009, p. 84) 

 

O livro de Rodrigues, contudo, não é o único a apresentar esse 

tipo de visão. Outras obras reforçam o aspecto centralizador e intocável 

do faraó, como se vê a seguir: 

 

Ele governava o império, coordenava construção de obras 

públicas, era o comandante militar e o juiz supremo. Também 

era considerado o dono de quase todas as terras do Egito, por 

isso recebia impostos pagos em produtos, acumulando assim 

enorme riqueza (BOULOS, p. 110) 

Para os egípcios, toda felicidade dependia do faraó, e seu 

poder era ilimitado (CAMPOS, p. 54) 
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Um olhar mais atento, contudo, mostra que, na prática, diversos 

obstáculos se colocavam frente ao exercício da autoridade régia, a qual 

não funcionava da forma mecânica e direta como aparece nos livros 

didáticos (o faraó manda, os súditos obedecem). O papel de senhor 

absoluto atribuído aos faraós aparece, portanto, como princípio 

apriorístico que norteia todas as representações sobre o Egito 

encontradas nos manuais escolares observados e que, em última 

instância, derivam da concepção de “despotismo oriental” que, para 

Said, “são perfeitamente adequadas a um empreendimento orientalista 

padrão, ainda que a humanidade de Marx, a sua simpatia pela miséria 

do povo, esteja claramente envolvida” (SAID, 2007). A visão 

orientalista, quando confrontada com a materialidade, não se sustenta, 

uma vez que “não deixa entrever a enorme complexidade envolvendo 

esse tipo de organização que dependia não só de mecanismos 

institucionais e legais, mas também de redes locais e informais de 

poder para a manutenção da sua existência” (JOÃO, 2015, p. 35), 

conforme demonstrado em minha tese de doutoramento acerca do 

funcionamento do Estado egípcio. 

O segundo tema mais abordado nesses materiais é a religião, 

que aparece desconectada de aspectos sociais e cumpre o papel de 

“curiosidade”, arrolando os principais deuses e esgotando a 

apresentação dos aspectos religiosos às concepções sobre a vida após 

a morte, o que contribui com a construção da imagem de um Egito 

pitoresco. O reforço dessa visão aparece nas atividades didáticas. Um 

dos trabalhos pede que os alunos montem uma pesquisa sobre o Egito, 

falando sobre “as pirâmides, as pinturas, o Nilo, os templos e o Museu 

o Cairo” (BOULOS, p. 115), sem maiores problematizações e na forma 

de um arrazoado de aspectos curiosos relativos a essa civilização. O 

aspecto pitoresco fica, ainda, claro na apresentação da obra de Gilberto 

Cotrim, na qual “O Egito tem uma história de mais de quatro mil anos. 

Essa história ficou conhecida por aspectos como pirâmides, faraós, 
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múmias e papiros” (COTRIM, 2015, p. 98), que é basicamente a 

sequência de como os conteúdos sobre essa sociedade estão dispostos 

no livro. Enfatiza-se, ainda, aspectos da arte egípcia e outras 

descobertas e feitos “impressionantes”, contribuindo para a visão de 

que o estudo sobre o Antigo Egito é pautado muito mais nas 

descobertas espetaculares do que em interpretações históricas e 

sociológicas (MORENO GARCIA, 2014, p. 51). O que se depreende 

disso tudo é a percepção de que contextos não oficiais e não religiosos 

são, portanto, parcamente explorados – quando o são. Essa tendência 

verifica-se, também, no próprio campo da Egiptologia, em que a 

história política e das práticas religiosas das elites sempre foi 

predominante, em detrimento do estudo da vida das pessoas comuns 

e de outros aspectos presentes nessa sociedade. 

Não é difícil perceber como os materiais escolares brasileiros 

demonstram, ainda, a visão do “Egito Eterno”, fortemente relacionada 

à perspectiva orientalista. O mito do “Egito Eterno” compreende essa 

civilização como imutável em seus mais de três mil anos de História e 

o Egito, como um todo, ainda aprisionado a esse passado. A própria 

Egiptologia, nascida no seio das guerras imperialistas do século XIX, 

foi uma das principais responsáveis pela reprodução dessa visão. 

Assim, consolidou-se a ideia de um Egito marcado por continuidades e 

estabilidade política, conquistada por meio de um único modelo 

possível, a monarquia centralizada, colocando excessiva ênfase nos 

faraós e sua divinização. Essa construção traz consigo a impressão de 

que, no Antigo Egito, havia uma grande massa amorfa que nada 

poderia fazer diante de governantes tão poderosos a não ser obedecer, 

por força da religião. Uma interpretação como essa, contudo, 

escamoteia os conflitos e ignora complexas dinâmicas que permitiram, 

ao longo de milênios, a longevidade e permanência da sociedade 

egípcia, tanto em suas relações com outros povos quanto em assuntos 

domésticos. Para Juan Carlos Moreno Garcia, o mito do “Egito Eterno”, 
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surgido em um contexto de declínio de valores da alta burguesia 

europeia em fins do século XIX em virtude da ascensão de regimes 

democráticos, e é um exemplo de como o passado poderia ajudar a 

legitimar uma situação presente, qual seja, a manutenção de uma 

ordem conservadora. Para ele,  

 

[...] Egito Antigo e o Tibete moderno passaram a ser vistos 

como repositórios de um saber misterioso, valores espirituais, 

ordem social e liderança não democrática, mas paternal [...] 

ordens tão conservadoras, preservadas por séculos até sua 

suposta extinção, eram evocadas com nostalgia. Como 

hierarquia e estruturas sociais imutáveis havia, supostamente, 

se mostrado operacionais por séculos no Egito e no Tibete, os 

dois países constituíam um prestigioso precedente a ser 

evocado para lidar com as incertezas da virada para o século 

XX. (MORENO GARCIA, 2015, p. 52) 

 

Essa percepção, ao ser reproduzida nas salas de aula, apresenta 

o Egito Antigo como um bloco monolítico, aprendido por meio da 

exposição de sua história política que, por sua vez, é compreendida 

como uma sequência de períodos estáveis e de uma ordem social 

imutável, tendo faraós e sacerdotes no topo, opostos a camponeses e 

escravos. Além do já mencionado problema relativo à não percepção 

dos conflitos que permeavam essa sociedade, tal visão ignora outro 

aspecto importante, o das negociações existentes entre os diversos 

grupos que nela estavam inseridos e, com isso, permitiram que esse 

Estado pudesse não apenas se manter, mas modificar-se e reinventar-

se de forma incessante, acompanhando a própria dinâmica social. 

Assim, camponeses e outros grupos subalternos aparecem, nas 

representações nos livros didáticos, em papéis passivos, privados de 

qualquer agência.  
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A temática da escravidão é outro ponto que merece particular 

atenção. No Egito, a construção de grandes obras públicas, como as 

pirâmides, era realizada por meio de um sistema denominado corveia 

e que empregava, majoritariamente, camponeses em épocas de 

entressafra. Esse tipo de trabalho, embora compulsório, diferia do 

sistema escravista. Muito por conta da influência dos estudos bíblicos, 

contudo, o Egito aparece frequentemente associado à escravidão 

quando, na realidade, os escravos eram minoria nessa sociedade, 

sendo basicamente prisioneiros de guerra. Uma imagem comum sobre 

o Antigo Egito nos livros didáticos é a da pirâmide social, que coloca o 

faraó em seu topo, seguido de grupos intermediários como sacerdotes 

e militares e, por fim, na base, aparecem escravos e camponeses. Ao 

colocar os escravos na base dessa pirâmide (ver, p.e., VICENTINO, 

2015, p. 107) representa-se, de forma incorreta, a configuração social 

e econômica dessa sociedade, uma vez que a escravidão, no Egito, não 

constituía a base de seu sistema produtivo. 

Outro aspecto que merece destaque no conteúdo dos livros 

analisados é a menção que todos fazem ao rio Nilo e sua importância 

para essa sociedade. Muito embora seja evidente que, sem as cheias 

do Nilo, a prática da agricultura teria sido muito mais difícil nessa 

sociedade, essa “mitificação” do Nilo contribui, como aponta Raquel 

Funari, para obscurecer a importância do trabalho humano na 

valorização dos benefícios da cheia. Essa percepção, contudo, não é 

recente e pode ser remontada à Grécia Antiga por meio de escritos 

como os de Heródoto, para quem o Egito era “uma dádiva do Nilo”. A 

fertilização, que ocorria às margens desse rio, aparecia, para os 

gregos, como algo quase mágico, escapando a eles o papel dos 

camponeses na limpeza dos canais e nos trabalhos agrícolas (FUNARI, 

2004, p. 13). Embora a maior parte dos materiais didáticos aponte 

para a importância do trabalho humano às margens no Nilo, há aqueles 

que ainda perpetuam essa visão “mitificada”, em que este rio é o único 
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responsável pela prática da agricultura: “as águas das cheias do Nilo 

depositavam em suas margens uma grande quantidade de matéria 

orgânica, que fertilizava a terra, garantindo a prática da agricultura” 

(BERUTTI, 2015, p. 143). 

Nota-se, portanto, que embora os estudos sobre História Antiga 

tenham se desenvolvido muito nas universidades brasileiras nas 

últimas décadas, a Antiguidade Oriental (e o estudo do Egito Antigo, 

em particular), ainda sofre com a reprodução de concepções datadas 

sobre as sociedades englobadas nessa categoria. Ênfase em história 

política, excessiva importância atribuída aos governantes egípcios, 

destaque quase que exclusivo para as práticas religiosas e 

desumanização dos habitantes do Nilo são apenas alguns dos aspectos 

encontrados nos materiais didáticos usados em salas de aula de todo 

o Brasil. Uma das razões por trás desse descompasso em relação aos 

estudos sobre Grécia ou Roma, por exemplo, é a ausência de um 

“setor” de Egiptologia em nosso país ou, ao menos, uma associação 

como a SBEC (Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos), grande 

responsável pela formalização e divulgação de estudos na área de 

Clássicas. Os esforços do SESHAT, laboratório de estudos sobre o 

Antigo Egito vinculado ao Museu Nacional, visam preencher essa 

lacuna e, nos últimos anos, têm promovido encontros científicos 

anuais, que contam com a participação de especialistas brasileiros e 

estrangeiros. A parceria do laboratório com universidades argentinas 

garantiu, pela primeira vez, a presença cativa de pesquisadores 

brasileiros em missões arqueológicas ao Egito, para escavar na 

necrópole tebana. Todo esse movimento só pode ser visto com 

bastante otimismo, pois impacta em termos quantitativos e 

qualitativos nas pesquisas realizadas sobre o Egito no Brasil, o que, 

espera-se, vai se reverter na difusão de novas e mais atualizadas 

visões sobre essa sociedade que, então, serão incorporadas nos livros 

e demais materiais usados em salas de aula de todo o país. 
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Um último, mas não menos importante aspecto, é a percepção 

de que, muito embora os autores de livros didáticos façam, hoje, um 

esforço para voltar o Egito à sua africanidade, incluindo sua história 

em capítulos sobre a África Antiga, essa sociedade aparece, ainda, em 

uma África apartada das demais civilizações originárias desse 

continente (VICENTINO, 2015; COTRIM, 2015). Mesmo as conexões 

africanas do Egito, como é o caso daquelas existentes com o Reino de 

Kush, na Núbia, raramente são abordadas ou mencionadas, o que 

denota a dificuldade de romper com a lógica orientalista consolidada, 

que alija o Egito das suas raízes africanas.  

 

À guisa de conclusão: possíveis abordagens 

 

Se os alunos perguntam muito sobre Ramsés, Akhenaton e as 

grandes pirâmides, é importante ressaltar que também demonstram 

curiosidade e interesse a respeito de outros temas que vêm de um 

contexto presente. São frequentes, em sala de aula, perguntas sobre 

homossexualidade no mundo antigo, sobre as mulheres, sobre 

escravidão. Esse gancho é importante para que o professor possa, por 

meio do estudo do passado, promover uma discussão que signifique 

esses temas no presente. O estudo das religiões antigas, que 

normalmente desperta muito interesse por parte dos alunos, pode 

servir para criar a percepção da diversidade religiosa. Ao compreender 

a lógica religiosa de mundo dos egípcios, por exemplo, é importante 

considerar essa atividade como um exercício eficaz de tentar se colocar 

no lugar do outro e entender, naquele contexto e naquelas 

necessidades, qual era o papel da religião. Por meio disso, o aluno é 

convidado a fazer o mesmo exercício referente a outras manifestações 

religiosas diferentes da sua. Entendendo que cada cultura tem uma 

lógica própria e, efetivamente, articulando a relação entre religião e 
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sociedade, isso pode abrir espaço para uma percepção mais tolerante 

acerca de valores e crenças culturais diferentes daquelas existentes no 

seu entorno mais próximo. Por isso, a apresentação tradicional da 

religião egípcia, na forma de um relato de histórias mitológicas e na 

apresentação de um rol dos deuses, é pouco efetiva. Esse conteúdo 

deve ser ensinado com o objetivo de mostrar as relações com a 

sociedade que a praticava.  

Alguns pesquisadores relativizam o peso do eurocentrismo no 

currículo escolar percebido, no caso que nos interessa, por meio da 

discrepância entre o ensino de Clássicas e o ensino de Oriente, 

trazendo à baila o fato de que, no Brasil, o ensino de Oriente é ainda 

muito incipiente e decorre da falta de acesso a materiais de pesquisa 

de qualidade, tanto no que diz respeito a fontes quanto naquilo que se 

refere ao acesso à bibliografia especializada (FUNARI; GONÇALVES, 

2007, p. 15). Isso pode ajudar a explicar, em parte, a existência de 

diversas concepções defasadas sobre o Antigo Egito nos livros 

didáticos, que vão desde uma associação de Akhenaton ao monoteísmo 

cristão (CAMPOS, p. 52; ALVES; OLIVEIRA, p. 56) à reprodução da 

ideia de amplo uso da escravidão no Egito (JOBSON, 2007). 

Se, por um lado, tivemos, ao longo das últimas décadas, o 

desenvolvimento da área de História Antiga e de Antigo Egito no Brasil, 

que passa a ganhar projeção nos cenários nacional e internacional, isso 

parece afetar bem mais as discussões acadêmicas e mostram como há, 

ainda, um grande distanciamento entre aquilo que se ensina nas 

universidades e aquilo que chega aos bancos escolares. Sem dúvida 

alguma há, no Brasil, um grave problema relativo à formação de 

professores, que ainda são à formação de professores, que ainda são 

muito dependentes do livro didático e de um fazer pedagógico 

tradicional, baseado na “decoreba” – a figura do professor pesquisador 

é ainda minoritária no contexto das escolas brasileiras. Mas o problema 

não encerra aí. O saber produzido na universidade pouco dialoga com 
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a realidade escolar – e diria, até, com a sociedade em geral –, ficando 

preso a torres de marfim, em que boa parte dos pesquisadores 

pesquisam para si e seus pares. A consequência disso para o ensino da 

História Antiga é que, embora haja uma renovação desse campo no 

meio acadêmico, o saber ensinado nas escolas não passa por essa 

atualização e continua-se a reproduzir uma visão bastante limitada e 

ultrapassada sobre as sociedades antigas, como mostram os exemplos 

citados anteriormente sobre o Egito. Há pouco espaço, no meio 

universitário, para uma reflexão que inclua perspectivas sobre como 

ensinar a História Antiga. O futuro professor deve receber uma 

formação que realmente o oriente a trabalhar com esse conteúdo na 

sala de aula, uma vez que não basta apenas o acesso a pesquisas 

ultraespecializadas (que podem até refletir o movimento importante de 

ampliação de novos temas, métodos e abordagens nas pesquisa da 

área), se não é feita a transposição dessa forma de se pensar o mundo 

antigo para a realidade e contexto escolares. Falha, aí, a transposição 

didática, deixando o professor do Ensino Básico à mercê dos livros 

didáticos cuja produção, em grande parte, ainda sofre em se afastar 

de uma perspectiva metódica e positivista de análise histórica.    

Não é, portanto, apenas o orientalismo que prejudica a boa 

qualidade do ensino a respeito do mundo antigo oriental nas escolas. 

A discussão perpassa questões estruturais da educação brasileira, que 

incluem a qualidade dos cursos de formação de professores e a 

concepção de História subjacente à organização curricular. Não se pode 

deixar de avaliar, igualmente, a desvalorização do ensino de História 

em um contexto que um saber mais pragmático, voltado às 

necessidades imediatas do mercado de trabalho, tem sido a tônica das 

políticas públicas voltadas para a educação. Assim, não é de se 

estranhar “que o mundo antigo fique sobrando diante de tantas outras 

demandas” (SILVA, 2014, p. 280). 
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A tendência presente nos materiais didáticos ao abordarem o 

mundo antigo tem sido, de um lado, a de apresentar uma visão 

panorâmica dessas sociedades e, de outro, a de realizar uma tentativa 

de aproximação do mundo contemporâneo com o passado (SILVA; 

GONÇALVES, 2001, pp. 127-128). A abordagem panorâmica reflete, 

também, na própria estrutura curricular: no currículo do Ensino 

Fundamental, os professores precisam trabalhar, em um bimestre, 

todas as sociedades orientais, espremendo em duas aulas semanais o 

ensino de Egito, Mesopotâmia, Pérsia, Palestina e, vez ou outra, Índia 

e China. Enquanto isso, o estudo do mundo grego ocupa um bimestre 

inteiro e o de Roma, outro bimestre completo. Os assuntos são 

trabalhados sem que se faça qualquer tipo de transição e, terminado o 

ensino do Egito, vem a Grécia: para muitos alunos, fica a impressão 

que de os egípcios desapareceram e foi tudo englobado pelo mundo 

grego, falsificando uma relação de causa-efeito. Como reflete 

Guarinello, 

 

Esta divisão tripartide é apresentada ao público em geral na 

forma de uma sucessão cronológica, como se a tocha da 

História, na corrida de revezamento que é o progresso da 

humanidade, tivesse sido transmitida progressivamente de 

Leste a Oeste. Como se a História se apagasse 

progressivamente a Leste, para reacender-se a Oeste, à 

medida que o foco da civilização se deslocava.3 (GUARINELLO, 

2003, p. 52) 

 

O currículo do Ensino Médio é ainda mais preocupante no que se 

refere ao mundo antigo oriental. O ensino, nesse segmento, é voltado 

para o vestibular e o conteúdo de Oriente não aparece como pré-

 
3 Essa divisão tripartite se refere à Antiguidade Oriental, Grécia e Roma. 
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requisito para boa parte dessas provas de ingresso à universidade. 

Dessa maneira, muitas escolas simplesmente excluem o estudo do 

oriente antigo do currículo, resumindo a Antiguidade ao Mundo 

Clássico. Esse dado é importante na medida em que sinaliza que uma 

reestruturação do currículo, abandonando a perspectiva cronológica 

tradicional, é fundamental não apenas para renovar os estudos sobre 

o mundo antigo como, também, os estudos sobre a História. Hoje, 

existe a pretensão de se estudar “tudo”, o que impede o ensino em 

uma dimensão mais crítica e aprofundada. Há que se pensar, portanto, 

no papel da própria História no currículo brasileiro como ponto de 

partida para pensar, então, o ensino da História Antiga. 

No tocante à aproximação passado-presente, mencionada 

anteriormente como uma das tendências presentes nos livros 

didáticos, é importante observar que essa preocupação vai na direção 

da proposta apresentada nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs), que exorta o professor a atentar para as múltiplas 

temporalidades e para o diálogo entre elas. Diante disso, é possível 

apontar outra problemática relativa ao ensino da Antiguidade Oriental, 

que vem da observação de uma diferença entre a abordagem entre 

essa realidade e o mundo clássico. A Antiguidade Oriental é, ainda, 

apresentada sem qualquer reflexão com o presente. Há tentativas, 

como a registrada no livro História e Cidadania, de autoria de Alfredo 

Boulos, mas que ainda são acríticas e parecem “forçar” alguma relação 

com o presente, sem maiores refinamentos. Nesse caso, aparece uma 

cena agrícola retirada de uma tumba egípcia e pede-se, em um 

exercício, que o aluno a compare a uma fotografia de um camponês 

egípcio na atualidade. A atividade até poderia ser interessante se, no 

contexto da sua realização, o estudante pudesse, por exemplo, 

observar com mais detalhamento a continuidade de certo modo de 

produção, problematizando-o e usando o Antigo Egito como ferramenta 

para uma compreensão crítica relativa ao mundo do trabalho, mas isso 
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não acontece. Para o mundo clássico abundam, contudo, tentativas de 

aproximação entre esse passado e o nosso presente. Todos os livros 

analisados continham, mesmo que de forma pontual, considerações 

sobre o “legado grego”, mostrando como a nossa sociedade deve a 

esse povo o teatro, as Olimpíadas, a democracia, sendo dele sua 

continuidade. O mundo oriental permanece como algo totalmente 

alijado da nossa realidade, ganhando contornos pitorescos e sendo 

compreendido com um grande distanciamento, como se não fosse 

possível adentrar totalmente naquela lógica tão diferente.  

Esse distanciamento e a falta de conexão com o presente estão 

na base da argumentação daqueles que, hoje, propõem a exclusão do 

estudo das civilizações orientais do currículo. Já que esse contexto não 

é visto como relacionado à realidade brasileira, para que estudá-lo? 

Partindo dessa percepção, o ensino do Egito aparece como um 

preciosismo, como uma “ciência de elite” (SILVA, p. 279). Uma saída 

possível que pode ajudar a justificar a importância do ensino das 

civilizações orientais nas escolas (e, aqui, mais especificamente, do 

Antigo Egito), é o reconhecimento da materialidade do desse Egito nos 

nossos dias, ou seja, como o Egito é “útil” hoje e determina formas de 

sociabilidade e de crenças atuais. 
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O PROGRAMA DE MONITORIA EM LÍNGUA 

PORTUGUESA E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA A 

FORMAÇÃO DOCENTE NA EAD 

 

EDNA MARTA OLIVEIRA DA SILVA28 

 

Resumo 

 

 O objetivo deste capítulo é discutir os propiciamentos oferecidos 

aos alunos de graduação de um curso de Letras por um programa de 

monitoria em uma instituição de Ensino Superior que tem como seu 

carro-chefe a oferta de cursos de graduação e pós-graduação na 

modalidade a distância.  Pretendemos discutir os desafios da formação 

docente para o contexto digital de aprendizagem, uma vez que cursos 

EAD têm sido amplamente ofertados por várias instituições de ensino. 

Nesse sentido, entendemos que os cursos de licenciatura, responsáveis 

diretos pela formação de professores, devem propiciar momentos nos 

quais os discentes possam ter contato com a docência virtual, aos 

moldes das práticas pedagógicas comuns no cotidiano dos professores-

tutores dos cursos da EAD. Sendo assim, trazemos como referencial 

teórico para dar suporte à nossa discussão os estudos sobre a  EAD 

nomes como Lopes e Faria (2013) e Mattar (2012); sobre a formação 

docente para EAD, Kenski (2013, 2015) e  Mill (2015); sobre monitoria 

acadêmica, Silveira e Sales (2016), e sobre  educação e aprendizagem 

em contexto digital, Siemens (2006), Morán (2007) e Santaella (2013).   

 

Introdução 

 
28 Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/5742312040887584 
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A educação a distância (EAD) na atualidade caracteriza-se por 

ser uma modalidade de ensino na qual as relações entre os 

profissionais da educação (professores, tutores e gestores) e os 

educandos contam com a mediação de tecnologias digitais de 

informação e comunicação (TDIC) nos processos de ensino e 

aprendizagem. Vista, a princípio, com certo preconceito por muitos, a 

EAD tem construído seu caminho nos últimos anos e encontra-se em 

franca expansão. Segundo a Associação Brasileira de Ensino a 

Distância (ABEB), já em 2017 essa modalidade de ensino contava com 

7.773.828 alunos matriculados. Se comparado com as matrículas do 

ensino presencial, as matrículas na EAD tiveram um crescimento de 

quase 20% entre 2016 e 2017.  

Os motivos para essa expansão tão expressiva, no entanto, vão 

muito além das questões de ordem tecnológica: são cursos que se 

apresentam vantajosos para os alunos, dada a sua flexibilidade de 

horários e o gerenciamento de tempo pelo próprio discente, além de 

serem mais viáveis economicamente; o reconhecimento dos cursos 

superiores EAD pelo Ministério da Educação (MEC), aos moldes do que 

é feito com os cursos presenciais; e o fato de os cursos da EAD também 

serem contemplados por programas governamentais, tais como o 

Universidade para Todos (PROUNI), com oferta de bolsas de estudo 

para instituições particulares de Ensino Superior (EAD, 2019).   

Esse cenário emergente da EAD encontra ressonância com o 

discurso da sociedade globalizada que tem permeado, nos últimos 

anos, o âmbito acadêmico, dado o impacto que as tecnologias digitais 

de informação e comunicação (TDIC) têm causado nas relações de 

ensino e aprendizagem. Vivemos a era das redes de informação que 

pressupõe a necessidade de abordagens pedagógicas que propiciem a 

formação de sujeitos para essa nova realidade. Os profissionais 
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formados, hoje, em cursos de graduação, precisam de habilidades que 

estejam em consonância com tal cenário, quais sejam:  

 

[...] a afinidade com o trabalho em equipe; a disposição para 

se adaptar a situações novas; a capacidade para a resolução 

de problemas e uma atualização constante na carreira. 

Somam-se a isto características de ordem pessoal, tais como: 

criatividade, motivação, iniciativa, curiosidade, habilidade 

comunicacional (oral e escrita) e a destreza no uso de 

tecnologias digitais (FILHO; DAVID; SOUZA, 2013, p. 63) 

 

Tendo em vista o que se apresenta, há de se pensar até que 

ponto os cursos de licenciatura que tratam, por excelência, da 

formação profissional docente, têm se preparado para o novo 

paradigma educacional atual, da formação para uma educação em rede 

e que prescinde do contato diário e presencial entre professores e 

educandos. Os programas de formação docente devem considerar o 

fato de que a EAD é uma realidade e que os futuros professores podem, 

em algum momento de suas vidas profissionais, ser solicitados a 

trabalhar com essa modalidade de ensino.  

Para atendermos a tal demanda de formação profissional, os 

programas de monitoria, ofertados como atividades complementares 

de extensão universitária para os discentes de cursos de graduação em 

licenciatura, surgem como possibilidade de aproximar os alunos a uma 

futura realidade profissional. Com o auxílio de professores-

coordenadores dos programas, são propiciados aos alunos-monitores 

situações reais de atuação docente, com as quais eles devem lidar 

durante o programa de monitoria. Assim, podemos inferir que um 

programa de monitoria que privilegie essa modalidade de ensino pode 

aliar a experiência docente do aluno-monitor às práticas pedagógicas 

específicas para a EAD.   
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Sendo assim, a proposta deste capítulo é apresentar a 

experiência vivida por discentes de um curso de licenciatura em Letras-

Português em um programa de monitoria da disciplina de Língua 

Portuguesa em uma instituição de Ensino Superior (IES) particular que 

tem, na EAD, seu carro-chefe de oferta de cursos de graduação e pós-

graduação. Como forma de articular tal experiência às discussões 

acadêmicas, serão visitados autores que tratam da EAD (LOPES; 

FARIA, 2013;  MATTAR, 2012); da formação docente para EAD 

(KENSKI, 2013, 2015;  MILL, 2015); da monitoria acadêmica 

(SILVEIRA; SALES, 2016) e da educação e aprendizagem em contexto 

digital (SIEMENS, 2006; MORÁN, 2007; SANTAELLA, 2013).   

 

A ead e a formação docente 

 

Antes de tratarmos especificamente da formação docente para 

EAD, é de fundamental importância entender algumas características 

que nos forneçam um panorama a respeito dessa modalidade de 

ensino. Pretti (2002, apud LOPES; FARIA, 2013, p. 84) nos aponta 

quatro características essenciais que caracterizam a EAD. São elas: 

 

1. Educandos e educadores [...] separados pelo tempo e/ou 

espaço; 

2. Há um canal ou canais que viabilizam a interação [...] e/ou 

interatividade entre educadores e educandos. Trata-se [...] de 

um processo mediatizado; 

3. Há uma estrutura organizacional complexa a serviço do 

educando [...]; 

4. A aprendizagem se dá de forma independente e 

individualizada [...] e por meio de interações sociais (com 

colegas do curso, os orientadores acadêmicos, etc.). 
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Apesar de ser possível traçar, grosso modo, tais características, 

bem como da sua crescente expansão, a EAD ainda apresenta lacunas 

em seu escopo teórico, o que induz a dificuldades tanto na concepção 

de cursos quanto nas práticas consistentes na formação dos educandos 

pela EAD (MILL, 2015). Isso traz, à luz da discussão, uma das 

principais preocupações relacionadas a essa modalidade de ensino 

sobre a qualidade dos cursos ofertados. Nesse sentido, ainda que não 

disponham de força de lei, os Referenciais de Qualidade para Educação 

Superior a Distância (BRASIL, 2007), do MEC, fornecem diretrizes para 

a implementação de cursos de EAD e podem dar subsídios para que 

essa modalidade de ensino seja instituída com a qualidade necessária 

para a formação dos educandos. Lopes e Faria (2013) destacam três 

pressupostos norteadores de qualidade de cursos de EAD e que estão 

presentes nos referenciais propostos pelo MEC: o primeiro nos informa 

a respeito da existência de modelos múltiplos de EAD29; o segundo, da 

concepção de construção de conhecimento em contraposição à 

educação bancária; e o terceiro, da necessidade de formação 

continuada e permanente dos profissionais envolvidos nessa 

modalidade de ensino.  

O estudo propiciado pela EAD é um “aprendizado planejado, e 

não acidental” (MILL, 2015, p. 24), com processos pedagógicos claros, 

atividades educacionais organizadas e com amplo uso das TDIC. De 

acordo com Peters (2009, apud LOPES; FARIA, 2013, p. 82), para 

compreendermos suas especificidades, o primeiro passo é termos clara 

a ideia das diferenças estruturais entre cursos de graduação 

presenciais e os de EAD. Tratar unicamente a EAD como modalidade 

de ensino na qual professores e alunos não compartilham 

presencialmente do mesmo espaço em uma sala de aula é entender a 

 

29 Segundo Peters (2009 apud LOPES; FARIA, 2013, p. 83-84), há sete modelos de 

EAD: “preparação para exames; educação por correspondência; multimídia (de 

massa); educação a distância em grupo; aluno autônomo; ensino a distância baseado 

em rede; modelo de sala de aula tecnologicamente estendida”. 
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EAD de maneira rasa. Isso pode induzir ao entendimento equivocado 

com relação às práticas pedagógicas, pensando-as como mera 

transposição daquelas tradicionalmente utilizadas no ensino presencial 

para o contexto digital dos ambientes virtuais de aprendizagem (AVA), 

locus por excelência da EAD. Ao adotar tal postura, corremos o risco 

de tratarmos a EAD como um modelo de ensino essencialmente 

instrucional e unidirecional (do professor para o aluno).  

Outra questão a ser considerada em relação à EAD é o uso das 

TDIC. Se, em cursos presenciais, o uso das TDIC já exige do docente 

o exercício de novas habilidades e a implementação de novas 

estratégias para o sucesso pleno da prática pedagógica, em um curso 

EAD, esse quadro se torna ainda mais complexo (KENSKI, 2013), pois:  

 

[...] não basta [...] a utilização das tecnologias avançadas 

como repositórios de conteúdos. [...] É preciso garantir aos 

alunos que acessam as aulas on-line condições favoráveis para 

o seu envolvimento, criando, entre eles, o sentimento de 

pertencimento ao grupo e a busca de colaboração entre todos 

os participantes (professores e alunos) do mesmo processo de 

ensino-aprendizagem (KENSKI, 2013, p. 71). 

 

A convergência das TDIC, associada à possibilidade de a EAD 

estar baseada na aprendizagem em rede, confere aos atores 

envolvidos nos processos de ensino e aprendizagem outros papéis que 

demandam novos comportamentos e atitudes. O espaço virtual em que 

são construídas essas relações diferenciadas entre alunos e 

professores exige a criação de estratégias não mais localizadas na 

rede, mas que as permeiam e são moldadas em função dos 

movimentos realizados por seus usuários. A consequência disso, 

segundo Moran (2007, p. 32) é que:  
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Ensinar e aprender exige hoje muito mais flexibilidade espaço-

temporal, pessoal e de grupo, menos conteúdos fiscos e 

processos mais abertos de pesquisa e comunicação. Uma das 

dificuldades atuais é conciliar a extensão da informação, a 

variedade das fontes de acesso, com o aprofundamento e 

compreensão, em espaços menos rígidos, menos engessados. 

Temos informações demais e dificuldades em escolher quais 

são significativas para nós e conseguir integrá-las dentro da 

nossa mente e vida. A aquisição de informação, dos dados, 

dependerá cada vez menos do professor. As tecnologias 

podem trazer hoje dados, imagens, resumos de forma rápida 

e atraente. O papel do professor – o papel principal – é ajudar 

o aluno a interpretar esses dados, a relacioná-los, a 

contextualizá-los. 

 

As ideias apresentadas por Moran nos dão fortes indícios de que 

a aprendizagem em rede, dadas suas especificidades, fornece 

possibilidades de autoformação por parte do educando. Porém, há de 

se ter em mente que o ciberespaço não fornece a estabilidade 

necessária entre as informações que se propagam em rede e a 

formação30 de conhecimento de cada indivíduo, conforme nos adverte 

Santaella (2013), pois o ciberespaço está em “constante mutação” e é 

“dispersivo e assistemático” (SANTAELLA, 2013, p. 305). Nesse 

sentido, encontrar uma informação necessária na rede exige do 

educando habilidades muito bem constituídas, em termos seletivos e 

avaliativos, já que nem tudo o que está em rede é bom, eficaz ou 

 

30 Optamos por usar o termo “formação” de conhecimento, e não “construção” de 

conhecimento, aos moldes do que trata Santaella (2013). Tomamos como base os 

estudos de Siemens (2006) sobre a aprendizagem em rede e o conectivismo. Para 

este autor, “construir” conhecimento confere uma ideia hierárquica de ideias. No 

entanto, quando tratamos de redes, todos os elementos (nós) que as compõem agem 

sobre elas de maneira igualitária. Nesse caso, o que importa é a contribuição de cada 

um desses nós para que a rede se mantenha viva e ativa. 
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necessário. Este é o ponto sobre o qual Santaella (2013) nos adverte: 

ainda que a rede possibilite as práticas de autoformação (e que 

podemos entender como um processo de educação não formal), é a 

educação formal e orientada que fornecerá ao educando maturidade 

suficiente para avaliar e confiar no resultado de sua busca, 

confrontando informações confiáveis que, de fato, vão contribuir para 

produção e formação de conhecimento.  

Para Santaella (2013, p. 307), “a educação formal é a grande 

responsável pela permanência de valores humanos imperecíveis. Além 

disso, a autora ressalva que, mesmo atuando em redes, “os jovens 

educandos não detêm por si mesmos as normas éticas necessárias 

para dar conta da vivência dos diversificados e complexos ambientes 

sociais híbridos do mundo” (SANTAELLA, 2013, p. 307). Ao delinear tal 

panorama, Santaella (2013) reafirma a necessidade do preparo do 

professor para a emergência das modernas formas de diálogo 

presentes nas redes, além da consciência plena de que o papel 

anteriormente atribuído à figura docente, enquanto senhor do 

conhecimento, já ficou para trás. 

 Assim, podemos perceber que existe uma necessidade premente 

de revisitarmos as práticas docentes em EAD, devendo ser priorizadas 

“a interação, a comunicação, a aprendizagem a colaboração entre 

todos os participantes do ato educativo” (KENSKI, 2013, p. 95-96). Os 

meios de ensino propiciados pelas TDIC e por um AVA nos impelem à 

apropriação das especificidades características das inovações 

tecnológicas e, por conseguinte, devem nortear as mudanças e inovar 

as práticas pedagógicas. A sala de aula, agora midiatizada, apresenta-

se com uma organização espaço-tempo diferenciada, de maneira que 

tanto alunos quanto professores são livres para o exercício da 

criatividade dos espaços educativos em espaços virtuais (KENSKI, 

2013). 
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Nossa percepção quando tratamos das TDIC é de que tudo muda 

muito rápido e de modo contínuo. Ao contrário de outras tecnologias 

que tiveram um percurso mais lento de integração à sociedade (como 

os carros e o próprio livro), a evolução com relação às TDIC e sua 

incorporação em nosso cotidiano é mais acelerada. Sendo isso o que 

se apresenta, como, então, as IES devem preparar os futuros 

professores para essa realidade? Para Eco (2003, apud KENSKI, 2013, 

p. 102), em termos educacionais, não temos condições de preparar o 

discente para essas mudanças. No entanto, podemos prepará-lo para 

“uma formação intelectual que lhe permita um dia pensar e programar 

a própria reciclagem”. Kenski (2013, p. 103) apropria-se dessa 

percepção do autor e nos apresenta a seguinte reflexão a respeito da 

formação docente: 

 

Direcionando o foco dessa afirmação para a formação docente, 

poderíamos pensar na proposta de um professor 

intelectualmente bem formado, com capacidade para refletir e 

interagir com as informações e inovações, e com autonomia 

para pensar e reprogramar a sua própria prática, sabendo 

identificar seus limites e buscando as mais adequadas formas 

de atualização pedagógica e cultural para obter melhores 

resultados em seu desempenho profissional (KENSKI, 2013, p. 

103). 

 

A reflexão da autora é muito pertinente ao pensarmos no cenário 

expansionista da EAD e nos números do MEC, a respeito dos cursos de 

formação de professores ofertados nessa modalidade de ensino (algo 

em torno de 90%, conforme nos aponta essa mesma autora). Urge, 

portanto, discutirmos sobre dois pontos cruciais dessa realidade, quais 

sejam: a formação de professores pela e para a EAD. O primeiro 

consiste em atentarmos para que os cursos não sejam resumidos a 

meros repositórios de conteúdos. Ao navegar pelo seu curso online, o 
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futuro professor pode perceber, na prática, as diversas possibilidades 

propiciadas por um AVA e de que maneira elas se inter-relacionam com 

as teorias de aprendizagem. Espaços de discussão, como fóruns, chats 

e o próprio uso do e-mail podem tornar-se instrumentos úteis para que 

alunos e professores contribuam com suas experiências e percepções 

a respeito das práticas pedagógicas presentes nesse contexto. Isso 

torna a aprendizagem colaborativa e significativa, pois as experiências 

vividas por todos os atores envolvidos contribuem para a formação 

desse conhecimento em rede que surge. A participação ativa do aluno, 

no entanto, é fundamental para que ocorra essa troca de experiências. 

É necessário trazer o aluno para esse convívio online de modo a 

atenuar a sensação de isolamento (muito comum em alunos de cursos 

EAD). E como fazer isso? O planejamento detalhado do curso, de 

atividades práticas significativas, aliadas a um processo de tutoria ativa 

com relação ao conteúdo a ser trabalhado e a uma boa qualidade de 

comunicação das informações precisam ser constantemente 

(re)avaliados pelos docentes responsáveis pelo atendimento a esses 

alunos.   

O segundo ponto, que trata da formação docente para a EAD, vai 

além da necessidade de o futuro professor ter certa familiaridade com 

as TDIC que, por certo, farão parte de suas práticas pedagógicas em 

um AVA. A organização de um curso online está permeada de 

processos que contemplam “a concepção [do curso], o planejamento a 

execução e a avaliação de e em cursos a distância” e que “exigem uma 

formação específica e complexa [...] não contemplada [...] aos cursos 

de formação de professores existentes” (KENSKI, 2013, p. 115). Para 

Belloni (2001 apud FILHO; DAVID; SOUZA, 2013, p. 73-74), seria 

necessário que os cursos de licenciatura abarcassem três dimensões 

em suas matrizes curriculares, quais sejam: 
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[...] pedagógica (orientação, aconselhamento e tutoria, 

conhecimentos do campo específico da Pedagogia); 

tecnológica (relações entre as tecnologias e a Educação: 

utilização de meios técnicos disponíveis que inclui produção, 

avaliação, seleção e definição de estratégias de uso de 

materiais pedagógicos) e didática (formação específica do 

professor em determinados campos científicos sempre 

atualizados. 

 

O que percebemos aqui é que a formação docente para EAD não 

é de ordem exclusivamente técnica; é também necessário o 

conhecimento das metodologias e teorias que deem suporte aos cursos 

da EAD. Em outras palavras, o conhecimento técnico não pode 

prescindir do didático-pedagógico e vice-versa. Em consonância com 

as ideias dessa autora, Souza (2009 apud FILHO; DAVID; SOUZA, 

2013) elenca os saberes necessários aos professores-tutores da EAD a 

serem desenvolvidos e aprimorados ao longo da sua formação. Ainda 

que não sejam os únicos, devem ser tratados de maneira holística e 

são de ordem disciplinar, didático-pedagógica e tecnológica. 

Relacionados ao campo específico do conhecimento, os saberes 

disciplinares tratam dos conteúdos a serem ministrados por meio de 

um AVA. Já os saberes didático-pedagógicos fornecem subsídios para 

a articulação dos saberes disciplinares e as teorias educacionais e de 

aprendizagem. Aqui, Souza (2009 apud FILHO; DAVID; SOUZA, 2013) 

ressalta a importância desse conjunto de saberes para o planejamento 

do curso online em si. Por fim, os saberes tecnológicos, que incluem o 

uso adequado e eficaz das ferramentas online que mediatizam os 

processos de ensino e aprendizagem no AVA, tais como os materiais 

didáticos (vídeos, podcasts, textos impressos etc.) e as ferramentas de 

interação (fóruns, chats, e-mails). Além disso, cabe ao professor-tutor 

também orientar os alunos sobre o uso desses materiais e das 



218 

 

ferramentas de mediação, tornando, dessa maneira, a aprendizagem 

mais eficaz.  

Pelo que foi apresentado até agora, o que surge como relevante 

na discussão a respeito da formação docente para a EAD é que ela 

deve contemplar aspectos de ordem tecnológica, pedagógica e teórico-

metodológica. Porém, concordamos com Pinotti e Jesus (2015) quando 

esses autores afirmam que, além de tais aspectos, a formação docente 

para EAD deve ser, principalmente, de ordem crítica, pois é justamente 

essa dimensão que dará condições aos docentes de compreender “os 

diferentes contextos de aprendizagem online” (PINOTTI; JESUS, 2015, 

p. 144). Para esses autores, 

 

Não basta somente seguir normas e prescrições durante a 

formação pedagógica direcionada à EAD. Para tal, educadores 

necessitam de oportunidades que o envolvam em situações 

que os estimulem a explorar a tecnologia digital, a identificar 

suas pontecialidades educacionais e a refletir sobre suas ações 

[...] e reconstruí-las para recontextualizar essas situações [...] 

(PINOTTI; JESUS, 2015, p. 145). 

 

A diversidade de saberes necessários à prática docente em EAD 

sinaliza o quão complexa é a organização de um curso nessa 

modalidade de ensino, o que demanda profissionais atuando em 

diversas frentes para dar conta de tudo o que é necessário. Kenski 

(2013) sinaliza que as funções do professor em EAD podem ser 

desdobradas em formadores, conceptores, orientadores, tutores, 

monitores, entre outros, o que torna o processo pedagógico um tanto 

quanto fragmentado, pois cada professor acaba por atuar de forma 

isolada, no campo que lhe compete. Ainda que não seja a proposta 

deste capítulo discutir essa questão, entendemos que é necessária a 

sinalização de que tal tendência é real e que ela é mais ou menos forte, 
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dependendo da concepção de ensino utilizada pela instituição que 

adota a modalidade EAD (se mais fordista, mais construtivista etc.). 

Para efeitos deste trabalho, o foco será o do papel do professor-tutor, 

por sua proximidade ao papel assumido pelos alunos-monitores em um 

programa de monitoria na EAD, na disciplina de Língua Portuguesa em 

uma IES particular.   

Em se tratando especificamente do papel de um professor-tutor, 

concordamos com a perspectiva de Mattar (2012), pois formar um 

professor para atuar na EAD implica em dar condições para esse futuro 

profissional desempenhar os mais diferentes papéis, dada a 

complexidade e a infraestrutura necessária para que a EAD seja, de 

fato, uma modalidade de ensino de qualidade. Ao se tornar um 

professor-tutor, esse profissional deverá desempenhar: 

 

a. Um papel administrativo e organizacional, uma vez que é ele 

quem organiza as salas virtuais e acompanha o aprendizado dos 

alunos.  

b. Um papel social, pois é o professor-tutor quem faz o contato 

inicial com os alunos, estimulando-os a participarem das 

atividades online, ao mesmo tempo em que propicia a criação de 

sentimentos de pertencimento a determinado grupo; 

c. Um papel pedagógico e intelectual, pois elabora atividades, 

promove e coordena a discussão de temas e avalia tanto as 

perguntas quanto as respostas dos alunos; 

d. Um papel tecnológico, pois faz uso das TDIC e de seus recursos 

de multimídia, ao mesmo tempo em que auxilia aqueles alunos 

que apresentam dificuldades com o uso de certos artefatos 

digitais. 
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Com as atividades descritas por Mattar (2012), podemos ter uma 

ideia do que se exige de um professor-tutor, o que nos faz refletir a 

respeito das dificuldades possíveis na trajetória cotidiana desse 

profissional. Portanto, como forma de propiciar as oportunidades 

necessárias para a formação de docentes para a EAD, entendemos que 

programas de monitoria acadêmica, enquanto projetos de extensão 

universitária, podem ser úteis e contribuir com essa formação que 

conta com uma série de especificidades. Assim, na próxima seção, 

apresentaremos os aspectos legais da monitoria acadêmica e suas 

contribuições para a formação docente, bem como a proposta de um 

programa de monitoria de um curso de Letras para o atendimento de 

alunos calouros na disciplina de Língua Portuguesa. 

 

O programa de monitoria e a formação docente para ead 

 

A extensão universitária, por compor a tríade ensino-pesquisa-

extensão nas IES, tem como norte oferecer oportunidades de trocas 

de conhecimento entre o meio acadêmico e a comunidade. Nesse 

sentido, programas de monitoria são ofertados como forma de 

contribuir tanto com a formação profissional do discente quanto do seu 

entorno. Assim, nesse contexto macro de extensão universitária, as 

IES ofertam aos seus alunos essas oportunidades de práticas 

profissionais orientadas e com a supervisão de um professor-

coordenador que esclarece dúvidas e orienta as atividades propostas 

pelos alunos-monitores.  

A oferta de programas de monitoria nas IES encontra seu 

respaldo na legislação brasileira. Conforme consta na Lei n. 

9.304/1996, "os discentes da educação superior poderão ser 

aproveitados em tarefas de ensino e pesquisa pelas respectivas 

instituições, exercendo funções de monitoria, de acordo com seu 
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rendimento e seu plano de estudos” (BRASIL, 1996).  A monitoria 

acadêmica contribui para o enriquecimento do currículo discente, além 

de aproximar o educando de sua prática profissional. É também por 

meio de programas de monitoria acadêmica que os alunos-monitores 

auxiliam outros colegas durante suas trajetórias acadêmicas. Existe 

também a possibilidade de os alunos-monitores receberem uma bolsa-

auxílio mensal, o que por si só é um incentivo à participação estudantil 

nesse tipo de atividade acadêmica. Apesar de a participação de alunos-

monitores em programas de monitoria acadêmica ser de caráter 

voluntário, é necessária uma seleção prévia de alunos que se 

candidatam a participar desses programas. O discente interessado em 

se tornar um monitor deve, como apontam Silveira e Sales (2016), ser 

capacitado intelectualmente para as práticas pedagógicas necessárias 

ao bom desenvolvimento da disciplina em que pretende atuar como 

monitor. 

O campo de possibilidades que é o programa de monitoria pode 

ser de grande valia quando tratamos da formação docente para o 

contexto da EAD. Esse foi o ponto crucial para que a IES, que aqui 

apresentamos como campo de nossa experiência enquanto 

supervisores de alunos monitores, oferecesse aos alunos do curso de 

graduação em Letras-Português a oportunidade de atuar junto aos 

alunos calouros de todos os cursos de licenciatura e bacharelado da 

área educacional. O programa de monitoria foi aberto tanto para alunos 

de licenciatura quanto para bacharelado em Letras. Os candidatos 

deveriam ter sidos, obrigatoriamente, aprovados por média em uma 

das seguintes disciplinas: Estudos Gramaticais, Tópicos Gramaticais, 

Morfologia e Classes Gramaticais ou Processos Sintáticos da Língua 

Portuguesa, pois o programa de monitoria visava atender os alunos 

calouros matriculados na disciplina de Língua Portuguesa.  Além disso, 

os candidatos deveriam ter uma disponibilidade semanal de quatro 

horas para os atendimentos. Paralelamente aos atendimentos na 
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modalidade EAD, os alunos monitores deveriam comparecer a reuniões 

mensais presenciais mensais com a coordenação do programa e 

participar de um evento científico promovido pela IES, com a 

apresentação de um pôster. Também foram solicitados aos alunos 

monitores a apresentação de relatórios bimestrais sobre as atividades 

desenvolvidas e os planos de atendimento aos alunos calouros. 

A disciplina de Língua Portuguesa é ofertada para todos os cursos 

licenciatura e bacharelado da área educacional da IES.  A principal 

característica dessa disciplina é que, apesar de ser componente da 

grade curricular, ela não tem caráter avaliativo e serve como fonte de 

pesquisa e de consulta para dúvidas de cunho linguístico e de produção 

textual31. Sendo ofertada somente na modalidade EAD, essa disciplina 

contou com a participação de uma professora que produziu os 

materiais de aula e gravou as videoaulas. Aos alunos monitores, coube 

o atendimento e a organização de atividades que estimulassem a 

participação dos alunos calouros na disciplina, apesar de não haver a 

obrigatoriedade de cursar essa disciplina, visto que a ausência de 

avaliação não impactaria no desempenho (notas) dos alunos calouros 

ao longo do curso. Sem sombra de dúvidas, a não obrigatoriedade foi 

um dos principais desafios encontrado pelos alunos monitores, no 

sentido de estimular a participação nas atividades propostas para a 

disciplina. Outro desafio que se apresentou aos alunos monitores foi o 

de entender o funcionamento dos bastidores de um curso ofertado na 

modalidade EAD, pois sua única vivência, até então, havia sido 

somente como discentes do curso de Letras. 

 

31 A oferta da disciplina de Língua Portuguesa somente aos alunos calouros não foi 

uma escolha aleatória na IES. Além das questões de conhecimento linguístico, parte 

da evasão presente nos primeiros meses de curso ocorre em função da dificuldade 

do aluno calouro com a EAD. Os alunos monitores, tendo já passado pelos mesmos 

problemas de adaptação, deram também suas contribuições no sentido de ajudar 

esses alunos calouros a administrarem seu tempo e estudos no início de suas 

trajetórias acadêmicas.   
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Durante o programa de monitoria em Língua Portuguesa, foram 

atribuídas funções aos alunos monitores, aos moldes do que um 

professor-tutor da IES exerce em seu cotidiano profissional, quais 

sejam: enviar avisos sobre a disciplina e as atividades; planejar 

atividades relacionadas aos conteúdos da disciplina; abrir e mediar 

fóruns de discussão; conduzir chats e responder às dúvidas enviadas 

pelos alunos calouros por meio do link tutoria, disponível na disciplina 

de Língua Portuguesa no AVA. Sob a orientação da coordenação do 

programa de monitoria, os alunos monitores propuseram atividades de 

cunho linguístico, de modo a promover entre os calouros uma reflexão 

sobre a Língua Portuguesa. Nesse sentido, surgiram propostas de 

atividades que visaram ao entendimento do que é norma culta da 

língua, uma vez que é essa variante utilizada nos meios acadêmicos e 

o que a difere das outras variantes linguísticas. Paralelamente ao 

trabalho com os aspectos acadêmicos, os alunos monitores foram 

orientados com relação ao próprio atendimento aos alunos calouros, 

no que tange ao tempo de resposta às dúvidas, bem como no trato e 

na linguagem utilizada nos atendimentos. 

Pudemos observar, durante o trabalho na monitoria, a 

preocupação de uma das alunas monitoras em tornar mais produtivos 

os canais de comunicação com os calouros, de modo a criar uma 

sensação de pertencimento ao grupo e, ao mesmo tempo, reduzir a 

sensação de isolamento físico e social, bastante comum entre alunos 

da modalidade EAD. Tal ideia é corroborada por Kenski (2015) quando 

a autora nos informa sobre a importância de criar ações colaborativas 

para que laços sejam formados em um contexto virtual de ensino e 

aprendizagem. A percepção da aluna partiu da sua própria experiência 

e reflexão com relação ao uso dos fóruns de discussão presentes em 

algumas disciplinas do curso de Letras. Para essa aluna, o fórum de 

discussão é subutilizado, não sendo explorado o real potencial de 

interação social.  
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Com base na observação da aluna, as propostas de atividade 

para a disciplina de Língua Portuguesa tiveram, como ênfase, o uso 

dessa ferramenta de interação. Por meio de avisos semanais, os alunos 

calouros foram informados sobre “rodas de conversa” que haveria na 

página da disciplina, no link Fórum. Tais rodas foram baseadas em 

desafios que permitissem aos alunos expressar suas práticas 

linguísticas e opiniões, aos moldes do que já fazem em contextos 

informais na web, por exemplo, nas redes sociais. Um dos desafios 

propostos pela aluna teve como tema a variação linguística, que foi 

trabalhado ao longo de quatro semanas. Para iniciar a discussão, os 

alunos foram convidados a assistir a um pequeno vídeo sobre o tema. 

Nas semanas seguintes, as discussões giraram em torno de reflexões 

sobre os diferentes modos de falar de cada região, levando os alunos 

calouros (mesmo não sendo todos do curso de Letras) a observarem a 

si mesmos e ao outro em termos de pluralidade linguística, 

contrastando-a com a norma padrão da Língua Portuguesa.   

O que é importante observarmos aqui é o envolvimento da aluna 

monitora tanto com relação ao seu lugar, enquanto discente do curso 

de Letras, mas também como aluna monitora do curso. Por meio de 

um olhar sobre a sua experiência pessoal com o fórum, houve uma 

preocupação em planejar uma atividade que propiciasse o encontro dos 

alunos, ainda que de forma assíncrona, em momentos diferentes, mas 

que, ao mesmo tempo, os envolvesse a ponto de participarem da 

discussão sobre o tema proposto. Entendemos que, nesse sentido, a 

aluna monitora, enquanto futura professora de Letras, pôde 

desempenhar seu papel de docência quando trouxe à luz da discussão 

entre os calouros um dos temas que são caros ao meio acadêmico da 

área de Letras: a valorização das variantes linguísticas em sala de aula. 

 

Considerações finais 
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Ao longo do período em que coordenamos o programa de 

monitoria do curso de graduação em Letras, ofertada na modalidade 

EAD, pudemos constatar que a presença dos alunos monitores na sala 

virtual da disciplina de Língua Portuguesa tornou o ambiente mais 

acolhedor para os alunos calouros, visto que os primeiros trilharam os 

mesmos caminhos que os segundos estavam por começar. Os alunos 

monitores, pelo fato de já estarem familiarizados com a navegação 

pelo AVA do curso, não apresentaram dificuldades em termos do uso 

das TDIC para atender os alunos calouros. Isso, de fato, tornou a 

monitoria muito produtiva, pois os monitores focaram seus trabalhos 

no planejamento de atividades que motivassem a participação dos 

alunos calouros, apesar de essa disciplina não apresentar caráter 

avaliativo na grade curricular dos cursos ofertados.  

Durante o programa de monitoria, os recursos oferecidos pelo 

AVA aos alunos calouros foram explorados e receberam as devidas 

adequações de uso pelos alunos monitores. Isso prova, a nosso ver, 

que as TDIC por si só não são suficientes nem podem ser 

responsabilizadas pelo ensino dos alunos, que resultará em 

aprendizagem. O papel docente de articulador do saber, representado 

pela atuação dos alunos monitores, é determinante para uma EAD de 

sucesso. As contribuições de um programa de monitoria que apresente 

aos discentes uma proposta de docência virtual podem ser, portanto, 

decisivas na formação dos futuros profissionais dos cursos de 

licenciatura. Esperamos que nossa vivência neste programa de 

monitoria possa ampliar a discussão e fornecer subsídios para a 

organização significativa e consistente do escopo teórico da 

modalidade EAD e formação docente. 
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EDUCAÇÃO 5.O: CURSOS DE GRADUAÇÃO 

NUMA PERSPECTIVA DE APRENDIZAGEM 

INTERDISCIPLINAR 

 

DINAMARA PEREIRA MACHADO32  

 

Resumo  

 

 O texto ora apresentado trata do entrelaçamento das temáticas 

que envolvem currículo e interdisciplinaridade. A metodologia utilizada 

é qualitativa exploratória, com revisão de literatura e apresentação de 

uma algumas particularidade curriculares em curso de graduação 

estruturado a partir da premissa da interdisciplinaridade. O texto está 

estruturado em dois eixos, sendo eles: na revisão teórica dos conceitos 

apresentados e no segundo momento apresentação da matriz 

curricular e as atividades formativas desenvolvidas para concretização 

da proposta.  A Educação 5.0 preconizada necessita ultrapassar os 

discursos e ocupar o cotidiano nas práticas formativas que 

compreendem o humano como ser integral e sistêmico. Por fim, 

concluímos que a mudança paradigmática estabelecida a partir de 

teorias, de modelos, de utopias e ideários profissionais faz-nos 

desabitar as cavernas de nossa formação e que no caminho podemos 

mudar a mudança, pois reconhecemos que atrelamos o consagrado 

disciplinar ao  novo interdisciplinar, e que a formação das novas 

gerações precisa estar conectada com seu tempo de aprendizagem ao 

longo da vida. 

 

 

 
32 Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/5742312040887584 
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Brisas de teoria para novos ventos de prática 

 

 

No poema e nas nuvens 

cada qual descobre 

o que deseja ver. 

(Helena KOLODY) 

 

A partir da epígrafe sinalizamos que fizemos escolhas no referido 

texto, e que temos certeza que outros autores poderiam ser 

mencionados, e que existe uma vasta  produção científica que poderia 

ser explorada, e que esperamos alento externo, como novas 

proposições e críticas ao modelo adotado, afinal precisamos 

compreender que é vital  digerir outras percepções para juntos 

mudarmos à mudança.  

O processo de formar ou o ato de formar e desenvolver constitui-

se como uma ação de embasamento teórico e prático. O processo de 

desenvolver um curso ou um programa implica em pensar o presente 

e a continuidade bastante válida ao processo formativo docente, uma 

vez que a formação não se finda na conclusão de uma graduação, mas 

é apenas iniciado nele. É após a conclusão da graduação e a inserção 

de fato no mercado de trabalho que o profissional tem a chance de 

buscar ampliar autonomia, seu processo reflexivo e sua capacidade de 

construir conhecimentos. Com este ciclo em evolução de atender novas 

diretrizes e tendências resulta que enquanto formamos o estudante 

também estamos passando por processo de formação 

Retomamos a velha paradigmática de Heráclito que tudo sempre 

flui, e na formação não poderia ser diferente. Sempre irão acontecer 

mudanças e evoluções, e as atuações com perspectivas de práticas 

docentes para formar profissionais que evoluem com o decorrer do 
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tempo e da aprendizagem adquirida em outros momentos.  

O processo de formação de docente continuada possui uma 

história permeada de tentativas de mudanças ao longo do tempo, já 

passamos do professor tradicional até o reflexivo, devido as diversas 

correntes instituídas conforme o tempo histórico, ou nas palavras de 

Severino (2011, p. 7) “a educação é serva da história” 

Quando estudamos as tendências educacionais na didática 

podemos verificar as diferentes correntes que predominam em 

distintas épocas, e com elas possuem perspectivas de mudar as formas 

de conceber a formação continuada de professores e, por 

consequência, todo o trabalho diário dos mesmos, ou ainda, buscam 

alterar a formação de professores e, por consequência, seu labor.  

Nóvoa (2013, p. 199), porém, nos adverte:  

 

Mas, hoje é com algum desconforto que olhamos para as 

mudanças concretas que tiveram lugar. Invade-nos o 

sentimento de que estamos mais perante uma revolução nos 

discursos do que perante uma revolução nas práticas. 

 

E agora, José? De forma poética relembro Carlos Drummond de 

Andrade e assumimos que os professores que atuam em cursos de 

graduação, licenciatura ou bacharelado, possuem um conhecimento 

herdado da experiência anterior, mas que para desenvolver novos 

caminhos estão em constante processo de formação, que acontece por 

meio formal ou informal. 

E estes professores que possuem concepções teóricas e práticas 

arraigadas de outros tempos, deparam-se na sociedade da liquidez na 

construção de currículo que contemple o conhecimento anterior de 

escola e de vida, com certeza é um desafio para aqueles que  

organizam cursos, pois nosso processo de formação ainda é 
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homogêneo, considerando igualmente  todos que chegam até o 

ambiente escolar, com conhecimento uniformizado, esquecendo a 

riqueza do conhecimento que adquirimos durante todos os anos 

anteriores de formação, além de estarmos em um país que 

recentemente uniformizou as diretrizes de cursos superiores.   

No sentido posto, acreditamos no postulado por Freire (1996), 

que todo referencial teórico terá pouco pragmatismo, caso não seja 

feita uma análise sobre suas experiências anteriores na escola, ou 

ainda, quando relembramos Marshall (1994), que todo processo de 

formação do adulto deve estar pautado sempre em produzir, capturar 

e mediar o encontro da pessoa consigo mesmo, com objetivo explícito 

de sua transformação.  

Considerar heterogeneidade de experiências e elaborar práticas 

formativas que contemplem a bagagem de conhecimento científico, 

empírico e cultural, talvez seja também um dos grandes desafios que 

temos nos processos no desenvolvimento dos currículos de graduação. 

Talvez tornar o estudante, sujeito de sua aprendizagem pode ser a 

saída para a construção de currículos, ou apenas um discurso para 

furtarmo-nos da responsabilidade de construir currículos que busquem 

desenvolver a autonomia dos profissionais, e ainda preservar suas 

identidades. Acreditamos no postulado por Thurler (2001, p.1), 

“mudar, preservando sua identidade, é sem dúvida o desafio principal 

com que a vida confronta não só as pessoas, mas também as 

organizações. ” 

Feldmann (2009), relembra que a articulação entre teoria e 

prática, pensar e agir, apresenta-se como um dos grandes desafios 

para aqueles que realizam ação de organização de currículos.  

O exercício da nossa profissão, como professores que 

desenvolvem cursos, com suas metodologias e práticas formativas,  

também está permeado por ações de motivação com os nossos alunos 
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e demais membros da comunidade, por enfrentamento em lutas contra 

exclusão daqueles que tiveram seus direitos negados, apesar de 

termos pouca formação e infraestrutura para realizar a inclusão, na 

participação em eventos para arrecadação de verbas para manutenção 

do ambiente escolar no caso das escolas públicas, ou ainda, no caso 

das instituições particulares que se inventam diariamente para 

aumentar e manter a base de estudantes.   

Quando mencionamos os itens acima estamos tratando da 

construção do currículo para os cursos de graduação que deve 

constituir-se de situações teóricas das ciências, das práticas 

(metodologias) e de situações que estão presentes na sociedade da 

fluidez e que representem as problemáticas reais, assim o processo de 

aprendizagem de formação poderá ser reflexivo e experiencial, e que 

possa incutir no futuro profissional a necessidade de formação 

continuada. 

Acreditamos que os enfoques para construção do currículo em 

cursos de graduação devem permear situações, acima levantadas, 

além da ordem sociológica, psicológica, cultural, filosófica, afinal os 

profissionais irão trabalhar em modelos estabelecidos e precisam 

projetar-se para as necessidades dentro e além do seu tempo histórico. 

As profissões no interior de seu labor  constituem-se como um 

sistema social, com usas regras e cultura arraigada e quando o 

profissional  possui consciência do seu ambiente tenderá a desenvolver 

uma facilidade para adaptar-se às mudanças e propor inovações no 

seu ambiente de trabalho, com seus pares e a comunidade em geral.  

As atividades práticas com a realidade do decorrer da formação 

permitem entrelaçar o contexto e conhecimentos teóricos em prol de 

promover a mudança social e científica na formação dos formadores, 

os profissionais que atuam na elaboração de cursos e na formação dos 

demais.   
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Estamos tratando de planejamento curricular que na nossa 

concepção deve estar calcado na concepção moderna de currículo que 

agrega uma série de perguntas, entre outras no contexto da formação 

inicial de professores: O que planejar para formação inicial de 

professores? Em quais teorias educacionais podemos amparar nosso 

planejamento? Como implementar o planejado? Com quais 

instrumentos iremos avaliar o planejado? Quem são os profissionais 

que planejam? Quem é o aluno? Como queremos o perfil do egresso? 

Tais questionamentos são apenas evidências que devemos e 

precisamos planejar quando nos propomos a formar profissionais, ou 

ainda, nos propomos a elaborar cursos de formação inicial na 

graduação. Nas palavras de Fava (2014, p. 139),  

 

minha proposta é substituir a reflexão especulativa e idealista 

que preside a elaboração dos currículos tradicionais por uma 

transposição didática amparada em uma análise prospectiva e 

realista das áreas de atuação de cada projeto acadêmico. 

 

E aqui concordamos novamente com Freire (2011), que 

enquanto educadores devemos nos recusar a “domesticação’’ e que 

nossa tarefa está amparada no conceito da comunicação e não ao de 

extensão, assim não somos meros reprodutores de técnicas, ou ainda, 

Apple (2002), que a escola e nossa tarefa é entendida como um 

aparato tanto produtivo como  reprodutivo, e não se trata de uma visão 

romântica dos profissionais que atuam na formação de professores, 

mas uma percepção de que não podemos aceitar a metáfora da 

reprodução para os professores com experiência. Acreditamos que a 

capacidade de decidir também está amparada no processo 

comunicacional entre professor e aluno, assunto este que debatemos 

durante nossa pesquisa na fase do mestrado.  

Imbernón (2011), nos alerta da importância de construirmos 
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currículos e que promovam práticas formativas interdisciplinares, que 

permitissem aos futuros profissionais integrarem conhecimentos e 

técnicas de várias disciplinas. Parafraseando Candau (1997), que nos 

alerta que o âmago da problemática  aflora a questão da integração - 

interdisciplinaridade’’.  

A palavra interdisciplinaridade, por si, já é complexa devido sua 

extensão e sua forma de escrita em outras línguas. Também 

carregamos de forma empírica que a interdisciplinaridade ao 

desenvolver uma prática formativa pode ser uma atividade complexa 

e laboriosa. Mas nas palavras de Fazenda (2002, p. 108), 

“interdisciplinaridade não se ensina, não se aprende, apenas vive-se, 

exerce-se e por isso exige uma nova pedagogia, a da comunicação”. 

A prática formativa interdisciplinar tinha um desafio que além de 

tratar de duas disciplinas, ainda, possuía duas turmas distintas, assim 

o segundo obstáculo a ser vencido consistia justamente na unificação 

da turma para realização das atividades. As atividades para vencer esta 

etapa inicial foi utilizar filmes e outras atividades que para promover o 

debate, a aproximação e os diálogos entre os alunos.  

Podemos recordar que práticas formativas interdisciplinar 

sempre estiveram presentes em nossa história, tal como: para o 

desenvolvimento das atividades envolvendo Física e Biologia os 

estudantes da educação básica deveriam formar pequenos grupos, 

constituídos por membros dos dois cursos, e planejar e realizar 

atividades nas escolas. Todas as atividades eram filmadas para que 

novamente na universidade pudessem ser analisadas juntamente com 

os professores.  

Fazenda (2011b, p.34) aponta que a ciência atual exige maneiras 

diferentes de se pensar e lidar com o conhecimento: “A revisão 

contemporânea do conceito de ciência orienta-nos para a exigência de 

uma nova consciência, que não se apoia apenas na objetividade, mas 
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que assume a subjetividade em todas as suas contradições”.  

Esta capacidade acadêmica e profissional dos docentes 

formadores de trabalhar de forma interdisciplinar extrapola elaboração 

de projeto entre disciplinas, pois ter uma percepção interdisciplinar da 

escola e do meio significa uma abordagem de trabalho em grupo, 

respeito às diferenças, em percepção do local, das necessidades da 

comunidade, de atendimento ao anseio educacional e da promoção da 

aprendizagem para e como aluno.  

A partir do momento que temos professores que passaram por 

práticas formativas interdisciplinares que consigam entender a 

complexidade, e ou, a simplicidade do pensamento interdisciplinar, 

conseguiremos fortalecer os processos de mudanças, e a escola não 

ficará atrelada somente ao modelo mental que dispomos da “velha 

escola”, que ensina de forma fragmentada. Essa concepção de práticas 

formativas interdisciplinares favorece à superação da racionalidade 

técnica prevista em outros momentos.  

Mostramos este caso para representar que as práticas formativas 

podem ser utilizadas em qualquer modalidade de ensino. Esta prática 

formativa com abordagem da aprendizagem pela ação na educação de 

adultos pressupõe romper com senso comum de aulas sem a existência 

de atividades práticas. 

Acredita-se que a aprendizagem pela ação provoque o 

sentimento de pertencimento ao grupo, além de sensibilizar o adulto 

aprendente no seu desenvolvimento intelectual, emocional e físico, o 

que implica em continuidade do padrão de ir para escola aprender um 

conteúdo formal e também de mudanças observáveis por meio do seu 

comprometimento com sua aprendizagem e com os demais membros 

do grupo. 

Na literatura e na constituição histórica do processo educacional 

existe um vasto cabedal de práticas formativas que podem ser 
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realizadas no contexto  cabendo aos professores formadores e as 

instituições de ensino, a responsabilidade de realizar com qualidade, 

de acordo com o contexto, e sempre prevalecendo a missão 

constitucional do processo de ensino como direito social, que visa o 

desenvolvimento da pessoa e seu preparo para exercício da cidadania 

e por consequência para o trabalho qualificado. Conforme preconizado 

na Declaração dos Direitos Humanos e está exposto no Art. 26. 

  

✓ Toda a pessoa tem direito à educação. A educação deve ser 

gratuita, pelo menos a correspondente ao ensino elementar 

fundamental. O ensino elementar é obrigatório. O ensino técnico 

e profissional dever ser generalizado; o acesso aos estudos 

superiores deve estar aberto a todos em plena igualdade, em 

função do seu mérito.  

✓ A educação deve visar à plena expansão da personalidade 

humana e ao reforço dos direitos do Homem e das liberdades 

fundamentais e deve favorecer a compreensão, a tolerância e a 

amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais ou 

religiosos, bem como o desenvolvimento das atividades das 

Nações Unidas para a manutenção da paz.  

✓ 3. Aos pais pertence à prioridade do direito de escolher o género 

de educação a dar aos filhos. 

 

Os conceitos expostos no art.26 da Declaração dos Direitos 

Humanos foram incorporados nas escolas e embasam um compromisso 

ideológico com a igualdade fundamental para todos os seres humanos, 

independente da realidade experimentada e da classe social. 

Professores formadores e estudantes, apesar dos seus esforços não  

podem perder de vista que qualquer formulação curricular é uma forma 

de  demonstração de poder. Para tanto devemos entender o exposto 
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por Apple (1993, p. 31),  

 

Como um aparelho do estado as escolas exercem papéis 

importantes na criação das condições necessárias para 

acumulação de capital (elas ordenam, selecionam e certificam 

um corpo discente hierarquicamente organizado) e para a 

legitimação (elas mantêm uma ideologia meritocrática 

imprecisa e, portanto, legitima as formas ideológicas 

necessárias para a recriação da desigualdade).  

 

Ao percorrer a citação acima evidenciamos que organização 

curricular, legitima a ideologia de seus organizadores, portanto, com 

quando optamos em trabalhar na metodologia de educação a distância 

não podemos também esquecer o seu  alcance social que podem 

alterar localidades distantes que muitas vezes não tinha algumas 

práticas em seu cotidiano.   

Hamilton (1992, p. 41), aborda que há grande dificuldade em se 

averiguar as origens do currículo, pois essas são muito limitadas. Ele 

cita o Oxford English Dictionary como a mais antiga fonte em que se 

situa o termo “curriculum”, em 1633, nos registros da Universidade de 

Glasgow e conta que a palavra  

 

aparece num atestado concedido a um mestre quando de sua 

graduação e está vazada numa forma que, assim o afirma a 

reimpressão feita no século XIX, tinha sido promulgada “logo 

após” que Universidade tinha sido reformada pelos 

protestantes em 1577. 

 

Hamilton (1999, p. 46), lembra ainda que “existe a possibilidade 

de que o termo educacional ‘curriculum’ tenha se originado, não em 

Genebra, mas no discurso latino de suas congregações derivadas, do 
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final do século XVI”. Também afirma que “um ‘portador’ da ideia de 

curriculum (se não o termo) pode ter sido o escocês Andrew Melville”, 

docente na Academia de Genebra de 1569-1574.  

Dando um salto desse final de século XVI até o final do século 

XIX, de acordo com o que evidenciam Moreira e Silva (2006), foi nos 

Estados Unidos, que um grupo de educadores começou a atentar para 

as questões curriculares, iniciando os estudos que configuraram o 

aparecimento desse novo campo, havendo uma grande inquietação 

com “os processos de racionalização, sistematização e controle da 

escola e do currículo” (MOREIRA; SILVA, 2006, p. 9). O objetivo desses 

profissionais era ocupar-se do planejamento das atividades 

pedagógicas, buscando impedir que a conduta e, até mesmo, o 

pensamento do educando se afastassem de metas e padrões pré-

estabelecidos a fim de alcançar a eficácia no desenvolvimento do 

processo de ensino aprendizagem.  

Para realizar tal tarefa, estabeleciam-se critérios, metodologias, 

caminhos que distinguissem total controle de todo o processo, como 

se as escolas fossem empresas e, ao se definirem como tal, o cenário 

educacional se tornasse mais produtivo e eficiente. 

Forquin (1993, p. 23), comenta que podemos observar que a 

noção de currículo foi evoluindo e se modificando segundo os padrões 

vigentes na sociedade, citando como exemplo que nos anos 60, com o 

predomínio da tendência “tecnológica” da educação, “a qual privilegia 

a pesquisa de objetivos operacionais e avaliáveis e a execução de 

meios racionais com vista a atendê-los” e nas definições mais atuais, 

podemos ressaltar que o currículo incorpora uma dimensão mais 

dinâmica ao refletirmos sobre sua realização, seu exercício, sendo 

transferida a percepção de apenas projeto para a ideia de projeto e seu 

desenvolvimento prático. 

Sacristán (2000) corrobora com Moreira e Silva (2006), 
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observando que o conceito de currículo é relativamente recente para 

nós ao analisarmos o sentido que tem “em outros contextos culturais 

e pedagógicos nos quais conta com uma maior tradição” (SACRISTÁN, 

2000, p. 13). 

Para o referido autor, o debate sobre o que ensinar embasou-se 

na tradição anglo-saxã e o currículo foi compreendido ponderando os 

fins últimos e os conteúdos acerca do que ensinar, alargando-se, 

posteriormente, seu conceito. Desta forma, teorizar sobre o currículo 

é ocupar-se das condições de como esse se realiza, da necessária 

reflexão sobre a ação que se desenvolve nas instituições de ensino. Por 

esse motivo é primordial que se faça uma análise que explicite porque 

a escola seleciona e adota determinada posição sobre a cultura e essa 

posição vem se concretizar fielmente, no currículo que constrói e 

transmite (SACRISTÁN, 2000). Assim, temos que o sistema de ensino 

serve a determinados interesses concretos e vemos isso refletido em 

seu currículo.  

A própria complexidade dos currículos modernos do ensino 

obrigatório é reflexo da multiplicidade de fins aos quais a escolarização 

se refere. Isso é um fato consubstancial à própria existência da 

instituição escolar; consequentemente, a análise do currículo é uma 

condição para conhecer e analisar o que é a escola como instituição 

cultural e de socialização em termos reais e concretos. O valor da 

escola se manifesta fundamentalmente pelo que faz ao desenvolver 

um determinado currículo, independentemente de qualquer retórica e 

declaração grandiloquente de finalidades (SACRISTÁN, 2000, p. 16). 

Percebemos, portanto, que a escola, por meio do currículo que 

propõe, pretende dar conta do que os sujeitos devem saber para que 

possam intervir e atuar no contexto em que vivem. Cabe aqui observar 

a interessante comparação que Apple (2006), estabelece entre a escola 

e uma caixa preta. Ele aborda que economistas, sociólogos e 

historiadores veem a escola como uma caixa preta em que se mede a 
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forma como os alunos entram na instituição (o que o autor chama 

input) e como esses se comportam durante o processo de escolarização 

ou ainda, como saem dela e entram para o mundo do trabalho (output, 

para o autor). 

O que ocorre dentro desse ambiente, as experiências 

vivenciadas, os conhecimentos elaborados, fica em segundo plano, 

perdendo para o que o autor chama de “considerações globais e 

macroeconômicas da taxa de retorno de investimento, ou, mais 

radicalmente, do que a reprodução da divisão do trabalho” (APPLE, 

2006, p. 61). Ele adverte ainda que o currículo não é neutro e nem 

aleatório e, que para compreendermos as causas pelas quais 

determinados conhecimentos fazem parte do plano da escola e 

representam os interesses de determinados grupos, faz-se 

imprescindível que saibamos quais são seus interesses sociais, 

observando que estes frequentemente guiaram a seleção e 

organização do currículo. Para o autor, o poder e a cultura estão 

dialeticamente entrelaçados e os conhecimentos formal e informal 

ensinados nas escolas, os procedimentos de avaliação, etc., precisam 

ser analisados em conexão com outros aspectos, ou não perceberemos 

boa parte de sua real significação. Essas práticas cotidianas da escola 

estão ligadas a estruturas econômicas, sociais e ideologias que se 

encontram fora dos prédios escolares (APPLE, 2006, p. 105).  

Faz-se imprescindível considerar, assim, todo um contexto 

externo à escola que interfira em suas atividades, decisões, e, 

consequentemente, no currículo. O currículo evidencia-se como uma 

fonte de poder e de alcance social nas palavras de Moreira e Silva 

(2006, p. 7),  

 

o currículo não é um elemento neutro de transmissão 

desinteressada do conhecimento social. O currículo está 

implicado em relações de poder, o currículo transmite visões 



242 

 
sociais particulares interessadas, o currículo produz 

identidades individuais e sociais particulares. O currículo não 

é um elemento transcendente e atemporal – ele tem uma 

história, vinculadas a formas específicas e contingentes de 

organização da sociedade e da educação. 

 

O fato de termos levantado um tipo de interpretação acerca do 

currículo e suas implicações sociais e a massificação da Educação a 

Distância, são elementos que podem ser instrumentos de controle 

social e reforçam nossa problemática que consiste em analisar o 

potencial das práticas formativas de um curso de graduação na 

modalidade EAD. 

Quando estudamos as teorias de currículo, na concepção 

moderna, que ultrapassa a estruturação de disciplinas, e nos 

confrontamos com uma organização estabelecida a partir de uma 

lógica de disciplinas sem pré-requisito, de entrada de novos estudantes 

quatro vezes por ano, das práticas formativas propostas e vividas por 

estudantes iniciantes e veteranos em um mesmo tempo, somos 

levados a repensar o processo de ensinar e aprender. Ou ainda, 

recordando Arthur Clarke (1989) no livro celebre - Um Dia no Século 

XXI - afirma que não há mais motivação para se estudar nos quadros-

negros, em preto e branco, quando o mundo já está visto a cores há 

vários anos. Assim, aos olhos do visionário adentramos no mundo 

multicolorido digital. 

Da mesma forma que a sociedade passou por ondas de 

transformação, a educação opara estar coerente com seu tempo, 

também evolui, e no momento identificamos a como Educação 5.0, em 

que produzir conhecimento é  aliar o conhecimento acadêmico, com 

suas etapas procedimentais, ao conhecimento prático. Ainda podemos 

dizer que o conhecimento acadêmico científico é disciplinar, enquanto 

o conhecimento prático é multidisciplinar.  
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A seguir apresentamos breve resumo do conhecimento:  

 

 É desenvolvido a partir da pluralidade de opiniões; 

 Pode ser armazenado em dispositivos em Inteligência 

Artificial e ajudar humanos no seu desenvolvimento 

cognitivo; 

 Produzido a partir do estabelecimento de conexões em 

diferentes campos do saber; 

 É mutável e depende das condições locais e pessoais; 

 Crenças e valores básicos moldam o conhecimento singular 

e plural; 

 Conhecimento acadêmico diverge dos demais tipos de 

conhecimento; 

 Conhecimento teórico é amplamente valorizado. 

 

Enfim, o conhecimento é o ato de compreender as ações 

humanas a partir da análise cognitiva dos processos ocorridos para o 

desenvolvimento daquela ação.  

O acróstico a seguir revela alguns elementos da Educação 5.0: 

 

❖ C – conhecimento 

❖ H – habilidade 

❖ A – atitudes 

❖ V – valores 

❖ E - emoção 
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A CHAVE do acróstico revela o conceito principal da Educação 5.0 

– COMPETÊNCIA. Competência é compreendida como o acúmulo de 

conhecimento científico ou empírico de determinado assunto, que se 

transfigura em ter habilidades e atitudes para responder em 

determinada situação, a partir dos valores construídos historicamente 

no meio social e ainda a capacidade de controlar as emoções diante da 

necessidade da tomada de decisão. A competência é a capacidade 

humana de agir na urgência.  

 

Dos ventos de prática para brisa teórica 

 

Nesse momento do texto, apresentamos a experiência do 

desenvolvimento de cursos numa perspectiva interdisciplinar. Para 

construímos o modelo foram envolvidos aproximadamente 150 (cento 

e cinquenta) professores, que a partir de suas bases teóricas de 

conhecimento disciplinar, passaram por mais de 10 (dez) meses, 

discutindo as implicações da mescla entre conhecimento teórico 

disciplinar de determinada área e a incorporação de conhecimento 

teórico de outra área, e desenvolvimento de atividades integradas e de 

forma interdisciplinar em projetos e estudos de caso para 

desenvolvimento de práticas em diferentes locais.  

Acreditamos que o processo de discussão da temática, dos 

inúmeros projetos estudados e as perspectivas de matrizes curriculares 

elaboradas demonstram o compromisso de profissionais que 

assumiram seu papel na formação das novas gerações, e que 

ressignificaram sua atuação no ambiente educacional, pois também 

experimentam a educação a distância. 

Os cursos de graduação oriundos das discussões acima expostos, 

estão estruturados a partir dos seguintes prismas: 
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I. Por disciplinas agrupadas e possuem elementos em 

comum; 

II. Que são ofertadas entre duas ou três disciplinas com 

tempo de 7 (sete) semanas para realização; 

III. Que para cada grupo de disciplinas existem 

atividades interdisciplinares e disciplinares; 

IV. As atividades interdisciplinares estão estruturadas a 

partir da realidade profissional; 

V. Que as atividades interdisciplinares são 

desenvolvidas para que o estudante perceba o macro 

e possa agir em sua realidade  

VI. Que a matriz curricular é composta de disciplina da 

área de origem, mas que também existem disciplinas 

eletivas de outra área. A matriz curricular possui 60 

disciplinas, sendo 12 (doze) que tratam da formação 

humana, 8 (oito) de outra área correlata e 40 

(quarenta) da área específica. 

VII. A matriz curricular permite ao estudante escolher seu 

perfil formativo, ou seja, atrelar ao seu projeto de 

vida com possibilidade de escolha em 20 (vinte) 

disciplinas.  

 

Quando de forma empírica e vivenciando com os professores as 

transformações implantadas reconhece-se a preocupação com esta 

mescla de conhecimentos, e a mesmo tempo há necessidade da 

utilização dessas, para elucidar temáticas e construir novos cenários 

de aprendizagem.  

Esperamos que estas práticas pedagógicas desenvolvidas não 

seja um daltonismo reducionista da amplitude da formação de novos 
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profissionais, e que o uso do cabedal teórico possibilite que os novos 

profissionais percebam suas profissões de forma sistêmica e da 

necessidade constante de aprendizagem ao longo da vida.  

Que novas práticas formativas aconteçam, pois, as relações 

didáticas e curriculares devem conduzir para autonomia do egresso 

solicitada há muito tempo. Que possamos vencer a visão de tarefeiros 

do ambiente educacional, e que estes novos professores mostrem suas 

práticas pedagógicas em congressos e grupos de pesquisas, 

recontextualizando a reprodução de velhas práticas, e vencendo as 

diversas teorias que menciona que os professores apenas reproduzem. 

 

Em busca de novos ventos – O começo e o fim 

 

O novo acontece mesmo contra nossa 

vontade ou a de outrem. 

Ele irrompe para o bem e para o mal.  

Ele constrói, ele é vida.  

Quem inventar a nova política estará 

inventando novo mundo. 

Inventar é possível, mas muito difícil.  

Fácil é repetir, fácil é aceitar, fácil é seguir 

receitas.  

É se conformar. Fácil, não é vencer, é ser 

derrotado. 

Betinho 

 

A considerações finais deste trabalho foi elaborado a partir do 

prisma de outro começo, pois afinal ainda em tempos de ventos e a 

colheita ainda não foi possível, pois sabemos que somente ao término 

do ano de 2024, e que conseguiremos medir a ousadia de desenvolver 
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currículos interdisciplinares. Assim, partimos para o novo recomeço 

tentando compreender que  teoria do conectivismo é a teoria da era 

digital, que estabelece que tudo na vida são conexões e caos de 

descobertas. Os princípios da aprendizagem estão interligados pela 

teoria da complexidade e auto-organização. Conforme exposto 

anteriormente, escolher – selecionar uma teoria da aprendizagem é 

um dos pilares para pensar o currículo, pois o binômio homem-mundo 

são resultados do movimento dialético que advém das ondas de 

conhecimento produzido. Inegavelmente o conhecimento é movimento 

e o currículo em suas diferentes facetas ajuda na condução do 

desenvolvimento do homem.  

Concebemos que os projetos estruturados a partir da 

interdisciplinaridade na perspectiva de ajudar na formação do ser 

humano de forma integral, em que possa ter conhecimento, habilidade 

para estar sempre vencendo os obstáculos, atitude de resiliência no  

mundo globalizado, e que seus valores adquiridos desde a tenra idade, 

possibilitem que as emoções ocupe o espaço de balancear a razão, e 

faça da nossa vida um espaço no tempo de desenvolvimento da paz e  

harmonia entre os povos. 

Dialogar, pesquisar e aprender a respeito de inovação, de 

currículo, de  interdisciplinaridade no mundo globalizado pode até 

parecer uma redundância, pois em cada novo olhar em diferentes 

setores encontramos desde startup com produtos extremamente 

criativos até projetos pesquisados arduamente que resultam em 

processos de melhoria na qualidade de vida. 

Estes temas sempre estiveram presentes no cotidiano das 

sociedades, ou melhor, da  criação de artefatos para sobrevivência do 

homem-de-neandertal até uma pelicula revolucionária que recobre o 

corpo humano.  Viver de forma interdisciplinar faz parte da nossa 

sobrevivência. 
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Reconhecedores que inovar é preciso indiferente da instituição,  

se  privada,  se governamental, se  confessional,   com fins ou sem fins  

lucrativos. Escola, indústria, fábrica, empresa familar ou multinacional, 

que produza ou comercialize produtos. Inovar é sinônimo de  vida para 

nossa sobreviência no mundo capitalista! 

Apresentamos nas considerações finais, dois novos ventos que 

precisam ser redescobertos e que podem nos conduzir para nossas 

escolhas enquanto professores que atuam na formação das novas 

gerações. 

Finalizo este momento, na firme convicção de que sou uma profissional 

talhada pelas práxis, nas palavras de Kosik (2002, p. 226), 

“conhecemos o mundo, as coisas, os processos somente na medida em 

que os ‘criamos’, isto é, na medida em que os reproduzimos 

espiritualmente e intelectualmente”.  

Nossa reflexão final é carregada de novas emoções e 

perspectivas, que sempre lutarão para quebra de paradigmas. Assim, 

ao concluirmos convidamos que os formadores ocupem seus lugares e 

que juntos possamos perceber a necessidade de renovar e ampliar o 

conhecimento sobre as teorias e práticas acerca do processo de 

aprendizagem dos seres humanos.  
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