
- 1 - 
  



- 2 - 

 

 

 

 

 

 

ENTRE TEORIAS  

E PRÁTICAS 
Pesquisas, memórias e experiências 



- 3 - 

DIREÇÃO EDITORIAL: Maria Camila da Conceição 

DIAGRAMAÇÃO: Luciele Vieira / Jeamerson de Oliveira 
DESIGNER DE CAPA: Jeamerson de Oliveira 
IMAGEM DE CAPA: https://br.pinterest.com/ 
 

O padrão ortográfico, o sistema de citações e referências bibliográficas são 
prerrogativas do autor. Da mesma forma, o conteúdo da obra é de inteira e exclusiva 
responsabilidade de seu autor. 
 

Todos os livros publicados pela Editora Olyver estão sob os direitos da Creative Commons 4.0 
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pt_BR 

 

2019 Editora Olyver 
Aldebaran | Tv. José Alfredo Marques, Loja 05 
Antares, Maceió - AL, 57048-230 
www.editoraolyver.org 
editoraolyver@gmail.com 
 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)  

  
S239p 
 

      MOREIRA, Ana Cristina de Lima 
 

Entre Teorias e Práticas: Pesquisas, memórias e experiências. [recurso digital] / Ana 
Cristina de Lima Moreira (Org.) – Maceió, AL: Editora Olyver, 2020. 
 

ISBN: 978-65-87192-45-1 
 

Disponível em: http://www.editoraolyver.org 
 

1. Aprendizagem. 2. Metodologias. 3.Pluralismo. 4. Ressignificados. 5. Vivências. 
I. Título. 
 

CDD: 370 
 

 

Índices para catálogo sistemático:  
1.  Educação     370 



- 4 - 

Ana Cristina de Lima Moreira (Org.) 

 

 

 

 

 

ENTRE TEORIAS  

E PRÁTICAS 
pesquisas, memórias e experiências 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



- 5 - 

DIREÇÃO EDITORIAL 
 

Maria Camila da Conceição 
  

COMITÊ CIENTÍFICO EDITORIAL 
 

Prof. Dr. José Adelson Lopes Peixoto 
Universidade Estadual de Alagoas | UNEAL (Brasil) 

 
Prof. Dr. Edson Hely Silva 

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE (Brasil) 
 

Prof. Dr. Constantino José Bezerra de Melo 
Secretaria de Educação de Pernambuco - SEE-PE (Brasil) 

 
Prof. Dr. Siloé Soares de Amorim 

Universidade Federal de Alagoas | UFAL (Brasil) 

 
Profª Dra. Nara Salles 

Universidade Federal de Pelotas | UFPel (Brasil) 

 
Profª Dra. Urânia Auxiliadora Santos Maia de Oliveira 

Universidade Federal da Bahia | UFBA (Brasil) 

 
Prof. Dr. Fernando José Ferreira Aguiar 
Universidade Federal de Sergipe | UFS (Brasil) 

 
Profª Dra. Karina Moreira Ribeiro da Silva e Melo 

Universidade de Pernambuco | UPE (Brasil) 

 
Profª Me. Deisiane da Silva Bezerra 

Universidade Federal Rural de Pernambuco | UFRPE (Brasil) 

 
Profª Me. Francisca Maria Neta 

Universidade Estadual de Alagoas | UNEAL (Brasil) 

 
Profª Dra. Iraci Nobre da Silva 

Universidade Católica de Pernambuco | UNICAP (Brasil) 
Universidade Estadual de Alagoas | UNEAL (Brasil) 

 
Prof. Dr. Augusto César Acioly Paz Silva 

Universidade Federal de Pernambuco | UFPE (Brasil) 
Autarquia de Ensino Superior de Arcoverde | AESA-CESA (Brasil) 



- 6 - 

Prof. Dr. Jadilson Marinho da Silva 
Universidad de la Integración de las Américas | UNIDA (Paraguai) 
Autarquia de Ensino Superior de Arcoverde | AESA-CESA (Brasil) 

 
Prof. Dr. Américo Junior Nunes da Silva 

Universidade do Estado da Bahia | UNEB (Brasil) 
Universidade Federal de São Carlos | UFSCar (Brasil) 

 

Profª Dra. Denize dos Santos 
Universidade Estadual de Alagoas | UNEAL (Brasil) 

 

Prof. Dr. Júlio César Ferreira Lima 
Instituto Federal do Ceará | Campus Fortaleza | IFCE (Brasil) 

 

Prof. Dr. Helder Remigio de Amorim 
Universidade Católica de Pernambuco | UNICAP (Brasil) 

 

Prof. Me. Jeyson Messias Rodrigues 
Núcleo de Estudos em Ciências da Religião – NECIR | UFAL (Brasil) 

 

Prof. Dr. Hélder Manuel Guerra Henriques 
Professor da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do 

Instituto Politécnico de Portalegre (Portugal) 
 

Profª Dra. Maria Aparecida Santos e Campos 
Doutorado em Actividad física y salud. Universidade de Jaen | UJAEN (Espanha) 

 

Prof. Dr. Diosnel Centurion, Ph.D 
Universidad Católica Ntra. Sra. de la Asunción | Asunción (Paraguay) 

 

Profª Dra. Marta Isabel Canese de Estigarribia 
Universidad Nacional de Asunción, Escuela de Ciencias Sociales y Políticas | Asunción 

(Paraguay) 
 

Profª Dra. Mariana Annecchini 
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires | (Argentina) 

Instituto de Estudios Históricos y Sociales de la Pampa/CONICET/ Universidad Nacional de 
La Pampa | (Argentina) 

 

Prof. Dr. Miguel Angel Rossi 

Universidad de Buenos Aires (Argentina) 



- 7 - 

SUMÁRIO 

 

Introdução 
Ana Cristina de Lima Moreira............................................................ 
 

 
 

09 

CAPÍTULO 1 

RELIGIÃO INDÍGENA E CRISTIANISMO ENTRE OS 

XUCURU-KARIRI: RESSIGNIFICAÇÃO E DIÁLOGO INTER-

RELIGIOSO 

Ana Cássia Araújo da Silva................................................................ 

 

 

 

 

15 
 

CAPÍTULO 2 

EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS: 

SIGNIFICADOS E RESSIGNIFICADOS DA PRÁTICA DO 

PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

Ana Cristina de Lima Moreira............................................................ 

 

 

 

 
 

30 
 

CAPÍTULO 3 

UMA ANÁLISE SOBRE A INCOMUNICABILIDADE 

HUMANA E OS ELEMENTOS DA NARRATIVA NO CONTO 

“O SILÊNCIO DOS AMANTES”, DE LYA LUFT 

Andréia Cristina Cavalcante de Góes Fonseca................................... 

 

 

 

 
 

48 
 

CAPÍTULO 4 

A FUSÃO DE GÊNEROS TEXTUAIS E A PRÁTICA DE 

PROJETOS NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

Gabriela Ulisses Fernandes................................................................. 

 

 

 
 

65 
 

CAPÍTULO 5 

PRÁTICAS DISCURSIVAS MULTIMODAL NA PRODUÇÃO 

VERBO-VISUAL 

Gisely Martins da Silva...................................................................... 

 

 

 
 

78 
 

CAPÍTULO 6 

PALMEIRA DOS ÍNDIOS: SANGUE, SUOR E OURIÇO 

Glecielle Tenório de Holanda Lima.................................................... 

 

 
 

97 
 

CAPÍTULO 7 

LINGUAGEM CARTOGRÁFICA: UM OLHAR GEOGRÁFICO 

A PARTIR DA CONSTRUÇÃO DE MAPAS MENTAIS. 

Jânio Euzébio Leoriano...................................................................... 

 
 

 

 

108 
 

 

 

 

 



- 8 - 

CAPÍTULO 8 

A VARIAÇÃO LINGUÍSTICA E A LITERATURA DE CORDEL 

APLICADA AO CONTEXTO ESCOLAR 

Juliana Lopes da Silva........................................................................ 

 

 

 

120 
 

CAPÍTULO 9 

ASPECTOS CULTURAIS E SUAS INFLUÊNCIAS NO 

ENSINOAPRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA 

Lívia Maria Silva Lucas...................................................................... 

 

 

 
 

138 
 

CAPÍTULO 10 

O MOVIMENTO INFANTIL NO ESPAÇO PEDAGÓGICO E 

SUA IMPORTÂNCIA NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

Maria de Lourdes de Melo Silva......................................................... 

 

 
 

 

159 
 

CAPÍTULO 11 

ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL NA ESCOLA 

CATÓLICA PRIVADA: PERSPECTIVA DE AMPLIAÇÃO DE 

DIREITOS 

Raissa Henrique da Silva Duarte........................................................ 

 

 

 

 
 

175 
 

CAPÍTULO 12 

SEXUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL: A importância da 

orientação sexual em sala de aula 

Rosália Cristina da Silva Nunes......................................................... 

 

 

 
 

191 
 

CAPÍTULO 13 

A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA EM ALAGOAS E A 

FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA: DESAFIOS E PESPECTIVAS 

Tiago Barbosa da Silva....................................................................... 

 

 

 
 

204 
 

CAPÍTULO 14 

SENTIDOS ATRIBUÍDOS AO VÍNCULO AFETIVO DO 

ALUNO AUTISTA NO CONTEXTO ESCOLAR: UM ESTUDO 

BIBLIOGRÁFICO 

Vanessa Raquel Correia do Nascimento............................................. 

 

 

 

 
 

225 
 

AUTORES......................................................................................... 
 

238 

 

  



- 9 - 

Introdução 
 

Este livro reúne artigos de profissionais da educação escolar 

como: professores(as), coordenadoras, psicóloga e assistente social que 

têm experiência na educação básica, cujos conteúdos são referentes às 

pesquisas e suas práticas vividas em sala de aula ou no âmbito escolar. 

Este trabalho explicita curiosidades e inquietações peculiares ao fazer 

pedagógico, vislumbrando o desafio da produção textual científica, em 

um país que ainda tem muito a fazer e dizer sobre o processo 

educacional. 

A escola na contemporaneidade adquiriu inúmeras 

responsabilidades, bem como teve necessidade ao longo dos anos de 

ressignificações, principalmente no processo de formação integral do 

aluno. Esse aspecto é formado por um amálgama de caracteres difícil 

de ser posto em prática em sua totalidade, devido as complexidades do 

contexto em que os sujeitos estão inseridos. Assim, no ato de ensinar, 

consideramos que é necessário o aprender, o compreender e o saber 

fazer com coerência e criticidade.  

Professor e aluno precisam se sentirem incluídos no mundo 

como sujeitos capazes de entender, perceber, ouvir, falar e ser capaz 

buscar diariamente atender as necessidades do “eu”. A inserção vai 

além de uma simples palavra que é entendível. Nas práticas 

pedagógicas ela dever ser um ponto de partida, e foi pensando dessa 

forma que esses profissionais da educação, resolveram explicitar suas 

idéias e experiências no intuito de alertar outros profissionais sobre a 

necessidade da pesquisa, da escrita e do fazer acontecer. 

Não há critérios para se definir o grau de importância de cada 

artigo, pois, são temas imprescindíveis, que servirão como ponto de 

partida para muitos e sinônimo de continuidade de trabalhos como este. 

São 14 artigos organizados em ordem alfabética do nome de cada autor. 

O primeiro capítulo, O influxo do catolicismo nas aldeias 

indígenas de Palmeira dos Índios-AL, de Ana Cássia Araújo da Silva, 

discute a presença do catolicismo que  teve início nas aldeias indígenas 
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de Palmeira dos Índios no ano de 1770 com Frei Domingos de São José 

que chegou à região com o objetivo de atrair os índios para a doutrina 

do catolicismo; o missionário encontrou os nativos apreensivos com os 

ataques dos brancos para uma possível posse de suas terras e assim 

sendo, conseguiu com facilidade a confiança dos aborígenes. 

No segundo capítulo, Educação das relações étnico-raciais: 

significados e ressignificados da prática do professor de Geografia, 

de Ana Cristina de Lima Moreira, organizadora deste livro, aborda a 

necessidade e a contribuição acerca do processo de inclusão do negro e 

índio nas aulas da disciplina História e Cultura Afro-brasileira, Africana 

e Indígena, através do professor de Geografia, no Ensino Fundamental 

anos finais sob a luz da Lei 11.645/2008.  Nos últimos anos houve maior 

preocupação acerca das temáticas que envolvem o processo de 

formação da sociedade brasileira sob outra ótica, ou seja, dando 

visibilidade e ressignificado ao legado do índio e do negro. 

O terceiro capítulo apresenta, Uma análise sobre a 

incomunicabilidade humana e os elementos da narrativa no 

conto“O Silêncio dos Amantes”, de lya luft, escrito pela professora 

Andréia Cristina Cavalcante de Góes Fonseca, apresenta o conto O 

Silêncio dos Amantes, obra da autora Lya Luft, evidencia os problemas 

que podem ser provenientes da falta de diálogo nas relações entre as 

pessoas. Cabe ressaltar que a comunicação é algo inerente ao homem e 

que determinados tipos de silêncio podem gerar consequências 

desastrosas nas relações interpessoais. Nessa perspectiva, reside o 

objeto aqui investigado. 

O quarto capítulo com o título, A fusão de gêneros textuais e a 

prática de projetos no ensino de língua portuguesa, de Gabriela 

Ulisses Fernandes, afirma que o trabalho com gêneros textuais amplia 

as possibilidades de ensino, visando resultados mais satisfatórios no que 

diz respeito à construção de conhecimentos sobre a língua. No 

desenvolvimento e na prática de projetos, é evidente a relevância dos 

gêneros orais e escritos, bem como em qualquer ação pedagógica 

vinculada ao ensino de línguas. Assim sendo, o presente artigo busca 
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apresentar uma abordagem acerca do uso dos gêneros textuais, tendo 

como gancho inicial o Conto, e suas contribuições para a prática 

pedagógica no Projeto Literário realizado no Centro Educacional 

Cristo. 

O quinto capítulo, Práticas discursivas multimodal na 

produção verbo-visual, de Gisely Martins da Silva, apresenta um 

estudo que tem como objetivo analisar as práticas discursivas 

multimodais entre pai e filha nos aplicativos Facebook Messenger e 

WhatsApp, a partir da inter-relação verbal-visual. Para tanto, apoiamo-

nos na perspectiva da multimodalidade, principalmente nos 

fundamentos da Semiótica Social, buscando amparo teórico nos 

pressupostos de Kress; Leeuwen (1996).  Torna-se mister frisar que o 

discurso constituído nos aplicativos de mensagens instantâneas, com o 

auxílio das tecnologias digitais da informação e comunicação, é 

multimodal, visto que os recursos disponibilizados possibilitam mesclar 

diferentes modos semióticos, como imagem e palavras, exigindo, 

também, uma leitura multimodal.  Entendemos a relação da imagem 

com a linguagem escrita como contexto multimodal. 

O sexto capítulo, Palmeira dos Índios: sangue, suor e ouriço, 

de Glecielle Tenório de Holanda Lima, apresenta como tema central 

Palmeira dos Índios: Sangue, suor e ouriço propõe discutir os aspectos 

que marcam a construção histórica da cidade de Palmeira dos Índios; 

como sua memória e representação social estão presentes na vida e 

identidade dos moradores que tiveram suas vidas construídas em um 

cenário de preconceitos, estereótipos e violência. A pesquisa histórica, 

com o passar do tempo, foi incorporando novas formas de estudar os 

acontecimentos do mundo, essa mudança foi desencadeada a partir do 

momento em que se pensou na utilização de outros tipos de documentos 

para se reforçar o estudo historiográfico baseada na perspectiva teórica 

e metodológica da Escola do Annales.  

O sétimo capítulo, Linguagem cartográfica: um olhar 

geográfico a partir da construção de mapas mentais, de Jânio 

Euzébio Leoriano, discute a importância que ensino de Geografia 

representa hoje como instrumento no que diz respeito a convivência 
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social. Desde os tempos mais antigos o homem se preocupava em ter 

reconhecimento sobre seus territórios e isso já era a necessidade do 

conhecimento geográfico. Os tempos foram passando e com o 

surgimento dos grandes conflitos entre as nações, foi percebendo-se a 

necessidade dos estudos em Geografia. Entende-se que o ensino de 

Geografia garante aos estudantes uma análise mais crítica do mundo e 

os mapas podem auxiliar neste processo. Representando uma 

linguagem que deve ser transmitida da forma mais objetiva possível. 

Facilitando a leitura por parte de quem os manuseia. 

O oitavo capítulo intitulado, A variação linguística e a 

literatura de cordel aplicada ao contexto escolar, de Juliana Lopes 

da Silva, enfatiza que a formação de qualidade é de suma importância 

para que o professor de Língua Portuguesa trabalhe a linguagem, 

reconhecendo a diversidade linguística, a fim de direcionar o aluno ao 

uso da língua culta. Evidencia-se que o Cordel é um grande instrumento 

de trabalho nas aulas de Língua Portuguesa, porque trabalha o senso 

crítico dos alunos, expondo-os à realidade social, histórica, política e 

econômica do nordeste, contribuindo para um estudo comparativo entre 

o hoje e o ontem. Além disso, presta-se como excelente material para 

leitura e produção de texto e para o estudo das variações e da gramática. 

O nono capítulo, Aspectos culturais e suas influências no 

ensino-aprendizagem de língua inglesa, de Lívia Maria Silva Lucas,  

apresenta uma investigação acerca das  questões culturais na formação 

e preparação de professores e consequentemente na elaboração de suas 

aulas. Este trabalho baseia-se autores como: Erickson (1997); Bennet 

(1998) Adaskou, Britten e Fahsi (1990) que apresentam as definições 

do termo cultura; Hyde (1994); Scovel (1980) e Kramsch (1998) que 

registram a relação entre cultura e língua; Moita Lopes (1996) e Luckesi 

(1992) que apontam as principais complicações encontradas pelos 

docentes para explorar os aspectos culturais no ensino da língua 

estrangeira; Schumann (1978) que discute sua teoria de aculturação 

como auxílio para o ensino-aprendizagem de língua inglesa entre outros 

autores mencionados no decorrer da pesquisa. 
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O décimo capítulo, O movimento infantil no espaço 

pedagógico e sua importância no processo de aprendizagem, de 

Maria de Lourdes de Melo Silva, explicita que no Brasil, a preocupação 

com a educação infantil só foi oficialmente exposta na constituição de 

1988 que a traz como sendo um dever do estado e um direito de toda 

criança. O (art.208, IV) da Constituição Federal diz que a educação e o 

desenvolvimento é direito subjetivo das crianças com idade entre zero 

e cinco anos. Além disso, o Art.53 do Estatuto da Criança e do 

adolescente(ECA)diz que a criança e o adolescente têm direito à 

educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo 

para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Isso 

implica dizer que priorizar a educação é uma forma clara de assegurar 

o seu desenvolvimento. 

O décimo primeiro capítulo, Atuação do assistente social na 

escola católica privada: perspectiva de ampliação de direitos, de 

Raissa Henrique da Silva Duarte, aborda a atuação do Assistente Social 

na Escola Católica Privada numa perspectiva de ampliação dos direitos 

objetivando discutir a atuação do assistente social no âmbito 

educacional católico privado. Para isso, será realizada uma breve 

contextualização sobre a inserção do Serviço Social, no âmbito da 

política de educação no Brasil frente às demandas de atuação no tocante 

aos direitos da criança e do adolescente e a atuação do assistente social 

na escola católica privada, especificamente, no Centro Educacional 

Cristo Redentor. 

Décimo segundo capítulo, Sexualidade na educação infantil: 

importância da orientação sexual em sala de aula, de Rosália 

Cristina da Silva Nunes, enfatiza a escola do século XXI, que carrega 

grandes responsabilidades com seus docentes, com o corpo pedagógico 

e com a sociedade em si. Diante desse contexto mostra a necessidade 

da organização constante de ideias e intervenções externas dentro do 

âmbito escolar. Estando inserida em uma sociedade de consumo uma 

de suas funções é garantir a formação estudantil do discente, em que ele 

possua habilidades norteadoras para o seu desenvolvimento individual 

como pessoa e como pessoa dentro da sociedade. 
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Décimo quarto capítulo, A educação escolar indígena em 

alagoas e a formação universitária: desafios e perspectivas, de Tiago 

Barbosa da Silva, através de um ensaio objetiva apresentar a formação 

dos professores indígenas, que cursam a licenciatura na busca de 

lecionar nas escolas indígenas de suas comunidades. Com esse intuito, 

faz-se uma análise da propositura do primeiro Curso de Licenciatura 

direcionado exclusivamente aos povos indígenas de Alagoas: o Curso 

de Licenciatura Indígena de Alagoas – CLIND, com sede em Palmeira 

dos Índios tendo seu projeto elaborado e executado pela Universidade 

Estadual de Alagoas – UNEAL. Palmeira dos Índios possui sete 

aldeamentos indígenas e, por isso mesmo, mostra-se simbólica no 

tocante a existência desse projeto executado na demanda por um curso 

que trata da ideologia indígena na formação do professor, por sua vez 

índio.  

O décimo quarto capítulo, Sentidos atribuídos ao vínculo 

afetivo do aluno autista no contexto escolar: um estudo 

bibliográfico, da Psicóloga   Vanessa Raquel Correia do Nascimento, 

aborda o acesso à educação infantil como um dos direitos de toda 

criança, inclusive aquelas que tenham alguma demanda específica, 

como é o caso das crianças autistas. Para ratificar esse direito, a 

Constituição de 1988, em seu artigo 205, define a educação como um 

direito de todos, e no final de seu texto, garante que é dever do Estado 

oferecer. 

 

Professora Dra. Ana Cristina de Lima Moreira 

Professora da Universidade Estadual de Alagoas-UNEAL 

Atuou como coordenadora e professora do Centro Educacional Cristo Redentor 
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CAPÍTULO 1 
 

RELIGIÃO INDÍGENA E CRISTIANISMO 

ENTRE OS XUCURU-KARIRI: 

RESSIGNIFICAÇÃO E DIÁLOGO INTER-

RELIGIOSO 
 

Ana Cássia Araújo da Silva1 

 

Considerações iniciais 
 

Palmeira dos Índios é o município alagoano que apresenta 

peculiaridades acerca da sua formação social e, consequentemente, de 

sua história que teve início em 1770 com a chegada de Frei Domingos 

de São José, considerado o precursor do credo católico neste território. 

Era século XVIII, e o Brasil vivia a plenitude da hegemonia da fé 

católica e o domínio dos grandes latifundiários, chamados de senhores 

de engenho. 

Dessa forma, os indígenas estavam sofrendo a pressão 

psicológica e física em virtude do capitalismo desenfreado e a negação 

dos seus direitos principalmente acerca de sua cultura e religião. O 

medo e a insegurança contribuíram para que os índios ficassem 

vulneráveis aos ataques. 

Frei Domingos teve uma grande influência no processo de 

formação da sociedade de Palmeira dos Índios, pois, ele foi responsável 

pela catequização dos índios, bem como de forma sutil aplicar a 

imposição, praticamente obrigando aos índios a seguirem o Deus que 

desconheciam. 

                                                           
1  Especialista em História do Nordeste Brasileiro e Graduada em História pela 

UNEAL, Campus III. Atua como professora de História e Sociologia na rede pública 

estadual de Alagoas e na rede privada, no Centro Educacional Cristo Redentor e na 

Escola Coelhinho da Paz. E-mail: ana_cassia0@hotmail.com  
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Mesmo em pleno século XXI, com o anúncio da liberdade 

religiosa através da Constituição de 1988, ainda é comum seus 

descendentes desconhecerem sua história, suas tradições e adotam o 

credo católico como sendo seu, ficando apenas alguns fragmentos de 

memória sem muita expressividade na sociedade indígena e não índia. 

Uma minoria vive ainda em suas reservas tentando conservar 

um pouco de sua história. Os índios Xucuru-Kariri sofreram a 

imposição religiosa através da Igreja Católica, fato que contribuiu para 

que ao longo do tempo, mesmo que alguns tentassem permanecer com 

seus rituais, a maioria foi batizada, casados e assumiram serem 

católicos. Mas, em meio aos relatos, ainda germinou algumas sementes 

no alto da serra fazendo com que o Ouricuri, o Toré e demais rituais 

fossem sendo postos em prática.  

A influência do catolicismo em Palmeira dos Índios leva-nos a 

entender uma realidade que direta ou indiretamente envolve toda a 

nação brasileira, pois, para compreender e analisar este fato se fez 

necessário retratar um pouco da história dessa invasão católica e da 

tomada de terras pelos brancos desde os primórdios do chamado 

descobrimento do Brasil. 

O catolicismo é uma religião cristã que perfilha o papa como 

autoridade máxima da igreja católica. Apareceu no Brasil por volta do 

século XV com a vinda dos europeus na região residida por índios. A 

rotina dos indígenas até então, era totalmente voltada à natureza; a terra 

era um bem cobiçado por todos e objetivo de lutas e era dela de onde, 

os indígenas tiravam sua supervivência. Para os índios, a terra não era 

um local de cultivo e sim, o lugar onde seus deuses se revelavam, onde 

a vida nascia, onde desempenhavam seus rituais, moravam e caçavam; 

eles exercitavam o culto das tradições e dos ascendentes, dos quais 

tinham recebido todos os preceitos, tais como: as técnicas das 

edificações de suas casas, a lavoura, as curas, a produção de artefatos e 

armamentos, a pescaria e a guerra. Viam nos seres da natureza os 

espíritos bons, que os conduziam e protegiam. Cada tribo tinha seu pajé, 

que era sacerdote, cuidava para que as tradições fossem conservadas e 

a sabedoria transmitida e reverenciada por todos. Perdurou até 1500, o 
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estilo de vida intocado dos indígenas, viviam seus costumes, sem terem 

ciência que homens brancos e negros existiam além do oceano. 

Em contrapartida, os europeus estimavam o tempo um tanto 

quanto acelerado, mostrava a vida como uma corrida contra o tempo e 

viam a terra como um comércio, não apenas fonte de sobrevivência, 

porque compreendiam que inúmeros produtos dela retirados, podiam 

ser comercializados na Europa como, por exemplo, o pau-brasil e a 

cana-de-açúcar que originavam benesses para a corte portuguesa. 

Entre 1500 e 1530 foi o período que o governo português 

explorou o pau Brasil, pois tinha a mão de obra do índio, esse que 

trocava seu trabalho por quinquilharias, ou seja, objetos de pouco valor. 

Foi o momento que houve a troca de culturas com ênfase a religiosa, 

essa que teve uma grande participação na formação da sociedade 

brasileira. 

Foi um tanto difícil para os portugueses persuadirem os índios a 

os receberem em seus territórios, porém aproveitando-se da fé, ou seja, 

da catequese, os mesmos obtiveram sucesso e alcançaram o objetivo de 

moderar o espanto e explorar as terras dos indígenas. Segundo Arno 

Wehling e Maria José C. de Wehling, 
 

A primeira reação de espanto e temos seguiram-se a necessidade 

e a vontade de dominar pela fé, o lucro e o poder político. A 

história da colonização brasileira é um capítulo desse processo, 

que mistura diferentes universos – tempo – o europeu, o 

africano, o indígena – gerando sociedades e culturas 

absolutamente miscigenadas e sincréticas, no quadro de uma 

situação institucional que era colonial. (1994, p. 49) 
 

Com a chegada dos jesuítas, membros da Companhia de Jesus, 

ordem religiosa instituída por Inácio de Loyola em 1534 e que para o 

Brasil vieram com a pretensão de catequizar os índios, foi que os 

portugueses adentraram com mais facilidade nas terras e tirar delas 

fortunas. A catequese se realizava nas missas e em aulas que sempre 

eram oferecidas ao índio à moda portuguesa, ou seja, sempre acontecia 

a imposição da religião católica, submetendo-o a um distanciamento e 

esquecimento de suas crenças.  
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Por serem pessoas cheias de amor por Jesus e pelo Evangelho, 

os jesuítas realmente tinham o objetivo de evangelizar e, 

consequentemente, salvar os índios. Tinham a visão missionária à luz 

do pensamento daquela época. No entanto, no pensamento da coroa 

portuguesa, os interesses eram outros, o papel dos evangelizadores era 

auxiliar na colonização, na povoação e no fortalecimento dos preceitos 

do português de monopolização das terras brasileiras. Eles já haviam 

percebido que era em vão tentar domar os índios pela força, pois esses 

afrontavam e batalhavam; acharam por bem convencê-los pela palavra, 

transformando a mentalidade, deixá-los pensar e sentir como índios 

para se reprimirem às aspirações dos brancos.  

Os conquistadores desejavam que os catequizadores instruíssem 

os índios da seguinte maneira, os fazendo acreditar o correto a ser feito 

era abdicar de sua vida na tribo, a qual era uma existência de “pecado” 

e maledicência, e viver de acordo com aquilo que os portugueses 

proporcionavam a eles, uma vida de felicidade e salvação para suas 

almas. Além de ressaltarem que, para os índios obterem mais lucros, 

precisariam trabalhar mais. 

Segundo Torres, 
 

A companhia de Jesus estava interessada em salvar as almas indígenas, 

propagar a fé para novas terras, pois o catolicismo no período estava 

sofrendo uma oposição de novas doutrinas cristãs. E além de tudo isso, 

os padres jesuítas também partilhavam da maneira geral dos brancos 

verem os nativos: pagãos, ignorantes, imortais e dominados pelo 

demônio (1991, p. 09) 
 

Os portugueses também criam que os índios não tinham 

capacidade de serem salvos vivendo como índios e que o mais sensato 

era abandonar seus costumes de vida livre e se aportuguesar, afinal para 

os colonizadores, ao seu modo de pensar, já viviam na evangelização 

desde os primórdios e se pecassem, estes erros eram vistos como 

pessoais e assim sendo, não deixariam de ser cristãos, também não viam 

como absurda a maneira usada para invadir e dominar o Brasil de forma 

tão estratégica. Os missionários objetivavam conduzir os índios para 

junto dos portugueses para que eles se tornassem cristãos enquanto os 
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colonizadores, os senhores de engenho, achavam que a evangelização 

iria fazer com que os índios trabalhassem para eles, cedendo-lhes suas 

terras. Em suma, independente do objetivo, o jogo era um só, de 

interesse. 

Uma vez domados, os índios desistiam de suas terras sem 

relutância e elas, por sua vez, estavam livres para os brancos tomarem 

de conta e cultivarem seus canaviais, sem danos de batalhas, pois os 

índios estavam realmente convictos, pela palavra catequizadora, que só 

assim seriam salvos. 

Os aldeamentos passam a existir, onde os índios convivem com 

os brancos e os missionários passam agora a civilizá-los.  Segundo Luiz 

Byron Passos Torres,  
 

A evangelização dentro dos aldeamentos ocorre da seguinte 

maneira, enfatizando três pontos: 

Doutrinação: ensinar a doutrina do catecismo e fazê-los 

aprender as orações. O importante era saberem repetir 

corretamente as palavras e não as compreender. 

Moralização: fazer os índios aprenderem viver à maneira dos 

brancos e conforme a moral cristã, usando roupas, vivendo com 

uma mulher só, trabalhando para os brancos e respeitando à 

propriedade particular. 

Sacramentalização: preparar os índios para o batismo, o 

casamento religioso, assistir missas, confessarem-se, e, quando 

“civilizados”, receberem a eucaristia. 

( 2004, p. 12) 
 

Além disso, os jesuítas sendo sabedores da preferência dos 

índios pela música e pela dança, imprimiam seus doutrinamentos 

utilizando essas artes além do teatro com Anchieta, um dos jesuítas 

mais famoso. Dentre as virtudes, eram ensinadas a humildade, a 

paciência, a aceitação do sofrimento e a obediência, virtudes essas que 

ajudariam, sem dúvidas, os colonizadores a se instituírem no Brasil e 

empreender ao máximo as terras e seus donos, os índios. 

A diversidade cultural gerou um choque para ambos (índios X 

portugueses), o que culminou em inúmeros conflitos nos quais os 

nativos por serem frágeis no que diz respeito à armas, saíram mortos ou 



- 20 - 

cativos e por sua vez, os brancos (portugueses) tomaram todo um 

ambiente que antes eram dos índios.  

A religião dos portugueses do período da chegada ao Brasil veio 

estabelecer o seu Deus aos índios do nordeste, que aliaram em seu viver 

o temor e a reverência da sua independência. Em meados de 1740 

aproximadamente, os descendentes da etnia Kariri, emanados das 

margens do Rio São Francisco, nos arredores da cidade alagoana de 

Porto Real do Colégio e os Xukuru, que vinham da região de Cimbres, 

em Pernambuco, nas localizações da recente cidade de Pesqueira, 

achegaram às terras de Palmeira dos Índios, dando início assim, a uma 

nova comunidade indígena em Alagoas. 

Os Kariri vieram seguindo a margem do atual Rio Coruripe, que 

nasce na Mata da Cafurna. Como viviam da caça e da pesca é 

compreensível esse trajeto. Segundo Luiz B. Torres,  
 

Em 1764, Alagoas contava com três vilas: Bom Sucesso (Porto 

Calvo), Santa Maria Madalena da Lagoa do Sul (Marechal 

Deodoro) e Penedo do Rio São Francisco (Penedo). As terras da 

futura Cidade do Amor (Palmeira dos Índios) deixaram de 

pertencer à Santa Maria Madalena da Lagoa do Sul e passaram 

a pertencer à Atalaia. (1991, p. 01) 
 

Ao chegarem à Palmeira dos Índios, os Xucurus se abrigaram 

no espaçoso Vale da Promissão, entre a Serra da Boa Vista e a Serra do 

Olho D’Água do Acioli (hoje Igaci), os Kariri ficaram nas serras do 

Amaro, Boa Vista, Goití, Candará e outras. Esses aborígenes vieram 

para essa localização logo após que foram banidos do litoral, onde o 

sustento era farto, o que restou a eles foi somente a escolha de virem 

para o sertão, onde a terra carente, brotava com escassez, não 

compensando seus esforços. No entanto, isso era “normal” para a 

realidade existente, já que os conquistadores não expressavam nenhuma 

atenção aos posseiros, multisseculares, das regiões as quais eles tinham 

vindo oprimir. 

O primeiro ser branco que achegou ao Arraial de Palmeira dos 

Índios em 1770, foi Frei Domingos de São José, missionário 

capuchinho, que ficou ciente da existência dos índios Xucuru e Kariri 



- 21 - 

em uma região localizada entre Pernambuco e Alagoas. Chegou com a 

missão de evangelizar tais indivíduos, trazendo consigo os preceitos do 

catolicismo, uma nova religião totalmente desconhecida dos índios. A 

ordem à qual pertencia o frei permaneceu uma incógnita, bem como a 

informação se era ou não europeu, todavia, esteve na região até 1783, 

ou seja, por treze anos.  

O objetivo primordial do frei era transformar os nativos em 

cristãos, colocando-os na conjuntura da Igreja Católica Apostólica 

Romana, pois, assim sendo, segundo o pensamento e o objetivo devoto 

do momento, os mesmos iriam alcançar a salvação. Por serem 

submissos às leis da coroa portuguesa, os índios já exaustos das derrotas 

em relação aos colonizadores, foram se pacificando e aceitando a nova 

crença, já que estavam tristes com seus deuses e acreditavam que os 

mesmos os abandonaram. Isso fez com os indígenas cedessem ainda 

mais rápido aos anseios dos invasores, os recebendo com dadivoso 

acolhimento. 

Em pouco tempo, devido à necessidade de acreditar em alguém, 

confiar em um Deus que os ajudassem, já frequentavam aulas de 

catecismo, sendo convencidos a seguirem o Deus branco, situando-o no 

Olimpo das divindades caboclas, com superioridade. O Deus forasteiro 

seria a partir daí, o objeto da adoração absoluta e não aceitava coexistir, 

mas reinar como único, não respeitando mais aqueles deuses adorados 

por eles durante séculos. Aqueles seres milenares estavam perdendo 

seus valores sem se dar conta dos fatos e das futuras consequências.  

Segundo Torres, 
 

Os índios entenderam depois que era vantajoso aceitar a religião 

alienígena, para fazer cessar a escravidão pacífica entre as duas 

raças. Ao final, as divindades da adoração multi-secular dos 

silvícolas foram relegadas a uma posição de menor importância 

indefesa ante o poder incontestável do Deus dos europeus. 

(1991, p. 2) 
 

Instruídos por Frei Domingos, os indígenas aprenderam 

rapidamente e com facilidade, as orações e a fé católica. Participavam 

com frequência da missa com a mesma familiaridade de quando 
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prestavam suas danças. Um exemplo era o Toré, dança religiosa 

indígena, nela os mortos ascendentes misturavam-se aos vivos e eram 

enaltecidos numa coexistência popular, tudo muito diferenciado do que 

era vivido na nova religião. Ei-U-Ká (deus indígena), portanto, foi 

perdendo sua força. 

Após três anos vivendo com os nativos, Frei Domingos 

descobriu que as regiões onde se afixou a indianada, eram pertencentes 

à Sesmaria de Burgos, de propriedade do fidalgo Manoel da Cruz 

Vilela. Por isso o religioso decidiu ir até Garanhuns e pedir a concessão 

de meia légua de terras para edificar uma capela, para o Senhor Bom 

Jesus da Boa Morte, de quem o sesmeiro era carola e contemplativo. 

Chegando lá, tomou conhecimento que o dono tinha falecido e o 

diálogo passou a ser com Dona Maria Pereira Gonçalves, a viúva e com 

seus sucessores. A doação foi realizada e historiada em cartório no dia 

27 de julho de 1773. 

Ao retornar para o arraial, ele deu início à construção da 

primeira capela do vindouro município; com a ajuda dos índios, a 

capelinha foi feita de taipa (barro e madeira) e coberta com palhas de 

palmeira, nos arredores da aldeia, num lugar hoje conhecido como 

“Igreja Velha”, na serra da Boa Vista. Naquele local passou a ser 

reverenciada uma imagem, pelo nome de Senhor Bom Jesus da Boa 

Morte, por reivindicação de Dona Maria Gonçalves e filhos, 

responsável pela doação das terras onde seriam desempenhados todos 

os serviços de custeamento religioso. A capela só ficou em atividade 

por cinco anos.  

Frei Domingos objetivava fundar um povoado, que futuramente, 

passaria a ser cidade, mas logo percebeu que seria impossível a 

fundação dessa cidade devido o local ser uma serra, só seria possível no 

vale da Promissão que era uma planície e onde estavam edificadas as 

malocas dos índios, seria outro imprevisto, pois os índios não 

abdicariam, foi aí que o frade pensou numa tática.  

Segundo Luiz Byron Passos Torres, 
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Colocou ou mandou colocar num oco feito por cupins, em um 

tronco de maçaranduba situado onde hoje está erguida a 

Catedral, a imagem do Senhor Jesus da Boa Morte, quando um 

dos índios ao se deparar com tal fenômeno, correu a avisar ao 

padre, o mesmo fingiu-se surpreso e nada disse. De uma segunda 

vez, o aparecimento foi tido como um desejo do crucificado em 

mudar-se, ser transferido para onde estava sendo visto 

constantemente, o Vale da Promissão, hipótese criada pelo padre 

e acatada pelos índios, já convencidos de tal acontecimento 

celestial (2004, p. 04) 
 

A estratégia foi perfeita ele a aventurou e deu certo. Em 1778 

teve início a construção desta nova capela. Todo seu corpo era de taipa, 

porém a sacristia foi feita de pedras, e o teto coberto com telhas. Sua 

construção acabou em 1780 e Frei Domingos havia cumprido sua 

missão, catequizara os índios e construíra uma bonita capela e que após 

alguns anos fora transformada em Catedral Diocesana. Após a Diocese 

de Olinda e Recife elevar Palmeira dos Índios à categoria de paróquia 

em 1798, foi dado ao arraial esse nome Palmeira dos Índios devido o 

palmeiral muito longo e no meio dele uma palmeira se destacar pela 

beleza, os nativos mais uma vez cederam a um capricho dos brancos. 

Em 1780, toma posse como vigário da capela o padre João 

Morato Rosa que veio substituir frei Domingos que já havia sido 

convocado para desempenhar outra incumbência. Com o novo clérigo, 

começava a se instituir entre os palmeirenses, a aspiração de se tornar 

paróquia. Nessa época, já se percebia a presença do homem branco na 

região com suas casas construídas nos arredores da capela, o 

acampamento já apontava desenvolvimento. Depois de muita luta a 

diocese de Recife e Olinda resolveu transformar o arraial em paróquia 

e o antigo sonho estava sendo efetivado. No entanto, antes de sagrar 

essa determinação a igreja católica representada pelo comando de 

Pernambuco, chamou o Padre João Morato e para seu lugar indicou o 

Padre Julião Leite da Cunha. Ele foi empossado no dia 15 de Junho de 

1798 e logo ao chegar, intuiu que o local tinha a possibilidade de ser 

uma grande vila e por isso era extremamente importante a criação da 

paróquia. 
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Segundo Luiz Byron Passos Torres, 
 

A Paróquia de Nossa Senhora do Amparo foi constituída da 

seguinte maneira: Criação (1798), Dia da Padroeira (01 de 

Janeiro), Área (490 Km²), População (18.800 habitantes), 

Densidade demográfica (58,7 hab/Km²). Finalmente em 29 de 

Dezembro de 1798, o pequeno arraial foi elevado à categoria de 

paróquia e tendo como padroeira Nossa Senhora do Amparo, 

que permanece até os dias atuais. A primeira imagem de Nossa 

Senhora do Amparo media quatro palmos de altura e era 

imperfeita. Depois que foi substituída por outra, ela ficou 

conhecida como a “Santa Velha”. A imagem era negra e logo 

conquistou os palmeirenses. A segunda imagem foi substituída 

no ano de 1923 por uma branca (2003, p. 05) 
 

A escultura é de autoria desconhecida e o artista foi muito feliz 

na modelagem e entalhamento. Ela retrata a Virgem ao tempo em que 

deu à luz ao filho Jesus, entre treze e quinze anos de idade, com toda 

beleza de menina-moça. O pároco Julião Leite da Cunha criou a 

Irmandade do Santíssimo Sacramento, com a finalidade principal de 

adotar permanentemente o Sacramento da Eucaristia. A confraria, além 

de estreitar relacionamento com o vigário, criava uma mentalidade 

associativa entre moradores do arraial, oferecendo-lhes uma ideia de 

como deveria ser uma comunidade. 

À medida que congregados fossem conquistados, seria 

relativamente fácil para o sacerdote guiá-los numa direção comum, 

sobretudo, ao reivindicar alguma coisa em prol da ampliação do arraial. 

Nessa época, o arraial começava a receber mais homens brancos, que 

vinham em busca de novas terras e de uma nova maneira de viver. 

Com o passar dos tempos e durante todos esses anos, vários 

párocos assumiram a paróquia de Nossa Senhora do Amparo, dentre 

eles, vamos enfatizar alguns na sequência em que foram chegando e 

assumindo a cátedra religiosa. 

Por conseguinte, várias paróquias foram sendo criadas como: 

Paróquia de São Cristóvão, Paróquia de São Vicente, Paróquia de São 

Sebastião além, do surgimento de vários templos e igrejas evangélicas. 

A Igreja de Nossa Senhora do Amparo no final do século XIX possuía 

grades de ferro nas janelas da frente e nas demais, caixilhos 
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envidraçados. Os altares eram pintados a ouro e o púlpito, entalhado em 

madeira de lei, tinha pinturas nas três faces voltadas para o público. 

Defronte do prédio, existia uma escadaria com dez degraus e, no lance 

de entrada, dois lampiões. 

Ressaltando também que, na virada do século XIX para XX, 

tanto a Igreja Católica quanto os dirigentes do município se 

expressavam preocupados, pois segundo presságios, falava-se que o 

mundo acabaria e a população mais vinculada à devoção consultava o 

pároco e reivindicava dos administradores, medidas que protegessem 

Palmeira dos Índios. Várias assembleias foram realizadas, mas nunca 

chegaram à consonância das ideias. 

No âmbito da literatura, fundou-se o semanário “O ÍNDIO”, em 

1921, e que durou até 1925. A finalidade do vigário era proporcionar 

aos intelectuais da terra a chance de divulgar seus escritos, aprimorarem 

o estilo literário e descreverem fatos da sociedade palmeirense. No 

jornal escreveram entre outros: José Pinto de Barros, Graciliano Ramos 

e o próprio Padre. O jornal foi fechado por causa de um contra tempo 

praticado pelo promotor público, ao se julgar afrontado por um artigo 

que nem fazia alusão ao seu nome. Então, para não gerar divisões na 

família católica, o Padre fechou o jornal, que era muito execrado por 

políticos, mas adotado por quase toda coletividade palmeirense. Escolas 

foram sendo instituídas para ensinar como era importante o catolicismo 

como fator de união social, por isso para formar novas alianças e bons 

dirigentes, fundou os colégios Pio XII sob a direção dos padres do 

Sagrado Coração de Jesus e o Colégio Cristo Redentor, sob o comando 

das irmãs da Congregação das Filhas do Amor Divino, ou seja, colégios 

totalmente dirigidos e voltados para a religião católica. 

Com a Santa Inquisição a Igreja foi aos poucos, tomando conta 

e influenciando nos usos e costumes do país, uma questão de poder, 

domínio. Nessa época cabia a ela inclusive a administração dos 

cemitérios públicos. Em Palmeira dos Índios existiam vários deles, 

além dos Campos Santos dos indígenas. O historiador Luiz B. Torres 

chegou a descobrir, na década de 1970, seis cemitérios utilizados para 

os defuntos dos silvícolas. Os brancos enterravam seus mortos no 
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Cemitério São Gonçalo ou no interior das igrejas, outros preferiam 

enterrá-los nas suas propriedades rurais, alegando que só assim a 

família continuava unida. 

Os pagãos, isto é, aqueles que morreram e ainda não eram 

batizados, eram sepultados no pátio da Igreja de Nossa Senhora do 

Rosário, na esperança de que suas almas fossem perdoadas por Deus. 

Os mais ricos eram enterrados no assoalho das igrejas. E 1871, existiam 

no município nove capelas administradas pelos padres da época, das 

quais duas eram particulares, além da Igreja Matriz. 

Percebe-se então, que os índios em Palmeira dos Índios no 

século XVIII antes da colonização branca, tinham uma religiosidade 

bem aprofundada; a atividade econômica era a coleta, a pesca, a caça e 

a agricultura. Nas várias técnicas de cerimoniais das culturas indígenas, 

eram fortalecidas e expressadas suas crenças e valores. Em momentos 

especiais, invocavam ou se faziam adorações à unidade de todo um 

povo, as forças espirituais em que criam, aos antepassados que já 

haviam ido embora, falecido. 

As práticas religiosas eram realizadas frequentemente com 

animação e fé de receberem forças positivas, por isso dançavam 

bastante e evocavam as divindades com muita avidez a fim de serem 

bem acolhidos e respondidos. Eles criam que o sol e a lua eram deuses 

peculiares, pois os auxiliavam no clima para um melhor cultivo, sem 

contar no estímulo com as ervas na cura de enfermidades, a fé era muito 

forte entre os nativos que realizavam inúmeros holocaustos para seus 

seres superiores. 

A partir do momento em que a igreja católica se vê como a 

dominante da religião, já com os índios calmos, sem suas terras que era 

de direito e com toda a cultura voltada para o mundo branco, cria a 

paróquia para instituir ainda mais seus comandos. Com a instalação da 

mesma, surge posteriormente a conhecida missão indígena que tinha 

como objetivo, oferecer aos índios melhor assistência, o catolicismo foi 

o intermediário, pois a coroa portuguesa havia determinado como 

queria tudo ao seu redor, a seu gosto e vontade e os índios obedeciam 

devido à confiança que haviam depositado na nova religião. A igreja 
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servia como agente moderador de todo o processo e os interesses dela 

eram bem vistos. 

Com a criação da paróquia, abriu-se uma escola de primeiras 

letras, onde nativos e brancos se alfabetizavam, para futuras lideranças 

no governo municipal, governo esse que só seria aproveitado pelos 

brancos. Fundada a paróquia, o Senhor do Bom Jesus da Boa Morte foi 

substituído por Nossa Senhora do Amparo que é a padroeira atual. 

Vários párocos foram assumindo a paróquia de Palmeira dos Índios e o 

catolicismo se expandindo mais e mais. 

Infelizmente, as dificuldades ainda hoje permanecem como os 

massacres, a transgressão dos direitos dos povos indígenas, os quais 

perderam quase 90% de suas terras tradicionais e pelejam tentando 

restaurar a sua história, numa esperança de autonomia e 

autodeterminação, buscando um espaço no lugar onde antes pertenciam 

exclusivamente a eles. Buscam organizações aliadas que os ajudem a 

reconstruir suas vidas, é essa tentativa de resgate que serviu de 

propulsora e inquietação para esta pesquisa e estudo. 

Hoje, em Palmeira, os índios em sua maioria, estão localizados 

em alguns lugares, na Fazenda Canto, na Aldeia Mata da Cafurna, na 

Aldeia Coité, na Aldeia Boqueirão, na Aldeia Serra do Capela, Cafurna 

de Baixo, Serra do Amaro, Aldeia Riacho Fundo e Fazenda Jarra sem 

contar que a maior parte está alastrada na cidade, trabalhando, 

estudando com os brancos e os cerimoniais nessas aldeias ainda 

existem, mas sem aquelas procedências bem originais, iguais aos 

antepassados, a miscelânea das culturas fez os costumes se perderem no 

espaço e no tempo. O catolicismo além de outras religiões protestantes 

toma conta de toda a região e possui um enorme número de adeptos. O 

mundo branco se incutiu na cidade de Palmeira dos Índios inibindo uma 

tradição milenária, reprimindo a religiosidade de um povo que resistiu 

para fazer história e viver a sua própria história. 

Internamente na área indígena, já vivem índios evangélicos e 

isso ainda não é lícito dentro da cultura, mesmo porque difere das 

crenças de seu povo. O contato do índio com o branco nos dias atuais é 

constante e essa mistura faz com que, infelizmente, ocorra uma 
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distância ainda maior entre os nativos e seus costumes, fora o seu valor 

de “ser” que deveria resistir único e exclusivamente do natural 

(natureza), pois se distancia da essência e da magia da simplicidade, 

acarretando no índio perante a sociedade, o dever desvirtuoso e 

colaborador do contato direto com o que é considerado moderno.  
 

Considerações finais 
 

A influência que o catolicismo exerce dentro das aldeias 

indígenas não é só a nível municipal, enfocando a cidade de Palmeira, 

mas a nível nacional, pois ocorre desde o Descobrimento do Brasil. A 

compreensão a qual foi possível chegar é que os índios perderam quase 

toda a sua religiosidade devido às invasões do homem branco. 

Os índios viveram e vivem num processo de aculturação, uma 

permutação de informações culturais advindos do contato direto e 

contínuo entre dois grupos de tradições diferentes. Eles convivem hoje 

com várias carências: falta de projeto econômico, de acompanhamento 

na saúde e educação de boa qualidade, a sociedade palmeirense fecha 

os olhos diante da necessidade que os mesmos sentem em apontar seus 

apegos culturais. Para se falar mais exatamente, há mais de duzentos 

anos que esse povo vive disperso e quase sem conexão tribal, 

desagregados, sem quase nenhuma relação com suas fontes, não falam 

mais a língua de seus antepassados e reúnem-se ainda para algumas 

práticas espirituais longe da curiosidade e bisbilhotice do homem 

urbano, segundo eles a fé é o excepcional traço que os une. 

A Igreja Católica deveria criar programas de estímulos culturais, 

os quais buscassem resgatar a religiosidade do povo indígena, pois ele 

carece ser reconhecido como criador dessa biografia, apreciar a fundo 

seu passado, reavivar a memória desses cidadãos dentro das aldeias, 

dando-lhes condições de sobrevivência atreladas aos seus costumes, 

afinal cabe a ela o encargo de agregar o índio novamente ao seu meio, 

já que foi a mesma a geradora dessa ação de mistura e quase 

amortização das práticas religiosas dos nativos de Palmeira dos Índios. 

É chegada à hora, do não-índio ter um espectro legítimo da existência 
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indígena, respeitando-a, e vendo os índios como iniciadores da 

religiosidade palmeirense, interromper o pensamento de tê-lo como 

uma fábula histórica e notá-lo como elemento basilar na construção 

dessa história, reavivando assim a reminiscência da iniciação da 

“Cidade do Amor” como é conhecida Palmeira dos Índios. 
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CAPÍTULO 2 
 

EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS: 

SIGNIFICADOS E RESSIGNIFICADOS DA PRÁTICA 

DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA 
 

Ana Cristina de Lima Moreira2 
 

Considerações iniciais 
 

Esta pesquisa tem como objetivo abordar a necessidade e a 

contribuição acerca do processo de inclusão do negro e índio nas aulas 

da disciplina História e Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena, 

através do professor de Geografia, no Ensino Fundamental anos finais 

sob a luz da Lei 11.645/2008.  Nos últimos anos houve maior 

preocupação acerca das temáticas que envolvem o processo de 

formação da sociedade brasileira sob outra ótica, ou seja, dando 

visibilidade e ressignificado ao legado do índio e do negro. 

Por muito tempo, principalmente os negros, foram 

discriminados e esquecidos, mesmo que a Constituição do Brasil 

(1988), em seu Capítulo I, Art. 5º garanta a igualdade de todos. Nesta 

pesquisa bibliográfica, foram utilizadas referências a partir da leitura e 

análise das Leis 10.639/2003 e 11.645/2008 que garantem a 

obrigatoriedade do ensino da “História e cultura afro-brasileira e 

indígena no ensino básico, da Lei de Diretrizes e Base da Educação 

(LDBN-9394/96), Santos - Org.(2013), Valente (1994) e Moraes 

(2003).  

Desde Heródoto, os geógrafos se questionam sobre a extrema 

diversidade dos povos e de suas culturas. É pertinente salientar que as 
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diversidades culturais estão presentes nas ciências humanas, e são 

percebidas de diversas formas, ou seja, de diferentes pontos de vista. 

Claval (1914, p. 27) aponta que “a Geografia nasceu para descrever a 

Terra e mostrar sua diversidade”. A partir dessa afirmação, surgiram 

questionamentos e a busca por respostas de afirmações feitas do século 

XVIII aos últimos anos do século XIX, quando foi traduzido o termo 

Antropogeografia criado por Ratzel, em 1880, para a Geografia 

Humana. 

A atualidade aponta uma ciência voltada para os valores 

culturais da sociedade, os contextos da vida social, a sua originalidade, 

seu cotidiano, sua religião, seus ritos e suas crenças. Assim, a cultura é 

indispensável à existência humana, pois apresenta sua linguagem de 

comunicação sobre diferentes formas e etapas da vida. Diante disso, 

cabe destacar que a Geografia, sob a ótica da diversidade, se propõe a 

trabalhar as sociedades dos negros e dos índios sem estereótipos dando 

visibilidade às questões que envolvem a sociedade. No século XXI, é 

salutar apresentar as lutas, as conquistas e as perspectivas dessas 

sociedades que foram marginalizadas e às quais foram negadas direitos 

na educação, no processo econômico, na cultura, na religião e nas artes. 

Contudo, mesmo considerando a importância do índio e 

consciente do processo de exclusão ao longo dos anos até os dias atuais, 

é notório que a condição do negro foi desumana e até hoje luta por 

igualdade racial, social e política. Vê-se que o índio apesar de tudo tem 

terra para dizer “é minha” o que dá respaldo a realizar movimentos para 

reocupar suas terras, denominadas de retomadas, vislumbrando a 

possibilidade de desapropriação pelo Governo Federal. Aos negros 

foram negados todos os direitos, dentre eles a sua cultura, seus rituais 

religiosos, sem terra, sem casa e sem direitos. 

A temática sobre as questões que envolvem o processo de 

inclusão e de igualdade sociocultural das sociedades afro-brasileira, 

africanas e indígenas é um tema atual, porém, há anos vem sendo 

debatido. Mas só a partir de 2003 com a Lei 10.639 é que as escolas 

foram obrigadas a discutir, abordar e incluir em seu fazer pedagógico 

essas questões. Neste século, percebe-se que a Geografia e a História 
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do negro e do índio precisam ser recontadas e ressignificadas sem 

apagar o passado e sim, dando visibilidade ao contexto atual.  

A Lei 11.645/2008, que altera a Lei 9.394/1996, modificada 

pela Lei 10.639/2003, a qual estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional, teve como objetivo incluir no currículo oficial da 

rede de ensino a obrigatoriedade do ensino da “História e cultura afro-

brasileira e indígena”. Através de pesquisas, trabalhos de conclusão de 

curso (TCC), especificamente na Universidade Estadual de Alagoas 

(UNEAL) e a participação em eventos científicos que abordam a 

referida temática, vê-se que houve progresso considerável. Entretanto, 

ainda tem-se muito a fazer na prática, para reduzir a exclusão e a visão 

estereotipada do negro e do índio tendo o professor de Geografia como 

um dos multiplicadores. 

Dessa forma, considera-se que a leis citadas são de grande 

importância para um novo olhar sobre essas sociedades, principalmente 

a partir da obrigatoriedade nos cursos de formação de professores. 

Destaca-se também, a aplicabilidade no ensino básico, bem como as 

discussões acerca das sociedades indígenas e afro-brasileiras sob a 

perspectiva da igualdade.  

Porém, diante do exposto surgem alguns questionamentos, quais 

sejam: como estão sendo abordados o racismo e a exclusão social em 

sala de aula? Até que ponto há uma contribuição para o entendimento 

dos jovens acerca da importância do legado afro-brasileiro, do índio e 

de outros povos na formação da sociedade brasileira? A Geografia trará 

novos questionamentos e contribuições? Segundo Santos (Org. 2013, p. 21) 

[...] “alguns (ainda há poucos) geógrafos na produção de uma (re) 

leitura de dimensões espaciais das relações raciais na sociedade 

brasileira”. 

Há uma variada bibliografia acerca da temática em pauta, com 

outros questionamentos, pois antes, nem sempre isso era possível, além 

da escassez de material escrito pelos protagonistas. Para Valente (1994, 

p. 15) “o preconceito e a discriminação racial no Brasil atingem os 

negros de todas as classes.” A partir dessa afirmação, entende-se que essa 

situação, no Brasil, vai além do que se pode imaginar. O negro não é escravo, 



- 33 - 

mas a visão estereotipada sobre ele ainda perdura contribuindo para as 

discriminações principalmente devido a classe social. É importante que essa 

situação seja trabalhada nos dias atuais, a partir da reflexão sobre os 

quilombos, que, segundo Carneiro (1958, p. 13), “o recurso mais utilizado 

pelos negros escravos, no Brasil, para escapar às agruras do cativeiro 

foi sem dúvida o da fuga para o mato, de que resultaram os quilombos.” 

Carneiro (1958, p. 14) também afirma que “o quilombo, por sua 

vez, era uma reafirmação da cultura e do estilo de vida africanos.” Sobre 

a situação do negro hoje, Milton Santos (2000, p. 1) diz que “enfrentar 

a questão seria então, em primeiro lugar, criar a possibilidade de 

reequacioná-la diante da opinião, e aqui entra o papel da escola e, 

também, certamente, muito mais, o papel frequentemente negativo da 

mídia” [...]. Para tanto, a escola precisa estar atenta e preparada para o 

enfrentamento dessas questões. 

É nessa perspectiva que esse artigo visa discutir a contribuição 

acerca do processo de inclusão do afro-brasileiro e do índio nas aulas 

de Geografia, História e cultura afro-brasileira e indígena. É através da 

Geografia que Santos (Org. 2013, p. 30), diz que “podemos falar em 

expressões espaciais das relações raciais, do racismo e das lutas 

antirracista.” De acordo com o autor (idem) a utilização dessas 

expressões proporciona o trabalho nas escolas com novos temas não só 

para a Geografia, mas exige reflexões que envolvem a sociedade 

brasileira em vários aspectos dentre elas a educação. 

 

A Geografia no Brasil plural – raça, cultura e miscigenação 
 

A Geografia da atualidade se apresenta com uma visão plural e 

dessa forma passou a ter sua importância nas escolas públicas e privadas 

independente do nível de ensino. No Brasil, começou acanhada, sem 

muita importância e às vezes enfadonha, visto que não apresentava 

criticidade e se dedicava principalmente às questões físicas deixando de 

lado os aspectos sociais, políticos e econômicos que retratam a situação 

da sociedade vigente.  
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Mas em virtude de um processo de renovação, os geógrafos 

romperam com o tradicionalismo em virtude de que, muitos 

pesquisadores ensejavam por mais liberdade de reflexão e criação. A 

Geografia Tradicional não estava mais proporcionando isso, se 

apresentava desgastada e a situação do país contribuía para que fossem 

trilhados novos caminhos. Diante desse fato, 

 

A partir de 1970, a Geografia Tradicional está definitivamente 

enterrada; suas manifestações, dessa data em diante, vão soar 

como sobrevivências, resquícios de um passado, já esperado. 

Instala-se de forma sólida, um tempo de críticas e de propostas 

no âmbito dessa disciplina. Os geógrafos vão abrir-se para novas 

discussões e buscar caminhos metodológicos até então não 

trilhados. (MORAES, 2003, p. 94) 

 

A crise da década dos anos 70 do século passado contribuiu para 

que fosse introduzido na Geografia um pensamento mais crítico, fato 

que foi considerado como algo urgente e necessário. As Geografias 

Política e Humana apontavam para um novo momento que estava sendo 

ressignificado. Era preciso entender que a base social foi alterada à 

medida que realidade mudou e o contexto social não conseguiu alcançar 

essas mudanças. As alterações no sistema econômico, fez com que 

fosse lançada a proposta de um país mais desenvolvido, que deixaria a 

condição de rural para urbano, de agrário para industrializado.   

Os fenômenos da urbanização, da industrialização e da 

mecanização nas áreas agrícolas, esse último, mesmo que ainda 

obsoleto trazia algumas mudanças às pessoas da zona rural. Elas 

estavam vislumbrando uma vida melhor na cidade e para tanto não 

foram preparadas. O êxodo rural crescia juntamente com a 

desorganização espacial e o aumento dos desníveis sociais. Eram 

muitos pobres e um pequeno número de ricos. 

Os grandes centros recebiam milhares de pessoas de várias 

faixas etárias que se acumulavam nas periferias principalmente das 

grandes cidades e consequentemente as estatísticas apontavam para um 

grande número de negros. Esses geralmente eram analfabetos, 

desempregados e discriminados. Em várias situações, recebiam salários 
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menores que os demais e, nesse contexto, podem ser registrados os que 

enfrentaram as barreiras que lhe foram impostas e chegaram aos bancos 

escolares das universidades. Contudo, outros enveredaram pelas artes 

que, mesmo sendo expostos às criticas, se via nas novelas que assumiam 

papéis irrelevantes em novelas de época como escravos ou empregados 

domésticos. 

Essa situação era extensiva aos cidadãos brasileiros 

pertencentes as chamadas minorias que numa dicotomia são maioria, 

ou seja, negros, índios, pobres, analfabetos e desempregados, sem teto 

e sem terra. Não se trata apenas de negros ou índios, e sim de um 

número maior de pessoas que precisava de mais visibilidade na 

sociedade. As lutas ainda são constantes pela igualdade social, pelo 

reconhecimento de que no Brasil não existe uma raça, ou etnia que seja 

melhor ou pior, são todos brasileiros.  

É salutar destacar que outros povos como japoneses, holandeses, 

ingleses, italianos dentre outros também formaram o Brasil. E, de 

acordo com a carta Magna do país, ou seja, a Constituição, todos 

reconhecidos como cidadãos e cidadãs brasileiros(as) são iguais, 

portanto, têm os mesmos direitos. 

 

O papel da Geografia na contemporaneidade  
 

É nesse início de século que a Geografia Humana/Cultural pode 

cumprir seu papel de forma mais ampla acerca dos estudos relativos às 

questões sociais do Brasil. Para tanto, se faz necessário entender o 

processo histórico a partir do Brasil Colônia até os dias atuais 

apresentando suas peculiaridades quanto à formação, a civilização, a 

ocupação, etnias e culturas destacando suas lutas. É imprescindível 

fazer um breve histórico sobre a sociedade brasileira, quando se faz 

referência às questões afro-brasileira e indígena, principalmente suas 

lutas, a exemplo, os grupos que constituem o Movimento Negro 

brasileiro.  

Esse contexto é marcado por inúmeros embates na busca do 

reconhecimento de igualdade, diante de um cenário que a Lei já garante 
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igualdade em seus diferentes aspectos. A aprovação da Lei 10.639/2003 

que tornou obrigatória essas discussões em sala de aula. 

 

Para reeducar as relações étnico-raciais, no Brasil, é necessário 

fazer emergir ad ores e medos que têm sido gerados. É preciso 

entender que o sucesso de uns tem preço da marginalização e da 

desigualdade impostas a outros. E então decidir que sociedade 

queremos construir daqui para frente. (BRASIL, 2005, p. 14) 

 

No Brasil, não é fácil chegar a esse estágio de conscientização, 

visto que é um país marcado por ignorâncias principalmente políticas, 

que atrasam processos de evoluções de concepções acerca do país que 

temos e o que queremos enquanto cidadãos. 

Durante cinco anos, a 10.639/2003 foi apresentada para ser 

posta em prática. Porém, a 11.645/2008 trouxe um enfoque maior, visto 

que contempla o ensino sobre as relações étnicos raciais dos negros e 

dos índios, obrigando as Universidades e Faculdades, que têm cursos 

de formação de professores, adotarem o estudo e ensino da Geografia e 

História Africana/ Indígena em seus currículos, nos cursos de 

Licenciaturas. A partir de 2008 mais efetivamente, vê-se que também 

as escolas de nível básico adotaram em seus currículos o ensino da 

disciplina em pauta. No entanto, se defende que não só a História possa 

trabalhar a temática, e sim a Geografia, dentre outras disciplinas 

levando em consideração algumas temáticas indispensáveis relativa a 

terra, território, economia e cultura. 

A formação histórica e cultural do território brasileiro ocorreu 

durante o período colonial considerado a base da sociedade brasileira. 

Quando os portugueses chegaram ao Brasil trouxeram seus costumes, 

sua língua e sua cultura. Todavia, já existiam os povos indígenas que 

possuíam cultura diferente rica e significativa. Nesse contexto, vale 

ressaltar que durante a colonização, os portugueses trouxeram os 

africanos como mercadoria, utilizando-os como mão-de-obra para a 

exploração, principalmente do pau-brasil e posteriormente da cana de 

açúcar, os quais participaram assiduamente nos principais ciclos 
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econômicos do Brasil dando também sua contribuição através do legado 

cultural. 

Diante do exposto é possível notar que o Brasil possui uma 

cultura genuína, uma vez que vários povos se instalaram aqui, além de 

índios e negros, devido a abertura de fronteiras fato que contribuiu para 

uma grande mistura de raças com culturas diferentes formando uma 

composição étnica e, essa composição é o que se pode dizer é nossa e 

híbrida. 

Assim, sobre as questões raciais 
 

Se mostra portanto, perdurável e virtualmente universal a 

admissão de que raça é um fenômeno da biologia humana que 

tem implicações necessárias na história natural da espécie, e em 

consequência, na história das relações de poder entre pessoas. 

(SANTOS, 2013, p. 45) 
 

Nesse entendimento a Geografia brasileira foi marcada durante 

o final do século XX, por uma pluralidade de temas, fato que contribuiu 

para releitura sobre as relações raciais presentes em nossa sociedade.  

Essa releitura é possível através da educação adotada, no ambiente 

escolar que tem um papel fundamental para superar as desigualdades, 

dentre elas as raciais.  

O racismo ainda é um entrave na nossa sociedade. Ele ocorre 

quando uma raça se sente superior a outra e cabe enfatizar o euro 

centrismo, pois, países da Europa se sentiam superiores aos demais, 

principalmente em relação aos da América do Sul que serviram para a 

exploração dos bens da terra e das pessoas independente de cor. Em 

nosso território, os portugueses se consideravam superiores à população 

indígena e principalmente a africana. Apesar do Brasil, possuir em seu 

contexto histórico a miscigenação, ainda é nítida as diferentes formas 

de discriminação com relação aos índios e aos afro descendentes.  

É importante que o professor de Geografia que trabalhe a 

História da Cultura Africana, afro-brasileira e indígena que é foco dessa 

pesquisa, explicite ao aluno a importância dos afro descendentes e dos 

índios para a sociedade brasileira e suas contribuições para o país. O 

professor é o mediador, que tem em suas mãos o dever de preparar os 
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alunos para a valorização das diversas culturas que são responsáveis 

pela formação social, econômica e cultural do Brasil. 

É possível que desse modo fossem reduzidos os conflitos e 

atitudes discriminatórias, pois, cada aluno teria conhecimento da 

história do outro, e possivelmente não se acharia no direito de se 

perceber superior apenas pela cor. E assim seria trabalhada numa 

perspectiva de entendimento de igualdade, pois, 
 

A educação escolar tem um papel fundamental na superação das 

desigualdades raciais e do racismo. O ambiente escolar é um dos 

principais ambientes de socialização, interferindo decisivamente 

na formação de personalidades, visões de mundo e dos códigos 

comportamentais que orientam a forma como o indivíduo se 

percebe/ se posiciona no mundo- como ele vê o mundo e aprende 

a transitar, a se movimentar nele. (SANTOS, 2013, p. 25) 
 

Cabe também ao professor de Geografia apresentar ao aluno a 

importância dessa mistura entre as raças, cada um com seus costumes, 

com seu modo de agir, idioma, crenças, religião e tudo que possa ter 

contribuído para a cultura que existe no país. Hoje, o Brasil apresenta 

uma composição étnica que faz a diferença entre as demais nações.   

Nessa temática, convém apresentar as dificuldades enfrentadas 

por índios e negros para preservarem suas culturas. Os negros, mesmo 

depois da abolição, não tiveram seus direitos garantidos relativos a 

cultura que é bastante diversificada, incluindo religiões de matriz 

africana. Todavia, na busca de um fortalecimento aos poucos, se 

organizaram em associações com o objetivo de manifestar sua cultura 

através da música, das artes e de suas tradições.  

É importante fazer uma ressalva sobre a imprensa brasileira no 

período da pós-abolição, pois, costumava representar os negros de 

maneira depreciativa, e não abria espaço para que divulgassem seus 

trabalhos, ou reivindicassem seus direitos. Por esse motivo eles 

decidiram partir para uma imprensa alternativa, onde os mesmos 

criaram jornais divulgando suas lutas e suas perspectivas acerca da 

igualdade. 
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Durante o governo de Getúlio Vargas, as organizações e os 

movimentos sociais eram fortemente reprimidos, tanto os jornais, 

quanto o movimento Frente Negra Brasileira foram extintos nesse 

período. Contudo, em 1945, com o fim do governo de Vargas, foram 

organizadas novas frentes do Movimento Negro. O objetivo do 

Movimento citado era a conscientização da população negra sobre a 

existência das desigualdades raciais, e o quanto era imprescindível lutar 

contra a discriminação. 

A partir desse momento, surgiram várias organizações de 

caráter não apenas cultural, mas, político que atuam até hoje na luta 

pelos direitos dos negros e pela igualdade. Como resultados dessa 

batalha, pode-se citar a Lei n.º4.370, de 1998, que prevê cotas para 

artistas negros na publicidade, e a de nº 10.639, de 2003, que tornou 

obrigatório o ensino de História da África e cultura afro-brasileira nas 

escolas (FAHS, 2016), também podem ser citadas, mesmo com 

algumas ressalvas e críticas as cotas nas Universidades Públicas e, em 

concursos públicos. 

O que falta não é capacidade e sim oportunidade, condições para 

que possam trabalhar, estudar e viver com dignidade mesmo que haja 

condições econômicas diferenciadas nas diversas partes do mundo. 

Apesar de tantas proibições, os negros conseguiram preservar sua 

cultura, através de manifestações como as congadas, blocos afros, do 

samba, hip-hop, maracatus, tambor crioula, afoxé e as escolas de samba 

que são uma das manifestações mais conhecidas. 

É possível notar que a História e a Geografia da civilização 

africana não foram enfatizadas, desde o período da escravidão, visto 

que, o negro era escravo e tinha apenas a obrigação de trabalhar até a 

exaustão. Contudo, não havia uma maneira diferente de ser tratado e 

todos eram excluídos na sociedade branca, tendo uma vida marcada por 

castigos, miséria, problemas de saúde e maus tratos. Não se pode 

esquecer a História, no entanto, é preciso se ter conhecimento da 

história de superação, de luta contínua e das conquistas alcançadas. 

Essa situação gerou muitos problemas para os negros que desde 

o século XVI, vivem tentando provar que são iguais a qualquer pessoa 
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e sendo assim, não devem ser discriminados. A partir de todas as lutas 

travadas por essa civilização marginalizada no Brasil, em virtude de sua 

condição humana, algumas medidas foram tomadas pelo governo. O 

Ministério da Educação (MEC), comprometido com a pauta de políticas 

afirmativas do Governo Federal, vem instituindo um conjunto de 

medidas e ações com o objetivo de corrigir as injustiças sofridas e 

promover a inclusão social a partir do sistema educacional brasileiro. 

Nosso país estabeleceu um modelo de desenvolvimento excludente, 

onde milhões de pessoas não tiveram acesso às escolas, incluindo os 

negros. Entretanto, o MEC junto à Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade (SECAD), tomaram medidas para reverter 

esse quadro, que tem contribuído de forma lenta. 

Nos períodos Colônia, Império e República, o Brasil apresentou 

historicamente, no aspecto legal, uma postura ativa e permissiva diante 

da discriminação e do racismo que atinge a população afro descendente 

brasileira até os dias de hoje. O Decreto n° 1.331, 17 de fevereiro de 

1854, estabelecia que nas escolas públicas do país não fossem admitidos 

escravos, e a previsão de instrução para adultos negros dependia da 

disponibilidade do professor. O Decreto n° 7.031-A, de 6 de setembro 

de 1878, estabelecia que os negros só podiam estudar no período 

noturno e diversas estratégias foram montadas no sentido de impedir o 

acesso pleno dessa população aos bancos escolares. 

No início desse século (XXI), após verdadeiras batalhas de 

grupos e várias instituições não governamentais, o Governo Federal 

sancionou, em março de 2003, a Lei n°10.639-MEC, que altera a Lei 

de Diretrizes e Bases (LDB) e estabelece as Diretrizes Curriculares 

institui a obrigatoriedade do ensino da História da África e dos africanos 

no currículo escolar do ensino fundamental e médio. Essa decisão teve 

o objetivo ressignificar historicamente a contribuição dos negros na 

construção da sociedade brasileira. 

Nessa linha de pensamento, vê-se que após três anos (2008), foi 

sancionada a Lei, 11645, que trata da obrigatoriedade da temática 

“História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena” no currículo oficial de 

ensino. Notadamente pode-se dizer que houve avanço nas propostas da 
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educação acerca da inclusão social, uma vez que possibilitou mudanças 

nas práticas educacionais que contribuíram para a reafirmação da 

importância das sociedades indígenas e afro-brasileira, alterando assim, 

a LDB 9394/96, em 10 de março de 2008 com o seguinte texto: 
 

Art. 1º O art. 26-A da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de 

ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo 

da história e cultura afro-brasileira e indígena. 

§ 1º O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá 

diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a 

formação da população brasileira, a partir desses dois grupos 

étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, 

a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra 

e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da 

sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas 

social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. 

§ 2º Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e 

dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de 

todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação 

artística e de literatura e história brasileiras. (BRASIL, 2008) 
 

A aplicabilidade e os reflexos da Lei 11645/2008  
 

As políticas, que foram desenvolvidas em relação à população 

negra e indígena, têm por objetivo estabelecer metas que cumpram seus 

direitos e que eles possam se reconhecer na cultura nacional, sabendo o 

quanto foram importantes para a construção da sociedade. Uma das 

principais medidas deve ser a de garantir o direito de uma educação de 

qualidade, e para isso é necessário que também o professor tenha uma 

formação que atenda às necessidades e às exigências estabelecidas na 

Lei citada. 

O papel do professor é relevante, pois é a partir dele que os 

jovens podem ser conscientizados acerca desse assunto.  No entanto, o 

que se pode notar atualmente em sala de aula, é que é dado um breve 

resumo sobre a escravidão e a sociedade afro-brasileira. Os alunos 

sabem que os negros vieram da África como escravos, acorrentados, 

eram levados para as grandes fazendas onde predominavam os maus 
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tratos. São dados irrelevantes para a importância dessa civilização no 

Brasil, visto que deram suas contribuições em todos os aspectos para 

sociedade brasileira. 

Convém destacar o sucesso das políticas públicas, institucionais 

e pedagógicas, visando reparações, reconhecimento e valorização da 

identidade, da cultura e da história dos negros. Essas políticas públicas 

dependem necessariamente de condições físicas, materiais, intelectuais 

e afetivas favoráveis para o ensino e para aprendizagem; em outras 

palavras, os alunos negros, índios ou não, bem como seus professores 

precisam sentir-se valorizados e apoiados. 

Para tanto, depende também de maneira decisiva, da reeducação 

das relações entre negros e brancos, o que, se está designando como 

relações étnico-raciais. Ainda se destaca o trabalho conjunto, de 

articulação entre processos educativos escolares, políticas públicas, 

movimentos sociais, visto que as mudanças éticas, culturais, 

pedagógicas nessas relações não se limitam ao contexto escolar. Os 

líderes de Movimentos Negros destacam o trabalho desses grupos: 
 

As organizações desempenham vários papéis no interior da 

população negra. São pólos de agregação que podem funcionar 

como clubes recreativos e associações culturais (grupos que 

preservam valores afro-brasileiros), ou como entidades de cunho 

político, ou, mais recentemente, como formas de mobilização de 

jovens em torno de movimentos artísticos com forte conteúdo 

étnico (hip-hop, blocos afros, funk e outros). Em muitos casos 

elas se configuram como instâncias educativas, na medida em 

que os sujeitos que participam delas as transformam em espaços 

de educação política. (GONÇALVES; SILVA, 2000) 
 

É perceptível que entendam que há necessidade de ir além da 

escola, ou seja, romper outras barreiras tendo por base as teorias e as 

discussões promovidas pelo ambiente escolar. 
 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNS): da teoria à 

prática 
 

De acordo com os PCNS, todos os grupos sociais e éticos têm 

histórias. Os conteúdos devem abordar sobre diversos aspectos, bem 
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como costumes que foram herdados, influenciando desta maneira em 

nossas músicas, como o samba, na culinária, entre outras coisas. Esses 

assuntos e outros que envolvam a sociedade, as etnias, e a contribuição 

na economia do Brasil. 

Porém, por vários séculos, pouco se tinha falado nas escolas 

sobre a condição dos negros, e os movimentos de reação destes ao 

domínio europeu, os mecanismos de resistência desenvolvidos pelos 

africanos escravizados e seus descendentes e as formas criativas de 

sobrevivência na sociedade escravocrata e os quilombos.  

Africanos trazidos para o Brasil, escravizados, a violência da 

privação da escolha de ficar em seu continente de origem, distinta de 

todas as formas de imigração; tráfico e sistema escravista nas diferentes 

regiões do Brasil. 

Movimentos contra a escravidão, desenvolvidos pelos próprios 

africanos e seus descendentes no cativeiro, com base na preservação da 

cultura e da identidade, em alternativas de organização sociopolítica 

como as irmandades, na celebração de festas e ritos clandestinos, no 

desenvolvimento de sincretismos. 

Fim do escravismo, discriminação e exclusão dos 

afrodescendentes da vida social e econômica, consequências perversas 

sobre os afrodescendentes até os dias atuais. 

A escravidão negra, no Brasil, deixou muitas marcas. Mas e o 

índio? Esse que aqui já estava e aos poucos o não índio foi tomando seu 

espaço de forma que passou a viver em locais longínquos que nem 

sempre é compatível com necessidade dessa sociedade. A Geografia 

trabalha essa questão quanto aborda as questões territoriais, essas que 

ainda são cruciais na vida do índio, que enquanto sujeito passou a ser 

vítima do processo e assumir o papel de vilão. 

No entanto, Arthur Ramos (1937), em uma entrevista ao 

repórter José Condé, deixa claro que o índio havia sido estudado e, 

portanto, já era evidenciado em livros, revistas e jornais dentre outros e 

apontava para a importância do negro no Brasil, enfatizando que esse 

havia sido esquecido. É uma realidade, que de fato, o índio está presente 

em várias discussões e conseguiu alguns ganhos, principalmente nas 
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questões territoriais, pois, com muitas dificuldades conseguiu retomar 

alguns territórios afirmando que eram seus. Neste contexto, conforme 

foi citado, o negro não encontrava algo concreto para reivindicar, a não 

ser; respeito e igualdade. 

A História e a Geografia enquanto disciplinas apresentam, no 

contexto atual, peculiaridades que contribuem para identificar seus 

reflexos a partir da prática escolar sendo necessário saber o que os 

alunos percebem, o que absorvem dos conteúdos abordados.  
 

Considerações finais 
 

Ficou constatado que houve um relativo progresso quando a 

abordagem das questões que envolvem a discriminação do afro-

brasileiro e indígena como formadores da sociedade brasileira. As 

conquistas são reais com a aplicabilidade das Leis 10.639/2003 e 

posteriormente a 11.645/2008, como reflexos dos movimentos de lutas, 

principalmente o Movimento Negro. Mas ainda há muito o que se fazer, 

desde a prática em sala de aula, à escolha dos conteúdos, a forma de 

abordagem e a intensidade em que são trabalhados. 

Constata-se que não é mais um tabu falar ou discutir sobre a 

influência dessas duas sociedades que por muito tempo e ainda hoje são 

discriminadas. Mesmo entendendo a importância e a necessidade da 

Lei, não serão apenas os escritos que irão mudar sem reflexão, bem 

como o modo de agir e pensar o outro. As mudanças são urgentes, não 

se pode esperar mais um século para as soluções dos problemas 

apontados, bem como que a responsabilidade seja apenas para o 

professor de História. Todos devem estar envolvidos, e nesse contexto 

ora abordado, o professor de Geografia pode contribuir de forma 

significativa no processo de igualdade. 
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CAPÍTULO 3 
 

UMA ANÁLISE SOBRE A INCOMUNICABILIDADE 

HUMANA E OS ELEMENTOS DA NARRATIVA NO 

CONTO “O SILÊNCIO DOS AMANTES”, DE LYA 

LUFT 
 

Andréia Cristina Cavalcante de Góes Fonseca 3 
 

Considerações iniciais 
 

O conto O Silêncio dos Amantes, obra da autora Lya Luft, 

evidencia os problemas que podem ser provenientes da falta de diálogo 

nas relações entre as pessoas. Cabe ressaltar que a comunicação é algo 

inerente ao homem e que determinados tipos de silêncio podem gerar 

consequências desastrosas nas relações interpessoais. Nessa 

perspectiva, reside o objeto aqui investigado. 

No intuito de conduzir melhor esse processo investigativo, 

formulou-se a seguinte hipótese: O silêncio pode ser o ponto alvo da 

incomunicabilidade humana e, muitas vezes, apresenta-se 

multifacetado: de um lado pode apaziguar e/ou acalentar, representar 

uma situação constante ou ainda, pode afligir, trazendo dores e mágoas. 

O casamento ou a vida conjugal contemporânea são 

atravessados pela intolerância, e por vários fatores que podem induzir, 

por exemplo, a falta de respeito, mentira, manipulação, fadiga, irritação 

mesquinha com qualquer coisa à nossa volta, 

Sobretudo com o outro. A incomunicabilidade e o cultivo de 

sentimentos negativos podem também explodir manifestações físicas 

quanto psicológica (HINSCHING,  2011). 

Esta é a razão da escolha do conto “O silêncio dos amantes”, de 

Lya Luft, como objeto de investigação, por tratar exatamente dessa falta 

                                                           
3  Licenciada em Letras - Português. Da Universidade Estadual de Alagoas/ 

UNEAL– Palmeira dos Índios. Professora há 13 anos de Língua Portuguesa na rede 

estadual de ensino e no Centro Educacional Cristo Redentor. 
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de diálogo entre pessoas queridas e que, muitas vezes, têm 

relacionamentos comprometidos. 

Vale afirmar que uma boa comunicação satisfaz o ego, 

entusiasma o bem-estar comum e está para as relações interpessoais 

como a respiração está para a vida. O conhecimento do outro, o ir ao 

encontro do outro e nutrir relações de troca amplia uma autonomia 

construtiva, fecunda e animadora. 

A incomunicabilidade nos relacionamentos afetivos, ou mais 

popularmente, a falta de diálogo, tem sido um fator inquietante para 

alguns personagens de Lya Luft, não deixando também de ser assim, 

para os leitores, os quais podem se identificar com alguns dos variados 

personagens. 

No conto “O silêncio dos amantes”, a autora trata deste aspecto 

de maneira desafiadora, uma vez que mexe com sentimentos fortes: a 

dor da traição e a da perda inesperada, a morte; ocasionando 

conseguintemente, o silêncio, o fechar-se em si mesmo dos 

personagens. 

As experiências expõem assuntos psicológicos tão claros, que 

emocionam e desassossegam o leitor, fazendo-o submergir nas 

experiências insólitas e definidas de cada uma delas. No desenrolar da 

narrativa, vemos as personagens marcadas por uma convivência 

rotineira que as impossibilita, consciente ou inconscientemente, de 

expressar verbalmente seus anseios e pensamentos mais íntimos. Seria 

a incomunicabilidade uma ponte de escape para as pessoas que 

sofreram alguma  decepção ou perda? Até que ponto o silêncio faz mal 

ou bem para as pessoas envolvidas nas relações afetivas? 

Portanto, esta pesquisa teve como objetivo geral: analisar a 

incomunicabilidade humana nos relacionamentos afetivos e como a 

falta de diálogo pode ser proveitosa ou não para as pessoas inseridas 

nessas relações. E como específicos, procuramos: identificar os males 

e os benefícios ocasionados pela falta de diálogo nas relações afetivas 

e/ou familiares; analisar as situações vivenciadas por pessoas que 

silenciam em busca de se isolar, ou ainda, pessoas que silenciam para o 

bem do outro.  
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Lya Luft: uma mulher despojada em busca da simplicidade 
 

Lya Luft é uma das raras autoras que conseguiu transpor um 

espaço essencial no panorama literário do Brasil. Atualmente, com uma 

carreira concretizada, tornou-se uma autora canônica dentro da 

conjuntura da literatura brasileira. Seu estilo, mesmo despojado, obteve 

uma grande empatia com o público. Essa especialidade de escrita crua, 

sem artifícios, de certo modo, afasta Lya Luft de uma reminiscência de 

escrita feminina para aproximá-la ao estilo de escritores como: Cornélio 

Pena, Lúcio Cardoso ou Nelson Rodrigues. 

É uma mulher que não faz concessões a qualquer facilidade, na 

vida e na literatura. Veio ao mundo na Santa Cruz do Sul, uma cidade 

de colonização alemã. Filha do advogado e juiz Arthur Germano Luft. 

Procedente de família que guarda muito brio de suas bases germânicas 

e, por isso, considerava-se superior aos brasileiros ainda que seus 

integrantes tivessem chegado ao Brasil em 1825, fase em que a autora 

gozava a flor da juventude. 

No ano de 1963, casou-se com Celso Luft. Esse amor a levaria 

a escrever poesias. Os primeiros poemas foram anexados ao livro 

“Canções de Limiar” (1964). Em 1972, foi editado seu segundo livro 

de poemas, denominado “Flauta Doce”. Em 1980, foi propagado seu 

primeiro romance ”As parceiras” que conta a história de uma família 

determinada pela loucura, pela morte e pelo mundo em declínio que a 

cerca. Mundo desgostoso, do ponto de vista feminino. A narradora de 

As Parceiras está à borda de um precipício; entretanto, procura no 

passado as razões para sua infelicidade, encontrando coragem para 

comparar seus fantasmas: a avó Catarina, a tia Beata, a tia anã, sua 

amiga Adélia e a irmã Vânia. 

No ano de 1978 lança seu livro de contos, “Matéria do 

Cotidiano”. Em 1985, separa-se do marido, Celso Luft e passa a viver 

com um psicanalista e escritor Hélio Pellegrino. Após a morte de seu 

marido voltou a casar com seu primeiro esposo de quem ficou viúva em 

1995. 

  



- 50 - 

Em 1979, depois de um grave acidente, dedicou-se à ficção e a 

morte tem sido um tema presente em grande parte de seus romances, os 

quais passaram a excitar a curiosidade de leitores e críticos com suas 

personagens rejeitadas pelas mães, em geral mulheres que não 

conseguem combinar os vários papéis que executam todos os dias. 

Nos anos de 1980, Lya Luft alça voo no panorama literário 

como uma das grandes escritoras brasileiras. Criou também gêneros 

como crônicas, poemas, contos e ensaios. Trata-se de uma autora 

contemporânea, viva, cuja produção hoje conserva a mesma virtude que 

a consagrou como um dos grandes nomes da Literatura Brasileira 

Contemporânea. A década de 1980 representa o espaço e o tempo em 

que Lya Luft gestou o universo da mulher. Aspecto que se encontrava 

muito longínquo da primeira, e muitas de suas conquistas, encontra-se 

no momento fortalecido. O panorama era de alegria intensa e 

entusiasmo. O casamento não era mais visto como exclusivo projeto 

para as mulheres, nem como qualquer coisa que se estenderia por toda 

uma vida. O início no mercado de trabalho possibilitou entrever outros 

caminhos e sonhos. 

No ano de 2008 lança “O silêncio dos amantes”, objeto de 

estudo nesta pesquisa. É um livro de contos que marca a volta da 

escritora à literatura, cuja temática versa sobre os obstáculos trágicos 

do convívio humano, muitos deles ocasionados pela falta de diálogo, a 

incomunicabilidade. 

A literatura de Lya Luft estabelece o universo feminino em 

primeiro plano, projetando uma maneira de compreender e uma prática 

de vida literária em que tal universo é foco da narrativa. A autora 

experimenta os sentimentos e as diferentes atividades sociais 

representadas na própria escrita. O sujeito feminino não ocupa mais um 

espaço calado, porque tal espaço não é apenas pedido pelo sujeito 

masculino. Isso demonstra que a mulher vem conquistando espaço na 

sociedade, com voz e vez. Assim vem garantindo a continuidade num 

ambiente alternativo da auto-referência da mulher. 

Os romances de Lya Luft trazem à tona a condição da mulher 

como ente subversivo. Suas personagens de uma forma ou outra sempre 
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discutem conceitos do humanismo liberal como sinceridade, 

identidade, convicção, centro e homogeneidade. Para ela trata-se, de um 

discurso do pós-modernismo, pois comprova a diversidade ao mesmo 

tempo em que desconstrói o legitimado historicamente poder patriarcal. 
 

A incomunicabilidade humana e os elementos estruturais da 

narrativa no conto “O Silêncio dos Amantes”, de autoria de Lya 

Luft 
 

Tecer uma análise sobre a incomunicabilidade humana no conto 

O silêncio dos amantes, obra da autora Lya Luft é, ao mesmo tempo, 

curioso, instigante e um tanto desafiador. Talvez pela prolixidade que 

constitui o processo de comunicação, sobretudo quando se trata do 

silêncio. Opta-se por uma leitura, principalmente, quando, a partir do 

título, pode-se perceber que faz sentido ler. Assim se deu a escolha do 

conto em estudo, conforme resumo que segue: 

Um homem traído pelo destino, uma mulher traída pela vida; 

duas pessoas tentando recomeçar a vida e serem novamente felizes. 

Valentim é o esposo da narradora, a qual vive muito bem com ele, mas 

com muitas lembranças da falecida esposa de Valentim, companheira 

essa que foi retirada da vida dele de maneira brusca e brutal. A mulher 

estava grávida e o casal estava muito radiante com a filha que estava 

para vir ao mundo. Porém, algo inesperado e trágico ocorreu, a gestante 

é assaltada e brutalmente assassinada juntamente com seu bebê. 

Valentim após a tragédia torna-se um homem revoltado, triste e que 

pensa até mesmo em se suicidar. Passaram-se anos  até se encorajar 

novamente para a vida, decide então abrir um café na região onde mora 

e conhece uma mulher (a narradora) a qual após um relacionamento 

frustrado, permite- se dá uma nova chance a ela e à vida, posteriormente 

ao primeiro encontro com Valentim, ambos foram se conhecendo 

melhor e decidiram viver juntos. As lembranças da outra sempre 

acompanhavam Valentim em seu segundo relacionamento, pois a 

narradora para conviver com ele teve que silenciar algumas coisas para 

o bem dos dois. 
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Ela (a narradora) amava muito Valentim para perdê-lo por causa 

dessas lembranças. Percebia que ele estava superando aquela dor e 

sentia-se feliz ao seu lado, afirmando no conto que silenciar foi a 

maneira dela demonstrar seu amor a Valentim. 

Vale dizer que os leitores fiéis são arregimentados sob 

diferentes formas de contato com a obra. Nesse contexto, convém 

acrescentar os dizeres de Kukul (2005, p. 13). 
 

Percorrendo livrarias, sebos e bibliotecas, notamos que nem 

todos os livros nos chamam a atenção. Alguns certamente 

passariam despercebidos se não tivéssemos ouvido ou lido um 

comentário a seu respeito. Outros nos chegam às mãos por serem 

obra de um autor já conhecido e amado. Enfim, elegemos os 

livros de diversas formas. Uma das formas que mais provocam 

a nossa curiosidade, entretanto, é aquela na qual o título do livro 

nos agarra e nos retém como uma chave interpretativa. 
 

Nesse sentido, os textos de Lya Luft são revestidos de formas 

diferentes de instigar e convidar o leitor comum a tornar-se um leitor 

especial. Esse convite torna-se perceptível a partir do momento em que 

o leitor se debruça sobre as vozes ao redor da produção de Lya Luft, ou 

na imersão que se faz em “O Silêncio dos Amantes”, um dos seus mais 

movediços e densos trabalhos. Nada impede que essa curiosidade seja 

aguçada pela descoberta de aspectos constantes na vida e produção da 

autora. 

O diálogo, de acordo Lya Luft, existe em todas as relações, 

caracterizando- se como um método dinâmico e intransferível, um 

movimento dialético entre o ouvir e o falar, em que o ser humano é 

aquilo que consegue compartilhar ao outro. Ser que é um tanto 

paradoxal: é um ser igualitário e, ao mesmo tempo, diferente pela sua 

própria natureza. Razão que ratifica a incomunicabilidade como traço 

desatrelador do processo da dialogicidade, impossibilitando o 

entrelaçamento no âmbito dos relacionamentos. É nesse sentido que 

merece destaque o ponto de vista da revista Livraria Folha (2011). 
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Falar da incomunicabilidade dos gêneros é falar da 

impossibilidade de homens e mulheres saberem o que se passa 

no interior de cada um, da inviabilidade estrutural da 

comunicação, qual seja da improbabilidade humana de se 

conhecer efetivamente o outro. Jamais saberemos o que vai pela 

cabeça do outro, nunca teremos condições de conhecer como 

esse outro sente as coisas, como as palavras rebatem em sua 

consciência, como esse outro recompõe internamente frases, 

situações, expressões, vivências estéticas, literárias, 

tecnológicas. 
 

A falta de comunicação, de diálogo, geralmente é ocasionada 

nos relacionamentos que envolvem pessoas que se amam, que são muito 

importantes umas para as outras. Na correria do dia-a-dia as pessoas 

vão vivendo sem perceber o outro ao seu lado. Tornam-se 

ensimesmadas, não conseguindo perceber, sequer, que o homem é um 

ser inerentemente comunicável e que, muitas vezes, precisa se abrir, 

conversar, receber um pouco de atenção, contudo não encontra tempo, 

por estarem sempre ocupados demais e parar somente para ouvir. 

Ressaltam-se assim os argumentos de Bereza, et. al., (2005, p. 31) ao 

afirmar que:  
 

Nenhum casal sabe ouvir. Ambos sabem apenas falar. Falam 

muito e desconhecem o silêncio e as pausas como elementos de 

harmonia. Ouvir quer realmente dizer que, quando alguém está 

falando, não se está pensando sobre o que vai dizer quando o 

outro para de falar, pelo contrário, se está totalmente sintonizado 

naquilo que a outra pessoa está dizendo. 
 

Ratificando a ideia do autor supracitado, as pessoas têm 

tendência a evitar falar de assuntos que remetem a possíveis fraquezas 

e inseguranças, como é caso de Valentim em “O Silêncio dos Amantes”, 

pois se fecha em si mesmo e nunca fala com sua esposa o que lhe 

angustia e as lembranças tristes que escurecem sua vida. Esse aspecto 

pode ser observado no fragmento a seguir: Luft (2008, p. 157) “Sua 

melancolia, que por vezes me impacienta, na verdade não o distancia 

de mim, como não  me separam seus silêncios”. 

A temática em estudo mostra como a inabilidade de comunicar-

se tem sido motivo de conflitos entre as pessoas, não só nos 
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relacionamentos amorosos, mas também em qualquer tipo de relação 

entre as pessoas que, de uma maneira ou de outra, mantêm vínculos; 

sejam eles familiares, ou na comunidade onde vivem: no trabalho, na 

escola, enfim, na vida social. 

Convém afirmar que no relacionamento, a comunicação é uma 

ferramenta imprescindível para a construção do bem-estar. É por essa 

razão que este trabalho tem como foco para análise o aspecto da 

comunicação no conto O Silêncio dos Amantes, ou mais 

especificamente a falta de comunicação. Nesse contexto, torna-se mister 

definir comunicação que, no ponto de vista de Wright (1995, p. 56), “é um 

processo (verbal ou não) de compartilhar informação com outra pessoa 

de uma forma tal que ela compreenda o que você está dizendo”. 

Do contrário, a incomunicabilidade humana nos 

relacionamentos torna-se um bloqueio ou um enigma na comunicação. 

É o não falar em oposição à palavra dita; ou falar quando deveria ter 

calado, ficado quieto.  

Esse é um artefato do drama humano. É o que se pode perceber 

no fragmento do conto O Silêncio dos Amantes: Luft (2008, p. 159) 

“Acho que Valentim sabe dessas aparições, sabe que as vejo, e fica 

agradecido porque não comento nada”. 

No contexto da vida contemporânea, o drama da 

incomunicabilidade tem sido algo desagregador nas relações entre 

pessoas, seja no âmbito conjugal, trabalhista, do lazer ou de outra 

natureza. Essas relações conflitantes impedem muitas vezes um desfecho 

satisfatório. Manifestando-se a esse respeito, Rabin (1986, p. 24) destaca: 

 

A incomunicabilidade tende a se tornar aversiva, até que um das 

pessoas passa a se esquivar dessa interação incômoda em lugar 

de enfrentar o problema e tentar resolvê-lo. A esquiva impede a 

solução satisfatória do problema, que resulta de seu 

enfrentamento, tirando a chance do indivíduo de obter acesso a 

reforçadores maiores futuramente, e/ou agravando ainda mais o 

conflito. Comportamentalistas entendem que este problema é 

resultado natural do grande poder do reforço negativo imediato 

comparado ao reforço positivo de longo prazo, que possui um 

efeito fraco. 

 



- 55 - 

Há de se considerar aqui que, a inviabilidade do diálogo pode se 

efetivar dada a impossibilidade de os interlocutores que fazem parte da 

situação de comunicação não se conhecerem afetivamente e assim 

tornam-se insensíveis reciprocamente. Em razão disso, intensificam o 

drama da incomunicabilidade, fato evidenciado no conto ora 

trabalhado: “O Silêncio dos Amantes”, onde Lya Luft tece uma reflexão 

acerca do eterno drama da incomunicabilidade humana, bem como 

desnuda os problemas resultantes da falta de comunicação. 

Fato inerente às pessoas de um modo geral e é extensivo às 

personagens referenciadas tanto no livro “O silêncio dos amantes”, 

quanto no conto que recebe o mesmo nome. A autora Lya Luft deixa 

claro que os amantes desta obra não seriam envolvidos apenas os casais 

amorosos, mas todas as pessoas unidas por uma afeição ou que estão 

ligados por um afeto, em família, por exemplo, ou até mesmo por 

necessidade de sobrevivência. Como ocorre, por exemplo, nas relações 

de trabalho. 

Como reconhece (LUFT, 2008, p. 159) “Entre todos os amantes 

há zonas de segredo necessárias, que também podem unir. Invadidas, 

talvez provocassem inúteis sofrimentos. Leva tempo aceitar isso sem 

mágoas”. 

Lya Luft afirma ainda que comunicação não se limita apenas em 

clichês do tipo: “Oi?”; “Tudo bem?”; “Como vai?”; mas, oferece à outra 

pessoa a consciência e a confiança de poder contar com o outro. Para 

Lya Luft, “o silêncio é um amigo, pois ele é o momento em que você 

para pra pensar”. 

Então se o silêncio “não é ausência de sons e palavras” ele é sons e 

palavras, se “não é vazio” é a própria completude, se não é “ausência” é 

presença, e evidentemente a presença não ocorre só nas palavras, mas em tudo 

que se encontre ou não significado, como “as notas musicais, entre as linhas, 

entre os astros, entre os seres”, ou seja, o silêncio se movimenta em tudo que 

possa ter significância. Custódio (2011, p. 4).  
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O ato de narrar 
 

O conto possui o foco narrativo em primeira pessoa, isto é, a 

narradora é personagem trama. Trata-se de um conto retrospectivo, pois 

a narradora, relata um acontecimento do passado de seu esposo, 

Valentim. O contexto chama a atenção de como a narradora fala 

naturalmente de Valentim, descrevendo este personagem que dá 

espaço a essa viagem à psique humana. A esposa é um personagem que 

participa da história e dá pistas ao leitor sobre o silêncio de seu esposo. 

A narradora, entre ressentida e resignada lembra como conheceu 

Valentim, aquele que agora dorme ao seu lado, relembra o acaso do 

primeiro encontro e a ênfase assustadora dada à tragédia pela qual havia 

passado seu atual marido e, principalmente, demonstra seu silêncio em 

favor de seu amor. Ela saiu de um relacionamento aparentemente muito 

bom, pois seu ex-marido era um homem idolatrado, de cujo amor ela 

nunca tinha duvidado e sempre esperou dele uma fidelidade tão natural 

quanto a sua por ele. Porém, ele pede a separação. Há alguns meses 

estava com outra mulher e segundo ele, sua esposa era boa demais e não 

merecia aquilo. (LUFT, 2008. p. 153). “Valentim foi um encontro 

totalmente inesperado. Sozinha há vários anos, estava acomodada numa 

rotina boa, começando a me curar da ferida que latejou por muito 

tempo: abandono, traição”. Toda narrativa é contada por um ponto de 

vista, que pode ser claro ou subentendido. Na maioria dos romances e 

livros de literatura, o narrador é o autor da história que pode assumir ou 

não uma identidade dentro da própria história. 

A narradora do conto O silêncio dos amantes reveste-se em duas 

modalidades: narrador onisciente e participante. O primeiro sabe de 

tudo a respeito das pessoas, inclusive o que sentem e pensam, mas não 

diz nada. 

O segundo compartilha a narrativa e a conta em primeira pessoa, 

é o que se pode observar nos trechos do conto que seguem: Luft (2008, 

p. 153) “Meu homem dorme ao meu lado. Gosto de acordar no meio da 

noite e sentir seu calor”; “... o silêncio quando demasiado vira lamento”. 
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Personagem 
 

Literalmente, pode-se explicar a personagem como a pessoa ou 

ser personificado ou decidido que figura na história e nela se envolve 

ativa ou passivamente. Criada no espectro sem fim da fantasia, a 

personagem assume o contorno físico e psicológico exclusivo que só a 

individualidade de cada autor permite. É o que se evidencia o fragmento 

do conto que segue: Luft (2008, p. 155) “Os dois queríamos voltar a 

viver, queríamos nos curar, ele do luto, eu da rejeição”. 
 

Desenvolvimento 
 

Depois de um encontro casual e outros combinados, surgiu um 

apaixonado amor entre ela e Valentim, com a solidão em comum, mas 

com uma diferença, ela tinha sido traída por uma pessoa, ele, pelo 

destino. Mas adverso a ela, ele não conseguiu deixar partir de verdade 

quem se fora.  

Os dois queriam voltar a viver, queriam se curar, ele da dor 

que trazia consigo desde a morte de sua amada esposa e ela, da rejeição 

do ex-marido. Demorou algum tempo, mas Valentim reaprendeu a rir, 

e ela (a narradora), voltou a se sentir valorizada. 
 

Enredo 
 

O enredo é um momento em que o autor reserva para gerar um 

clima de suspense ou tensão dentro da história. Dentro de um texto 

narrativo, é o conteúdo do qual esse texto se constrói chamado de trama. 

É onde se desenrolam os acontecimentos que formam o texto. Não é 

composto apenas do gênero narrativo, o que ocorre é um predomínio 

deste, mas dentro dele os autores costumam compreender seguimentos 

descritivos e dissertativos. 

Após três anos de casado com a primeira esposa, Valentim 

estava radiante, pois eles iam ter uma filha que já tinha nome, Clara, 

que era sinônimo da vida  iluminada do casal. Assim, manifesta Luft 

(2008, p. 156): 
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A jovem grávida entrava em seu carro diante de uma loja onde 

comprara uns últimos objetos para o quarto da criança. Um 

assaltante arrancou a grávida de dentro do carro e a derrubou no 

chão. Pegou rapidamente bolsa, relógio e celular da moça caída 

na calçada, e entrou no carro. As sacolas de compra ficaram no 

chão, ao lado dela. Quando já estava arrancando, sem 

explicação, sem motivo a não ser a alucinação da droga ou a 

maldade mais primitiva, inclinou-se um pouco para fora, e 

disparou. Duas vezes, na barriga volumosa. O bebê explodiu 

junto com as entranhas da mãe. Naquela hora, mataram também 

a Valentim. 
 

Posteriormente aos acontecimentos inesperados e tristes, 

Valentim levou longo tempo para retornar à vida. Bebeu muito e parecia 

ter se sufocado no sangue do corpo da mulher adorada e do bebê ainda 

não nascido. Pensou em até se matar, após tanta aflição. Mas foram as 

lembranças, a recordação da felicidade vivida, que o fizeram reviver, 

pois no fundo, ele sabia que era preciso recomeçar outra vez. 

Valentim e sua atual esposa, a narradora do conto, viviam juntos 

momentos felizes, porém com as cicatrizes do passado. 
 

Tempo 
 

O tempo psicológico na narrativa desenvolve-se mais em cima 

de lembranças, reflexões e conflitos do que em cima do relógio. Pode 

haver quebra da ordem cronológica dos fatos. No entanto, nas narrativas 

psicológicas as personagens apresentam intensidade emocional e estão 

sujeitas a mudanças durante o relato. Portanto, as personagens 

habitualmente servem apenas de suporte para a história se desenvolver. 

É o que se vê em Luft (2008, p. 157): 
 

Minhas feridas quase fechadas me ajudam a entender que 

Valentim convalesce das suas. Talvez leve o resto da vida para 

se recuperar. Sua melancolia, que por vezes me impacienta, na 

verdade não o distancia de mim, como não nos separam seus 

silêncios. 
 

Conforme relato da narradora, era muito difícil perceber o que 

o esposo sentia e ficar calada. Para ela, mais difícil ainda era fingir que 

não via ou que não se importava quando ele se fechava mais por causa 
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das lembranças. No entanto, isso fazia com que ela apreendesse que era 

algo natural, uma vez que deduzia que Valentim estava cada vez um 

pouco melhor. “Estou me permitindo alegria, estou aprendendo a ser 

feliz outra vez, ele diz” Luft (2008, p. 158). 
 

Espaço 
 

Para Moisés (2006, p. 49) O que importa num conto é/são 

aquela(s) personagem(ns) em conflito, não a(s) dependente(s); e o 

espaço onde o drama se desenrola, não os lugares por onde transita a 

personagem, e assim por diante. O espaço principal do conto é a casa, 

mas com destaque importante para o jardim em torno da mesma, onde 

Valentim entre as árvores tinha suas lembranças e o ateliê dele, onde 

também vivia grandes recordações e silenciava suas angústias. 
 

Considerações Finais 
 

Denomina-se de conclusão a parte da história em que o 

problema é resolvido. É o desenlace. O final pode ser positivo ou 

negativo, e deve ser na medida do possível, maravilhoso. Decorridos 

alguns anos, convivendo com Valentim e também com as lembranças 

dele, a narradora percebe que seu silêncio fazia com que ele melhorasse 

daquele trauma. Se sempre que percebesse seus momentos de tristes 

memórias, ela fosse falar algo, constrangeria seu amado e tornaria a 

situação pior. 

O silêncio na oportunidade sensata vale ouro. Valendo mais que 

mil palavras ou mil conselhos, podendo evitar uma situação 

constrangedora. Muitas vezes, quando se costuma falar 

demasiadamente, faz-se necessário lembrar que não há volta para o que 

foi dito. Daí o cuidado com o que se diz. 

Corroborando com a ideia de Thompson (2011): Muitas vezes, 

o silêncio diz muito mais que determinadas palavras. Assim, às vezes a 

melhor resposta é o silêncio. É também uma boa forma de dar ao outro 

a oportunidade de pensar sobre o que se fala. Em muitas situações de 

conflito, as palavras correm como as águas do rio, frequentemente 
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chegam à tona coisas que nem sempre deveriam chegar. Vai-se 

desenterrando o passado com palavras e lembranças que, às vezes 

podem trazer consequências desastrosas e irreparáveis. 

No final, a narradora conta que, acorda com Valentim a seu lado, 

passa, de leve, a mão no rosto adormecido de Valentim, acompanha 

com o dedo o contorno da boca, “beijo o ombro e me aconchego mais 

nele: aqui é o meu lugar no mundo. E o dele também. Do nosso jeito, 

estamos construindo – mais uma vez a vida. A dor faz parte”. Luft 

(2008, p. 159). 

É possível perceber, nesse conto, as características mais 

presentes de Lya Luft. Assim como em outras narrativas são 

trabalhados aspectos introspectivos. Nesse conto, particularmente, 

mostra-se a introspecção por meio do silêncio em prol do outro. 
 

Breves considerações sobre o diálogo 
 

Na concepção do dicionarista Holanda (2006) a palavra diálogo 

significa “fala entre duas ou mais pessoas, conversação, colóquio; Obra 

literária ou cientifica em forma dialogada; Troca ou discurso de ideias, 

de opiniões, de conceitos com a solução de problemas, ao entendimento 

ou à harmonia; comunicação; Tear, colóquio dramático entre atores”. 

De acordo com Fávero (2002, p. 114) “o diálogo é a relação de 

um “eu” frente a um “tu”. Pressupõe, logo, a existência de saberes nos 

dois sujeitos que compõem os pólos da relação. O paralelo de saberes, 

todavia, requer dos sujeitos a partilha da palavra e a concessão de que 

seus saberes não são absolutos.” No processo dialógico, a palavra é 

pronunciada em condições de igualdade, mesmo que os sujeitos tenham 

posições distintas na relação pedagógica. 

O discurso direto, muitas vezes, tenta disfarçar a enunciação. É 

como se as palavras em destaque (por meio de travessão ou aspas) 

fossem as realmente pronunciadas por uma fonte, fazendo com que o 

leitor percebesse claramente a mudança de voz. Assim, as palavras 

destacadas podem ter sido manipuladas e que aos olhos do leitor, 

contudo, isso não será percebido. Importa destacar que na concepção de 
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Mainguenau (2002, p. 150): 
 

O discurso indireto é o momento que o escritor resume a fala da 

personagem em forma narrativa, sem destacá-la. Vamos dizer 

que a personagem conta como aconteceu o diálogo, quase que o 

reproduzindo. As falas relatadas no DI são apresentadas sob a 

forma de uma oração subordinada substantiva objetiva direta, 

introduzida por um verbo defende. “É o sentido do verbo 

introdutor que mostra haver um discurso relatado e não uma 

simples oração subordinada substantiva objetiva direta”. 
 

Em uma narrativa, uma fala de modo geral inicia com travessão, 

podendo também, ter as aspas. O travessão serve para indicar as 

intervenções ou falas dos personagens, como os comentários do 

narrador, enunciados com os chamados verbos de estilo. Já as aspas têm 

papel especial na narrativa, seu uso é apropriado para pensamentos, 

lembranças/flashback e/ou citação dentro da própria narrativa ou no 

meio que fala. Esses pontos tornam-se evidentes no fragmento de Luft 

(2008, p. 158) “Não lembro. Foi tudo tão horrível que lembro poucos 

detalhes. Olhou para o lado, respirou fundo, e disse: São coisas que 

precisei esquecer. E corrigiu: Eu quero esquecer”. 
 

Considerações finais 
 

No decorrer desta pesquisa, referenciaram-se questões inerentes 

à incomunicabilidade humana no conto O Silêncio dos Amantes. Para 

tanto, tornou-se necessário, abordar pontos sobre a escritora Lya Luft, 

uma das raras autoras que conseguiu transpor um espaço essencial no 

panorama literário do Brasil e que, atualmente, com uma carreira 

concretizada, tornou-se uma autora canônica dentro da conjuntura da 

literatura brasileira. Cabe afirmar que com seu estilo, mesmo 

despojado, obteve uma grande empatia com o público. 

A percepção do aspecto da incomunicabilidade humana, no 

conto O Silêncio dos Amantes, leva a observar como a narrativa 

denuncia que a falta de diálogo entre as pessoas que se amam pode 

resultar consequências desastrosas como tragédias e vidas assombradas 

pela culpa, também pode fazer com que se abram os olhos para novos 
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caminhos possíveis, que podem ser permeados pelo diálogo, 

compreensão e afetividade.  

Possibilidades para superar as aflições do passado e descobrir 

um novo caminho, permitindo vislumbrar alternativas de superação do 

drama nos relacionamentos. Portanto observou-se no transcorrer do 

enredo que um casal consegue reconstruir a vida e reencontrar a 

felicidade depois de ser afligido pelas graves circunstâncias de vida. 

Para a escritora Lya Luft, comunicação é um artifício que 

oportuniza as pessoas conseguirem se relacionar. Isso depende das 

muitas maneiras e atitudes desenvolvidas culturalmente e do estar no 

mundo de cada um, da personalidade e subjetividade humana. Pela 

conversação, esse mundo particular pode ser compartilhado e passar a 

influenciar e a entusiasmar os relacionamentos. 

Quanto à modalidade discursiva, durante a pesquisa, foi possível 

perceber a evidência do discurso direto livre. Observa-se, nessa 

modalidade discursiva, o momento em a fala do narrador se confunde 

com a fala da personagem em forma, sem destacá-la. O narrador se 

confunde com a personagem, conta como aconteceu o diálogo, quase 

que o reproduzindo. As falas relatadas no discurso indireto livre são 

apresentadas sob a forma de uma oração coordenada e interrogava 

direta. As formas verbais ora se apresentam em primeira pessoa do 

singular, ora em terceira pessoa também do singular. 

Finalizando a pesquisa, foi possível constatar que a essência do 

trabalho de Luft instiga o leitor a vislumbrar um novo prisma no dia-a-

dia, percebendo a imprevisibilidade e transitoriedade do tempo, mas 

que merece ser vivido, apesar das circunstâncias.  
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CAPÍTULO 4 
 

A FUSÃO DE GÊNEROS TEXTUAIS E A PRÁTICA 

DE PROJETOS NO ENSINO DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 
 

Gabriela Ulisses Fernandes4 
 

Considerações iniciais 
 

O trabalho com gêneros textuais amplia as possibilidades de 

ensino, visando resultados mais satisfatórios no que diz respeito à 

construção de conhecimentos sobre a língua. No desenvolvimento e na 

prática de projetos, é evidente a relevância dos gêneros orais e escritos, 

bem como em qualquer ação pedagógica vinculada ao ensino de 

línguas. Assim sendo, o presente artigo busca apresentar uma 

abordagem acerca do uso dos gêneros textuais, tendo como gancho 

inicial o Conto, e suas contribuições para a prática pedagógica no 

Projeto Literário realizado no Centro Educacional Cristo Redentor, 

instituição privada de ensino, situada na cidade de Palmeira dos Índios-

AL, com alunos do 9° ano do ensino fundamental.  

Sabe-se que para o domínio de diferentes gêneros por parte dos 

alunos, é importante que o professor crie estratégias que não sirvam 

como receitas prontas, mas como modos de mediar processos de 

aprendizagem. O objetivo do trabalho dinâmico do professor é auxiliar 

o desenvolvimento do estudante no aperfeiçoamento de habilidades 

necessárias para que o aluno aprenda e faça uso do que aprendeu com 

segurança e propriedade nas práticas sociais que vivencia. Procura-se, 

então, estabelecer práticas de ensino que constituam alunos que 

consigam, através da leitura da escrita, desenvolver o que aprendeu com 

                                                           
4 Licenciada em Letras/Português pela Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL) 

e especialista em Língua Portuguesa e Literatura Brasileira pela Universidade 

Cândido Mendes (UCAM). Professora de Língua Portuguesa do Centro Educacional 

Cristo Redentor (CECR), em Palmeira dos Índios/AL. 
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menos dificuldade, já que a leitura é o norte precípuo para alcançar-se 

um bom desempenho na escrita. Tendo em vista a diversidade de 

gêneros existentes no convívio social dos discentes, é preciso que o 

professor sonde os mais recorrentes para o trabalho em sala de aula. 

A pesquisa está embasada nos pressupostos seguintes de 

Bakhtin (2011), Bawarshi e Reiff (2013), Marcuschi (2008), 

DolzeSchnewly (2004), dentre outros. Os dados desta pesquisa foram 

coletados durante a elaboração do projeto literário em setembro de 

2019.  O presente artigo está dividido em quatro tópicos. No primeiro, 

Gêneros textuais no ensino, estão os conceitos de gêneros textuais em 

um contexto mais amplo. No segundo, De gênero a gênero: 

considerações acerca do uso do gênero textual conto, faz-se uma 

explanação sobre o conceito do gênero textual conto e sua 

aplicabilidade na prática de projetos. No terceiro, Fusão de gêneros: 

organização da sequência didática, é abordado o modelo de organização 

da sequência didática, divido em dois sub tópicos, nos quais são 

abordadas as etapas de cada atividade realizada até a culminância do 

projeto de ensino. 
 

Considerações acerca dos gêneros textuais no ensino 
 

Por sua vasta existência e dinamicidade, os gêneros textuais são 

importantes ferramentas de auxilio no ensino de Língua Portuguesa, 

como, desde a década de 1998, os documentos oficiais apontam. Os 

gêneros são estruturas orais e escritas que permeiam e contribuem para 

o desenvolvimento do processo de interação. De acordo com Marcuschi 

(2008, p. 147), “hoje, gênero é facilmente usado para referir uma 

categoria distintiva de discurso de qualquer tipo, falado ou escrito, com 

ou sem aspirações literárias”, o que mostra a dinâmica que essa temática 

tem tomado há algum tempo no Brasil. 

Na perspectiva de DolzeSchnewly (2004), os gêneros textuais 

são considerados importantes instrumentos no processo de 

comunicação e se manifestam na escrita e na oralidade. Dessa forma, 

sua utilização em sala de aula deve se basear nessa amplitude, para que 
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nenhuma modalidade de linguagem seja excluída das práticas de 

ensino, e que se promova interação. Ainda conforme DolzeSchnewly 

(2004), a organização da metodologia de ensino a ser trabalhada deve 

se organizar em forma de sequência didática. Os gêneros textuais 

abordam um vasto número de formas da língua presentes na sociedade. 

Orais ou escritos, formais ou informais, entende-se ser praticamente 

inventável formular um diálogo sem que se faça uso de pelo menos um 

gênero, como prega a Linguística Textual com Marcuschi (2008, p. 155): 
 

Os gêneros textuais são os textos que encontramos em nossa 

vida diária e que apresentam padrões sócio comunicativos 

característicos definidos por composições funcionais, objetivos 

enunciativos e estilos concretamente realizados na integração de 

forças históricas, sociais, institucionais e técnicas. Em 

contraposição aos tipos, os gêneros são entidades empíricas em 

situações comunicativas e se expressam em designações 

diversas, constituindo em princípio listagens abertas.  
 

É vasta a quantidade de gêneros textuais presentes em no meio 

social. Alguns fazem parte do dia a dia, considerando que o tempo todo 

fazemos uso deles em nossas interações diárias, a exemplo do preparo 

de alimentos, dentre outras atividades. Enfatizando as formas mais 

comuns   como reportagem, redação, artigos, crônicas.  Bakhtin (2011), 

numa perspectiva discursiva, infere que os gêneros podem ser 

primários, quando existe simplicidade e facilidade no seu domínio, ou 

secundários, quando mais complexos, tais como o romance, artigos 

científicos. O mesmo autor escreve que 
 

A diferença entre os gêneros primário e secundário (ideológicos) é 

extremamente grande e essencial, e é por isso, mesmo que a natureza 

do enunciado deve ser descoberta e definida por meio da análise de 

ambas as modalidades; apenas sob essa condição a definição pode vir 

a ser adequada a natureza complexa e profunda do enunciado( e 

abranger as suas facetas mais importantes); a orientação unilateral 

centrada nos gêneros primários redunda  fatalmente na  vulgarização de 

todo o problema (o Behaviorismo linguístico é o grau extremo de tal 

vulgarização). (BAKHTIN, 2011, p. 264) 
 

Torna-se evidente a existência das diferenças entre os gêneros 

textuais, mas que nada prejudica seu uso, já que as peculiaridades de 



- 67 - 

cada um são essenciais para a distinção entre os variados gêneros que 

possam existir. Ainda considerando as afirmações de Bakhtin (2011), é 

notória a relevância do domínio dos gêneros para que os estudantes se 

tornem capazes de aplicá-los na prática em suas produções escritas e 

orais. De acordo com Bakhtin (2011, p. 285): 
 

Quanto melhor dominamos os gêneros tanto mais livremente os 

empregamos, tanto mais plena e nitidamente descobrimos neles 

a nossa individualidade, refletimos de modo mais flexível e sutil 

a situação singular da comunicação; em suma, realizamos de 

modo mais acabado o nosso livre projeto de discurso.  
 

Diante disso, nota-se a relevância de discutir sobre a 

importância e algumas das contribuições dos estudos dos gêneros 

textuais para o ensino, o qual agrega o desenvolvimento de atividades 

como leitura e produção textual, uma vez que os gêneros são 

denominados práticas sociais que estimulam interagem interação entre 

os indivíduos, acompanhando as evoluções e as modificações pelas 

quais passam as pessoa se a sociedade na qual estão inseridos. 

BawarshieReiffi (2013) acrescentam, ainda, que os gêneros são 

dinâmicos e que à medida que mudam as condições de uso, os gêneros 

devem se transformar com essas mudanças, sob o risco de se tornarem 

obsoletos. 

Tomadas essas considerações, apresentam-se, no próximo 

tópico, reflexões sobre o gênero conto. 
 

De gênero a gênero: considerações acerca do uso do gênero 

textual conto 
 

O conto é caracterizado como uma narrativa oral, já que o ato 

de contar e recontar histórias é mais antigo que a escrita. Seguindo a 

evolução da sociedade, o ato de contar se transformou no escrever, bem 

como a forma de narrar o fato foi modificada, e aquele que era 

responsável por contar a história também acompanhou tal evolução e 

passou de contador de histórias para contista ou narrador. Com tal 

mudança, vieram também os elementos estéticos que permeiam todas 
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as narrativas e aprimoram a criatividade de quem as produz. Como 

acrescenta Bosi (1995, p. 9), “o contista é um pescador de momentos 

singulares cheios de significação. Inventar, de novo: descobrir o que os 

outros não souberam ver com tanta clareza, não souberam sentir com 

tanta força”. 

Por ser englobado na perspectiva literária, o gênero conto é um 

dos textos mais comuns em apresentações de projetos literários 

escolares. A dinamicidade dos gêneros permite tanto ao professor 

quanto aos alunos uma infinidade de possibilidades de trabalho 

pedagógico. A proposta de organização, tanto do projeto quanto da 

sequência didática, foi utilizar o gênero conto como aporte principal no 

transcorrer das aulas, as quais foram desenvolvidas por meio das 

sequências didáticas, embasadas em estudos referentes a esse gênero 

especifico. A partir dele, pode-se propor estudo e produção de outros 

gêneros, tais como: histórias em quadrinho, jornal, propaganda, 

poesias, teatro, bem como os gêneros textuais num contexto mais 

amplo.  Optou-se pelo gênero conto, por apresentar significantes 

peculiaridades que implicam nas práticas de ensino, como explica 

Gotlib (1985, p. 33): 
 

O segredo do conto é promover o sequestro do leitor, prendendo-

o num efeito que lhe permite a visão em conjunto da obra, desde 

que todos os elementos do conto são incorporados tendo em 

vista a construção deste efeito. Neste sequestro temporário 

existe uma força de tensão num sistema de relações entre 

elementos do conto, em que cada detalhe é significativo. O conto 

centra-se num conflito dramático em que cada gesto, cada olhar 

são até mesmo teatralmente utilizados pelo narrador. Não lhe 

falta a construção simétrica de um episódio, num espaço 

determinado. Trata-se de um acidente de vida, cercado de um 

ligeiro antes e depois. De tal forma que esta ação parece ter sido 

mesmo criada para um conto, adaptando-se a este gênero e não 

a outro, por seu caráter de contração. Este é um lado da questão 

teórica referente às características específicas do gênero conto. 
 

Considerando que o conto é um gênero predominantemente 

narrativo, com conteúdo mais conciso quando comparado com a novela 

e o romance, ele apresenta personagens e sempre exibe um conflito que 
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norteia toda a trama. Estudar o conto facilita a interação entre professor 

e aluno sobre a produção de texto, pois, quando se trata de uma 

produção mais extensa, o aluno tende a se cansar mais rápido e acaba 

por não prestar atenção na aula e nos elementos que a permeiam. Dessa 

maneira, 
 

Um conto é uma narrativa curta. Não faz rodeios: vai direto ao 

assunto. No conto tudo importa: cada palavra é uma pista. Em 

uma descrição, informações valiosas; cada adjetivo é 

insubstituível; cada vírgula, cada ponto, cada espaço – tudo está 

cheio de significado (FIORUSSI, 2003. p. 103). 
 

Percebe-se que o gênero textual conto é bastante relevante por 

apresentar situações que estão frequentemente interligadas à vida dos 

indivíduos. Acontecimentos tidos como irrelevantes são transformados 

em extraordinários através do uso das significações sociais pertinentes 

para o desempenho dos alunos na construção de conhecimentos sobre a 

Língua Portuguesa. 

Com isso, parte-se para a parte prática deste estudo. 
 

Fusão de gêneros: organização da sequência didática  
 

Neste tópico são apresentados os resultados de atividades 

desenvolvidas a partir do gênero textual conto no projeto literário 

realizado no Centro Educacional Cristo Redentor, instituição privada 

situada na cidade de Palmeira dos Índios-AL, com alunos do 9° ano do 

ensino fundamental. Além de estruturar e apresentar o projeto literário, 

buscou-se, com o trabalho, expor as contribuições no que se refere ao 

aprimoramento da produção textual dos discentes por meio das 

atividades de escrita a partir do conto, no intuito de migrar para outro 

gênero. Considera-se esse processo como fusão de gêneros, no qual a 

partir do conto foram trabalhados outros gêneros, tais como a 

propaganda, histórias em quadrinho, poesia, e peça de teatro.  

Sabe-se que para que os alunos dominem diferentes gêneros e 

compreendam o que é trabalhado em sala de aula, é importante que o 

professor crie estratégias de ensino para proporcionar ao discente, além 
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de aprendizado, o interesse pelo que passado é abordado. Assim, a 

organização de todo o trabalho em sala de aula se deu por meio da 

sequência didática, seguindo o modelo de Dolz e Scheuwly (2004), com 

o objetivo de estruturar os trabalhos de modo a propiciar melhor 

aproveitamento do tempo e conteúdos abordados. Sequência didática, 

de acordo com Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 97), “é um 

conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, 

em torno de um gênero textual oral ou escrito”. Optou-se por tal escolha 

diante do objetivo de que o aluno se aproprie dos gêneros em questão. 
 

Contextualização e integração do objeto de estudos 
 

O objeto de estudo norteador do projeto foi o conto de literatura 

infanto-juvenil “O Encantador de Livros”, de Lucas de Souza, utilizado 

como aporte principal no transcorrer das aulas. Foi apresentado aos 

alunos a estrutura do gênero textual conto e realizada a leitura e análise 

do texto para embasarmos as discussões acerca das produções e 

possíveis gêneros que seriam recriados e embasados no objeto de 

estudo. 

Optou-se por recriar o gênero textual conto como propaganda, 

poesia, matéria de jornal, peça de teatro e história em quadrinho. Tais 

gêneros foram escolhidos devido a praticidade, a concisão e a amplitude 

de trabalho, por opção dos alunos, visto que já haviam tido contato com 

estes gêneros no transcorrer das aulas anteriores ao projeto literário. Os 

gêneros mencionados foram escolhidos por serem mais dinâmicos e 

tomavam mais tempo dos alunos, evitando, assim, a dispersão durante 

as aulas e as produções textuais escritas. 
 

Organização e prática  
 

Para dar início aos trabalhos realizados, o primeiro passo foi a 

apresentação das concepções acerca dos gêneros textuais, visando seu 

uso no meio social dos alunos, aproximando da realidade com os 

estudos em sala de aula, visto que o ensino de gêneros deve ser trabalho 
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de acordo com seu funcionamento e relação com os indivíduos 

pertencentes a mesma cultura, segundo Bazerman (2005). Após as 

considerações acerca dos gêneros textuais em contextos gerais, 

direcionou-se o foco ao gênero conto. Nesse contexto, foram expostos 

os elementos que compõem o gênero textual conto, tais como a 

estrutura e os principais elementos da narrativa, para somente depois os 

discentes se direcionarem para a leitura do conto “O Encantador de 

Livros” 

Foi proposto aos alunos, à princípio, a leitura individual. Após 

essa leitura, foi organizado um momento de partilha acerca do texto e 

para que os discentes apontassem os elementos da narrativa encontrados 

no presente texto. Seguindo o viés de estudos, foi pensado na prática 

escrita de que forma os discentes deveriam praticar os conhecimentos 

adquiridos. Nesse contexto, pensou-se na fusão e criação de gêneros, já 

que o estudo com gêneros possibilita amplas possibilidades de trabalho. 

Como afirma Marcuschi (2002, p. 19), “Os gêneros textuais não são 

instrumentos estanques e enrigecedores da ação criativa”. 

Considerando os gêneros já trabalhados em sala de aula, foram 

formadas equipes e cada aluno teve a possibilidade de recriar o conto 

seguindo a estrutura de um gênero textual diferente foram escolhidos: 

A matéria de jornal, a propaganda, a história em quadrinhos, a peça 

teatral e a poesia. Cada equipe realizou estudos acerca dos gêneros de 

estudo, organizou resumos comparativos sobre o gênero e o conto. 

Todas as possibilidades de criação foram realizadas por sete etapas, 

cada uma delas seguindo o modelo de Dolz e Schewuly (2004).  
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1° Etapa: Organização da sequência didática 
 

 
 

2° Etapa: Teoria 

Aula teórica acerca dos gêneros textuais e suas contribuições 

para o ensino. Organizou-se a aula, com base nos estudos de gêneros 

textuais, em específico o conto, iniciando com o aporte teórico 

necessário, apresentando aos alunos os conceitos de gêneros e estrutura 

do gênero textual conto, que foi a base de recriação dos gêneros 

apresentados pelos alunos na culminância do projeto. 
 

3° Etapa: estudo sobre gênero textual conto 

Apresentação de conceitos e estrutura do gênero textual conto, 

com base na análise do livro “O Encantador de Livros”. 
 

4° Etapa: possibilidades de criação 

Seleção dos gêneros para a realização da fusão, na qual seriam 

analisados os conhecimentos dos alunos acerca da escrita e oralidade, 

visto que para cada etapa do projeto os alunos tinham a oportunidade 

de apresentar considerações orais e escrita acerca do estudo.  
 

5° Etapa: primeira etapa da escrita dos gêneros fundidos ao conto 

Após a realização das etapas anteriores, as equipes iniciaram 

suas produções embasadas na narrativa de estudos, iniciando, assim, a 

recriação de seus gêneros de estudos. 
 

6° Etapa: Correções e reescritas 

Realização de pré-apresentações, orais e análises dos textos em 

sala de aula. Nesse momento, os discentes puderam perceber e com o 

Apresentação 
da situação

PRODUÇÃO
INICAL

Módulo
1

Módulo 
2

Módulo 
n

PRODUÇÃO 
FINAL
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auxílio de dicas foram aprimorando a escrita e a postura durante a 

apresentação. 
 

7° Etapa: Exposição dos respectivos gêneros durante a exposição 

As equipes expuseram seus trabalhos e apresentaram para a 

comunidade escolar e os visitantes. A exposição foi realizada em forma 

de feira, na qual em cada barraquinha foi exposto e apresentado um 

gênero recriado pelos alunos. Ao centro posicionamos a árvore de 

contos, na qual ficaram expostos trechos do livro pendurados. 
 

Visitantes assistindo à apresentação de teatro 

 
                                    Fonte: Gabriela Ulisses, 2019 

 

Sala de exposição 

 
                                 Fonte: Gabriela Ulisses, 2019 

 

 

  



- 74 - 

Resultados 
 

Os resultados alcançados demonstraram que o trabalho com os 

gêneros textuais possibilitou um desenvolvimento satisfatório da escrita 

dos discentes, principalmente no que se refere a aspectos de 

compreensão. Durante as etapas teóricas do projeto, foi possível 

observar a forma como os discentes lidavam com os gêneros no dia a 

dia, levando em consideração o que estava sendo visto no contexto 

escolar. O trabalho rendeu positivamente, já que após sua produção foi 

perceptível que os discentes estavam mais participativos e interativos 

quando o assunto era os gêneros textuais estudados ou conteúdos afins. 
 

Considerações finais 
 

Por intermédio das atividades realizadas no transcorrer da 

organização do projeto, foi perceptível a conclusão de que o trabalho 

com gêneros textuais permite a exploração a criatividade dos discentes, 

ao tempo que se aprimoram fatores como a compreensão acerca da 

leitura e da escrita. Ao produzir seus trabalhos, cada discente se tornou 

protagonista de sua pesquisa, já que participaram de todas as etapas de 

maneira direta com as discussões acerca da estrutura dos gêneros em 

um contexto geral, e acerca do conto, expondo suas conclusões sobre o 

referido objeto de estudo a narrativa “O Encantador de Livros”, de 

Lucas de Sousa. 

Com base nas discussões em cada etapa do trabalho, foi possível 

que os alunos, com posse dos gêneros, compreendessem a relevância 

essa abordagem no que tange à teoria e à prática da escrita, pelo fato de 

terem realizado produções textuais referenciando o conto e no momento 

da primeira etapa de escrita dos gêneros de estudos até o momento da 

reescrita. Com isso, percebeu-se que os estudos com gêneros textuais 

propiciam ao estudante uma interação que o permite ampliar os 

conhecimentos em diversas áreas do conhecimento, uma vez que, ao ler 

o conto, ele estará trabalhando suas percepções acerca da estrutura da 

narrativa e de seus conceitos. No momento em que se discute o texto, 

estar-se expondo suas acepções acerca do conteúdo estudado. O 
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processo de escrita permite ao aluno ir além dos padrões expostos, já 

que se trabalha não somente conceitos básicos, mas com aspectos como 

a organização textual, os elementos de coesão e a coerência. 

A organização da sequência didática por etapas proporcionou 

maior organização e possibilitou melhor a interação entre as equipes em 

sala de aula, bem como auxiliou na finalização das produções e na 

exposição/culminância do projeto literário.  
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CAPÍTULO 5 
 

PRÁTICAS DISCURSIVAS MULTIMODAIS NA 

PRODUÇÃO VERBO-VISUAL 
 

 

Gisely Martins da Silva5  
 

Considerações iniciais 
 

Este estudo tem como objetivo analisar as práticas discursivas 

multimodais entre pai e filha nos aplicativos Facebook Messenger e 

WhatsApp, a partir da inter-relação verbal-visual. Para tanto, apoiamo-

nos na perspectiva da multimodalidade, principalmente nos 

fundamentos da Semiótica Social, buscando amparo teórico nos 

pressupostos de Kress; Leeuwen (1996).   

Torna-se mister frisar que o discurso constituído nos aplicativos 

de mensagens instantâneas, com o auxílio das tecnologias digitais da 

informação e comunicação, é multimodal, visto que os recursos 

disponibilizados possibilitam mesclar diferentes modos semióticos, 

como imagem e palavras, exigindo, também, uma leitura multimodal.  

Entendemos a relação da imagem com a linguagem escrita como 

contexto multimodal. Kress e Van Leeuwen (2006, p. 177) destacam 

que o “texto multimodal é aquele cujo significado se realiza por mais 

de um código semiótico”. Nessa perspectiva, em consonância com os 

autores mencionados e com Fonte e Caiado (2014), entendemos que o 

aspecto multimodal pode realizar-se a partir da integração de diferentes 

modos semióticos, mesclando palavras, sons, imagens e movimentos.  

A partir de estudos realizados, as autoras Teberosky e 

Tolchinsky (1997) insistiam que as crianças, além dos usos sociais da 

escrita, deveriam dominar os usos sociais das mais distintas formas de 

comunicação, como gráficos, esquemas e ícones convencionais. Diante 

                                                           
5 A relação verbo-visual do texto multimodal em tela da criança em aquisição de 

escrita e em processo de letramento digital. 2017. 92 f. Dissertação (Mestrado) - 

Universidade Católica de Pernambuco. Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação. 

Mestrado em Ciências da Linguagem, 2017. 
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dessa questão, Pillar (2012) enfatiza que, estando em processo de 

aquisição da escrita, a criança usa o desenho e a escrita como sistema 

de representação, diferenciando as linguagens icônicas das gráficas 

quanto às particularidades de cada uma, e isso depende do nível de 

escrita em que a criança se encontra. 

Quanto aos procedimentos metodológicos, a pesquisa é de 

natureza qualitativa e consta de um estudo de caso, a partir da seleção 

de telas capturadas nos aplicativos Facebook Messenger e WhatsApp. 

Essas telas constituem-se de interações entre um pai e uma filha, a qual 

tem 8 anos de idade, estudante do terceiro ano do ciclo de alfabetização, 

ambos usuários dos aplicativos. Analisamos a relação de sentido verbo-

visual, respaldamo-nos em Santaella (2012) e Martinec e Salway 

(2005), elegendo as categorias de análise como: dominância, 

complementariedade, redundância e discrepância, e Fonte e Caiado 

(2014) onde verificaremos os papéis dos emojis observados, 

respaldando-nos nas constatações das referidas autoras, nas quais os 

emojis apresentaram diferentes papéis: substituir, enfatizar, antecipar, 

ilustrar ou sintetizar, e, para Martins Silva (2017), de retomar o texto 

escrito.    

Com base nessas concepções, foi possível analisar o uso dos 

aspectos multimodais por parte dos informantes, e chegar à conclusão 

de que as práticas discursivas multimodais, que relacionam emojis e 

palavras, são favorecidas nos aplicativos Facebook Messenger e 

WhatsApp Messenger, em virtude das disponibilidades dos recursos. 

Nessa perspectiva, acrescentamos que as relações de produção de 

sentido estabelecidas entre o verbal e o não-verbal cumprem um papel 

de relevância nas mídias de massa da contemporaneidade.    

É pertinente destacar que esta pesquisa está estruturada em três 

seções a saber: na primeira há considerações sobre os letramentos; na 

segunda há uma contextualização das práticas multimodais da escrita e 

na terceira seção, fazemos a análise e discussão dos dados. 
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Letramentos: visitando conceitos   
 

A criança, ao ingressar no ambiente escolar, já tem um acervo 

linguístico adquirido no convívio familiar; já domina a linguagem oral; 

já dispõe da capacidade para usar a linguagem. No início do processo 

de aquisição da linguagem escrita, a criança, naturalmente, tem uma 

tendência para usar como referência a língua falada.  Nessa perspectiva, 

o desenvolvimento das competências linguísticas da criança depende 

muito do ambiente a que ela está exposta. Quanto maior o contato com 

os mais diversos materiais impressos e tecnológicos, tornar-se-á mais 

fácil o processo de aquisição da escrita. Como salienta Scliar-Cabral 

(2003), a escrita é o resultado do conhecimento acumulado e do 

desenvolvimento de tecnologias, visto que é uma invenção da 

humanidade.  

Volvendo o nosso olhar para o letramento, que contribui para o 

processo de aquisição da escrita e da leitura, consideramos que o 

conceito de letramento contempla práticas de leitura, escrita e uso de 

imagens, ou seja, o processo de leitura e escrita multimodal. Esses 

elementos se apresentam em uma relação de continuidade – não de 

oposição. Diante disso, defendemos que propiciar à criança a vivência 

das mais diversas práticas de leitura e produção textual, levá-la-á a um 

desenvolvimento mais amplo nas práticas letradas. Em nossa realidade, 

no momento sociocultural que vivemos, “fazemos usos heterogêneos 

das diferentes tecnologias, com finalidades diversas para 

modificar/retificar nosso estado ou condição de ser letrado – na leitura 

e na escrita” (CAIADO, 2011, p. 72). Isso justifica a necessidade de 

discutirmos sobre o termo Letramentos, uma vez que, no atual 

momento, as formas de interação entre as pessoas são influenciadas 

pelo desenvolvimento tecnológico e mudam de acordo com a 

sociedade.  

Ao tratarmos de letramento, é pertinente citar Rojo (2012) que 

defende que o termo deve ser usado no plural, letramentos, uma vez que 

não se trata de um único letramento, mas de letramentos (múltiplos), 

apontando para a multiplicidade e variedade das práticas letradas, 
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valorizadas ou não, nas sociedades em geral. A referida autora vai além 

da terminologia ‘letramentos’, e nos apresenta a pedagogia dos 

multiletramentos. Para Rojo (2012), os multiletramentos nos propiciam 

pensar, dentre outros aspectos, como as novas tecnologias da 

informação, os hipertextos e hipermídias podem mudar o que se entende 

por ensinar e aprender.   

Segundo Rojo (2009, p. 107), a noção de letramentos é ampliada 

para diversos campos além da escrita, como o campo da música e da 

imagem. Isso foi possível a partir dos letramentos multissemióticos. 

Com o avanço tecnológico, há uma necessidade, cada vez mais 

crescente, de fazer uso da linguagem nos mais diferentes meios 

semióticos.   

Vendo por esse prisma, é oportuno acrescentar que, na 

contemporaneidade, observamos não apenas a mudança nos textos, seus 

formatos e seus meios, mas percebemos, em conformidade com 

Dionísio e Vasconcelos (2013), as exigências das novas competências 

para a leitura e escrita desses textos e a necessidade de aprofundamento 

das práticas atuais de letramento. É importante olhar para as diversas 

relações da linguagem, a qual se revela na oralidade, na escrita, no 

gesto, no olhar, na imagem. Quando nos referimos à imagem, não nos 

detemos apenas a um desenho produzido pelo indivíduo, mas 

remetemos a um elemento que está à disposição nos meios de 

comunicação instantânea da hipermídia. E é sobre o uso dessa imagem, 

nesse meio, que trataremos no próximo tópico ao falarmos de 

Letramento digital e visual.    

Ao tratarmos de letramento, é comum vir à tona o conceito em 

torno das habilidades de leitura e de escrita de textos impressos por 

parte dos indivíduos. No entanto, a escrita convencional no papel não 

será aqui o nosso foco, mas a escrita na tela, ou seja, nos meios digitais. 

E ao tratarmos de textos digitais, focaremos no letramento digital que 

tem como espaço de uso a tela, que é um suporte digital presente em 

computadores e dispositivos móveis: celulares, tablets e smartphones.  

Entendemos, até o momento, que o termo letramentos surge 

para dar conta de uma diversidade de meios, instrumentos de produção 
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e reprodução da linguagem. De acordo com Zacharias (2016), é da 

pluralização de Letramento que surge o letramento digital. Nas palavras 

da autora, o letramento digital “vai exigir tanto a apropriação das 

tecnologias [...] – quanto o desenvolvimento de habilidades para 

produzir associações e compreensões nos espaços multimidiáticos” 

(ZACHARIAS, 2016, p. 21).  

Essas habilidades, nos meios multimidiáticos, podem ser 

exemplificadas, no uso dos aplicativos WhatsApp e Facebook 

Messenger, com a seleção dos emoticons, postagem de fotos, inserção 

de imagem, publicação de comentários. O indivíduo precisa saber 

comunicar-se nas mais diversas formas disponibilizadas no ambiente 

digital, isso o levará a desenvolver “os níveis de domínio dos gestos e 

das técnicas de ler e escrever em ambientes que empregam tecnologia 

digital” (RIBEIRO, 2008, p. 34). Há, então, um leque de possibilidades 

de escolhas semióticas no ambiente digital.   

Na tentativa de sintetizar a ideia de letramento digital, Soares 

(2004, p. 151) o conceitua como “um certo estado ou condição que 

adquirem os que se apropriam da nova tecnologia digital e exercem 

práticas de leitura e de escrita na tela, diferente do estado ou condição 

– do letramento – dos que exercem práticas de leitura e de escrita no 

papel”.   

Nessa perspectiva, convém ressaltar que as práticas de leitura e 

escrita no ambiente digital realizam-se de forma multimodal, ou seja, 

com o uso de elementos linguísticos como palavra e imagens, vídeos, 

sons, cores (KRESS, 2003; MARTINEC; SALWAY, 2005). Fazer um 

bom uso dos recursos midiáticos para produzir e ler textos multimodais 

é característica de letramento digital. Diante disso, Kress (2003, p. 15) 

ressalta que “a tela oferece possibilidades inteiramente diferentes de 

arranjos formais e, portanto, conceituais daquelas da página”. Essas e 

muitas outras mudanças nem sempre são percebidas, mas estão cada 

vez mais presentes na atual era digital. Vendo por esse prisma, 

discutimos as mudanças na relação verbo-visual no meio digital, no 

qual o texto multimodal é produzido.   
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Práticas multimodais de escrita: a imagem e sua relação com o 

texto verbal 
 

Na era pós-moderna, os avanços da tecnologia têm colaborado, 

para a expansão dos meios de informação, agilizando a comunicação. 

Segundo Cani e Coscarelli (2016, p. 15), “as tecnologias digitais 

desempenham um papel importante, principalmente por seus apelos 

visuais, sonoros e pela pluralidade das informações que veiculam”. 

Salientamos que o uso de diferentes recursos comunicacionais nos 

remetem à multimodalidade, à realização do texto por diferentes 

linguagens.   

Discutimos, neste tópico, a relação entre o texto verbal e o texto 

imagético. É pertinente pontuar que Martinec e Salway (2005) 

discutiram as relações que há entre imagem-texto verbal, enfatizando 

um sistema de relações semânticas e especificando suas realizações 

perceptíveis. Santaella (2012) também discute as relações semânticas 

entre imagem e texto verbal.   

Segundo Martinec e Salway (2005), em meios eletrônicos, as 

imagens ocorrem, frequentemente, combinadas ao texto verbal. É 

mister enfatizar que o status de relação entre imagem e texto pode ser, 

segundo Martinec e Salway (2005), de desigualdade, quando a imagem 

é subordinada ao texto verbal ou vice-versa; e de igualdade, podendo 

ser independente, quando “seu status igual quando são unidos em pé de 

igualdade e não há sinais de um modificar o outro” (MARTINEC; 

SALWAY, 2005, p. 345), ou complementa, quando “uma imagem e um 

texto são unidos igualmente e modificar um outro (MARTINEC; 

SALWAY, 2005, p. 345).  

O diagrama abaixo traz a relação de status em imagem e texto 

verbal apresentada por Martinec e Salway (2005, p. 351)  
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Figura 1: System of image–text status relations

 
                        Fonte: Martinec; Salway, 2005, p. 351 
 

Fonte e Caiado (2014) traduziram e adaptaram esse diagrama e 

analisaram as relações entre os emojis e as palavras no aplicativo 

mencionado.   
 

Figura 2: Status do sistema de relação Imagem-Texto no 

WhatsApp 

 
 

                 Fonte: Fonte; Caiado, 2014, p. 485. 
 

Os emojis, além de manter uma relação de status com o texto 

verbal, apresentam diferentes papéis no discurso multimodal em tela no 

aplicativo WhatsApp. Segundo Fonte e Caiado (2014, p. 485), os emojis 

podem desempenhar diferentes papéis como: substituir, enfatizar, 

antecipar, ilustrar ou sintetizar o texto verbal. A partir das análises 

realizadas nesta pesquisa, acreditamos que os emojis colaboram para 

construção multimodal dos aplicativos em foco, bem como podem 

apresentar os papéis descritos.  

As inovações da tecnologia nos exigem um olhar diferenciado 

para as mais variadas formas de comunicações. Segundo Martinec e 

Salway (2005, p. 339), “devido ao ritmo implacável da evolução da 

tecnologia da informação, texto e imagens estão cada vez mais juntos, 

criando textos multimodais”.  Em consonância com a ideia, Vieira e 
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Silva (2014) afirmam que as tecnologias digitais trouxeram em seu bojo 

mudanças significativas, não só nas relações sociais e nas formas de 

interação, mas também, nas novas formas de leitura, escrita e 

representações visuais. 

Afirmamos que os textos multimodais estão presentes em nosso 

cotidiano e suas práticas contribuem na construção de sentido ao longo 

da história da linguagem escrita. Vale acrescentar que, para Santaella 

(2003), as mudanças no estilo, no formato, no suporte, fazem com que 

os modos de leitura atual sejam distintos daqueles modos de leitura 

linear e/ou circunscritos centrado no papel.   

A frequente relação da linguagem verbal e da imagética leva-

nos a entendê-las como formas significativas de sentido. A construção 

de sentido por meios multimodais é, segundo Barton e Lee (2015, p. 33), 

“uma maneira de posicionar a si mesmo e aos outros”. Salientando que 

as relações de produção de sentido verbo-visual estabelecidas, 

cumprem um papel de relevância nas mídias de massa da 

contemporaneidade. Por intermédio da interação entre os dois códigos 

– verbal e imagético – palavras e imagens invadem os meios de 

comunicação e vão se processando no indivíduo e na sociedade, 

suscitando ideias e emoções. Nesse processo interativo, segundo a 

autora (2013, p. 126), significante e significado se relacionam para o 

alcance da significação, texto e imagem absorvendo muitos sentidos. 

Observamos que os textos que circulam socialmente indiciam a 

mudança, tornando os textos multimodais mais evidentes, levando o 

escritor/produtor a ter mais liberdade de escolher o tipo de linguagem 

para determinada representação, de acordo com o efeito semiótico 

pretendido. Imagem e palavra se complementam, contrapõem-se 

integram-se (ou não), mas sempre com propósito de significar mais 

(MARTINEC; SALWAY, 2005; SANTAELLA, 2012).  
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Análise e discussão dos dados  
 

Reiteramos que a nossa pesquisa tem como objetivo analisar as 

práticas discursivas multimodais entre pai e filha nos aplicativos 

Facebook Messenger e WhatsApp Messenger, a partir da inter-relação 

verbal-visual, bem como observar o processo de letramento digital da 

criança. A pesquisa se constitui de um estudo de caso, de natureza 

qualitativa e longitudinal. O corpus da pesquisa é composto por telas 

que apresentam o uso do texto multimodal de uma criança em aquisição 

da linguagem escrita. A criança desta pesquisa, Elopes, possui 8 (oito) 

anos de idade e está cursando o 3º ano do ciclo de alfabetização. Elopes 

tem um histórico bastante interessante no que diz respeito ao processo 

de letramento digital. A criança é muito comunicativa e tem uma 

expressividade admirável. Aos seis anos e sete meses de idade, iniciou 

suas atividades online no Facebook. Aos sete anos, começou a fazer uso 

do aplicativo WhatsApp e aos oito anos de idade, abriu um canal no 

YouTube com a finalidade de apresentar formas diferentes de usar 

massinhas de modelar e de ensinar a fazer pulseiras para crianças. Vale 

ressaltar que, segundo Elopes, o canal do YouTube foi aberto a partir 

das instruções realizadas por um colega de turma.  

A partir de uma conversa realizada entre a pesquisadora e a 

criança, pelo aplicativo WhatsApp, alguns pontos foram esclarecidos, a 

saber: idade que a criança começou a fazer uso dos aplicativos; a 

escolaridade da criança no início da atividade digital; o motivo de 

Elopes ter aberto uma conta no Facebook Messenger e qual foi o 

primeiro dispositivo móvel usado no início da interação nos aplicativos. 

Esses aspectos foram determinantes para a escolha das telas dessa 

criança. A primeira pergunta feita à criança foi: com quantos anos ela 

ganhara o seu primeiro celular, e a resposta foi: 

 

  



- 85 - 

Figura 3: Conversa com a informante I 

 
        Fonte: Martins Silva (2017) 
 

Reafirmamos que a criança iniciou o uso do Facebook e o 

aplicativo Facebook Messenger em junho de 2014, aos seis anos, a 

partir do dispositivo móvel Tablet, uma vez que o primeiro celular não 

era um smartphone. Segundo a criança, o que a motivou fazer uma 

conta no Facebook, com a ajuda do irmão, foi o desejo de curtir uma 

foto dos pais em um casamento. 
 

Figura 4: Conversa com a informante II 

 
 Fonte: Martins Silva (2017) 
 

Essa entrevista foi realizada em 2016, ou seja, a criança já estava 

no 3º ano da alfabetização e se apresentou bem familiarizada com o 

aplicativo em uso. A partir desse contato com a criança, percebemos 

que as atividades em um dos aplicativos foram iniciadas no início do 

ciclo de alfabetização. Elopes é uma criança que, desde seu processo 

inicial de aquisição de escrita, realiza produções escritas multimodais 

no meio digital e as suas relações com a tecnologia digital são as mais 

diversas.   
 

Analisando as Telas  
 

Com o objetivo de analisar as práticas discursivas multimodais 

entre pai e filha nos aplicativos Facebook Messenger e WhatsApp 

Messenger, a partir da inter-relação verbal-visual, a análise das telas 

que constituem o corpus da nossa pesquisa está amparada no modelo 
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de Martinec e Salway (2005), adaptado por Fonte e Caiado (2014), e 

Santaella (2012).  
 

Figura 5: Tela do Facebook Messenger 

 
                                  Fonte: Martins Silva (2017) 

 

Esta tela representa o primeiro momento de interação de Elopes 

com o pai no Facebook Messenger. Observamos que a interação foi 

realizada no primeiro semestre de 2014, quando a criança tinha seis 

anos de idade e cursava o primeiro ano do Ensino Fundamental. As 

interações, nessa primeira tela, apresentam uma total dominância do 

texto verbal, caracterizando o status de superioridade do texto verbal, 

conforme propõem Santaella (2012) e Fonte e Caiado (2014). Em um 

dos primeiros contatos com o aplicativo multimodal, Facebook 

Messenger, Elopes não faz uso dos emojis. Consideramos que, nessa 

tela, iniciou o processo de letramento digital, pois a criança teve o 

primeiro contato com o aplicativo. Desse modo, familiarizou-se com 

todos os seus recursos e ferramentas.   

Ela faz uso apenas da escrita, porém apoiada na oralidade. A 

criança inicia a interação com a interjeição: “_oi”, obtendo como 

resposta do pai: “Oi lindona”. Na sequência do diálogo, Elopes expressa 

seu amor pelo pai usando a expressão: “tiamo”. Observamos, nessa 

expressão, que a escrita apresenta duas alterações ortográficas 

decorrentes do apoio na oralidade. A primeira é a junção de palavras e 

a segunda é a troca de letras “e” por “i”, devido à semelhança de sons. 
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Os erros ortográficos presentes na escrita da criança não devem ser 

considerados equívocos ou incompreensão da língua escrita. Segundo 

Zorzi (2003) essa produção escrita é resultado da influência que os 

padrões acústicos e articulatórios da fala exercem sobre a escrita, o que 

faz parte da fase inicial de aquisição da escrita, na qual se encontra 

Elopes. Em seguida, observamos que, no último discurso da criança, 

não há uma relação com a fala anterior do pai, Elopes digita todo o 

alfabeto. 
 

Figura 6: Recorte da 1ª tela do Facebook Messenger 

 
                    Fonte: Martins Silva (2017) 

 

Inferimos que tal atitude tenha sido uma forma de mostrar ao 

pai, no ambiente digital, que ela já conhece o alfabeto completo em 

meados do 1º ano, com seis anos de idade. Outra possiblidade seria de 

estar testando as teclas do tablet, suporte tecnológico usado 

inicialmente pela criança. Após alguns dias, a criança inicia uma nova 

conversa com o pai. Desta vez, diferente da primeira, já vemos o uso de 

emojis por parte da criança. Percebemos, nas interações, a mesma 

temática, podemos até dizer, o mesmo conteúdo textual, porém com a 

relação da imagem e do texto verbal. 
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Figura 7: 2ª Tela do Facebook Messenger 

 
                       Fonte: Martins Silva (2017) 
 

Essa tela representa um dos momentos de interação de Elopes 

com o pai no Facebook Messenger. Observamos que a interação foi 

realizada no início do segundo semestre de 2014, quando a criança 

ainda tinha seis anos de idade.  Ao analisarmos os aspectos de status da 

relação verbo-visual do texto multimodal, no início da interação, Elopes 

começa com a interjeição “oi”, recebendo como resposta do seu 

interlocutor: “Oi princesa. Beijo”. Nesses dois enunciados, há uma 

independência absoluta do texto verbal. Em seguida, dando 

continuidade à conversa, a criança expressa seu sentimento ao pai com 

a frase: “_ teamo” acompanhada de um emoji representado por uma 

carinha com olhos de coração. Observemos que a produção da escrita 

ainda está apoiada na oralidade. A criança realiza a junção de palavras, 

o que acontece no processo de aquisição de escrita.  

Assim, observamos um status de relação verbo-visual de 

inferioridade no qual imagem apresenta uma relação redundante. Diante 

dessa questão, Fonte e Caiado (2014) esclarecem que a presença do 

emoji não é essencial para a compreensão da escrita, logo, se excluído 

do texto, não compromete sua compreensão. Neste caso, inferimos que 

o emoji apresentou o papel de ilustrar o texto verbal. Por outro lado, a 
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presença do emoji também poderia assumir o papel de enfatizar o 

sentimento da criança pelo pai.  

Na sequência do diálogo, o pai também expressa seu sentimento 

pela filha com a frase: “Te amo”. Para finalizar o turno, a criança 

apresenta o mesmo emoji, a carinha com olhos de coração, reafirmando 

seu amor a partir de uma independência absoluta da imagem. Nesta 

nova situação de uso da imagem, o mesmo emoji vem com um papel 

diferente, o de retomar o que outrora foi apresentado verbalmente.  

Como os aplicativos em foco têm estruturas semelhantes, Elopes não 

apresentou grandes dificuldades em interagir a partir do um outro 

aplicativo: WhatsApp Messenger. Selecionamos uma tela para também 

analisarmos a relação verbo-visual da escrita multimodal a partir das 

mensagens instantâneas no referido aplicativo.  
 

Figura 8: Tela do WhatsApp Messenger 

 
                                    Fonte: Martins Silva (2017) 

 

Nessa primeira tela do WhatsApp Messenger, é evidente a 

presença dominante da esfera visual. A princípio, pensamos em não 

dividir essa tela em turnos por haver apenas as representações de 

Elopes, mas fizemo-lo por se tratar de conteúdos diferentes e também 

porque focamos a relação verbo-visual da terceira conversa. 

Destacamos que as duas primeiras conversas são representadas por dois 

textos imagéticos sem a presença verbal.   
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Figura 9: Recorte da tela do WhatsApp Messenger

 
                     Fonte: Martins Silva (2017) 

 

Na tela acima, temos, na relação verbo-visual do primeiro 

momento, um status de igualdade, no qual a imagem e texto verbal têm 

a mesma importância, sendo assim complementares. Neste caso, os 

emojis apresentam um papel de antecipação, pois a imagem que 

representa a figura do diabo antecipa o que para a criança está 

relacionado ao adjetivo “Mal”, e a imagem que representa a figura da 

carinha com sorriso e auréola antecipa o que para a criança está 

relacionado ao adjetivo “Bem”. Essas imagens complementam o verbo 

existir que foi grafado da seguinte forma: “ensiste”. Essa produção 

escrita pode ter ocorrido em decorrência do apoio da oralidade no início 

da palavra: “en” e da substituição de letras diante da possibilidade de 

representação múltipla, no caso o “x” pelo “s”, de acordo com a 

classificação de Zorzi (2003).  

Dando sequência a análise do recorte da 1ª tela do WhatsApp 

Menssager, observamos que Elopes apresenta, em um texto imagético 

com vários emojis, os quais não têm uma relação de sentido com o texto 

verbal anterior. Nessa passagem, a imagem é superior, pois não há texto 

verbal, mas, ao mesmo tempo, não apresenta relação de sentido com o 

texto verbal anterior.   

Elopes vai tornando-se um ser letrado digital, à medida que vai 

assumindo mudanças no modo de “escrever os códigos e sinais verbais 

e não-verbais [...] se compararmos às formas de leitura e escrita feitas 

no livro, até porque o suporte sobre o qual estão os textos digitais é a 

tela, também digital” (XAVIER, 2002, p. 02). Vendo por este prisma, 

na próxima tela, a interação de Elopes com o pai apresenta uma 

desenvoltura maior com o uso dos elementos multimodais. Percebemos, 

portanto, que, no processo de letramento digital em que ainda se 
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encontra, Elopes desenvolveu ações digitais variadas de acordo com a 

situação de estudante do ciclo de alfabetização, bem como ampliou o 

uso de recursos multimodais nos aplicativos Facebook Messenger e 

WhatsApp Messenger, usando-os de forma mais coerente, ou seja, de 

forma complementar.   
 

Considerações finais 
 

Ao observamos as práticas de escrita multimodal da criança no 

meio digital, percebemos que ela se inclui no grupo infantil que, 

aparentemente, não teme as novidades oferecidas pela era tecnológica, 

do contrário, esse grupo encara como desafios e apropria-se dos 

Multimeios no instante em que o acesso lhe é permitido. Nesta pesquisa, 

apresentamos a criança como protagonista no meio digital a partir de 

suas produções escritas multimodais. Elopes não é a única criança capaz 

de lidar com a tecnologia digital, há muitas outras crianças que iniciam 

suas atividades multimodais em tela desde muito cedo.  

Analisamos três telas resultantes de interações entre Elopes e o 

pai, das quais constatamos que a relação verbo-visual em textos 

postados pela criança aconteceu de formas distintas. No início do 

letramento digital, a criança fazia uso das modalidades escrita e 

imagética de forma que textos verbais e visuais apresentavam uma 

relação de sentido menos complementar e com presença significativa 

de dominância ou redundância, ou seja, ora ela optava apenas pela 

escrita, ora apenas pela imagem, ora por ambas, mas com relações de 

inferioridade de algum modo semiótico.   

Percebemos que o processo de letramento digital favoreceu à 

criança a articulação melhor da imagem com o texto verbal, favoreceu, 

também, o desenvolvimento e a prática da escrita ortográfica no meio 

digital. Nesse sentido, inferimos que, a partir do uso dos aplicativos, a 

criança teve possibilidades de ampliar práticas de escrita, de entrar em 

contato com a escrita do outro, de fazer uso da escrita abreviada, bem 

como de usar imagens e outros recursos multimodais, presentes nos 

aplicativos Facebook Messenger e WhatsApp.  
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CAPÍTULO 6 
 

PALMEIRA DOS ÍNDIOS: SANGUE, SUOR E 

OURIÇO 
 

Glecielle Tenório de Holanda Lima6 
 

Considerações iniciais 
 

A pesquisa histórica, com o passar do tempo, foi incorporando 

novas formas de estudar os acontecimentos do mundo, essa mudança 

foi desencadeada a partir do momento em que se pensou na utilização 

de outros tipos de documentos para se reforçar o estudo historiográfico 

baseada na perspectiva teórica e metodológica da Escola do Annales. 

No decorrer do século XX, as fontes e objetos são ampliados pelos 

historiadores e encontra-se inserido em um campo de possibilidades de 

estudo mais amplo e descentralizado.  

O presente artigo tem como tema central Palmeira dos Índios: 

Sangue, suor e ouriço. Tem por objetivo discutir os aspectos que 

marcam a construção histórica da cidade de Palmeira dos Índios; como 

sua memória e representação social estão presentes na vida e identidade 

dos moradores que tiveram suas vidas construídas em um cenário de 

preconceitos, estereótipos e violência.  

O referencial teórico desse trabalho baseia-se nos conceitos de 

memória, identidade e representações sociais. Procuramos dialogar 

esses conceitos para elucidar o problema proposto a partir de alguns 

autores, tais como: José Carlos Reis, Maurice Halbwachs, Verena 

Alberti, Nietsche, Serge Moscovici, Antônio Torres Montenegro e 

Stuart Hall. Além de escritores e pesquisadores locais que buscam 

elucidar os aspectos historiográficos desse território.  

                                                           
6 Graduada em História pela Universidade Estadual de Alagoas-UNEAL. Especialista 

em Docência do Ensino Superior- pela Faculdade Educacional de Araucária – 

FACEAR. Professora de História Geral, História afro-brasileira e Indígena e Arte no 

Centro Educacional Cristo Redentor –CECR. 
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O artigo historiciza o cotidiano de Palmeira dos Índios no 

decorrer do século XX. No contexto geral, revela Palmeira dos índios 

como uma cidade violenta que traz enraizada na sua história o sangue, 

o medo e o domínio de uma minoria, ao tempo em que é percebido que 

durante décadas nossa cidade foi o berço da cultura alagoana, esse 

artigo também nos apresenta a contextualização da rua Chico Nunes 

que é o objeto da pesquisa e o poeta e boêmio Chico Nunes 

homenageado com o nome da rua 1955. 

Este artigo analisa e apresenta aspectos relevantes da formação 

do Município de Palmeira dos Índios e sua contribuição na construção 

da historicidade. Para tanto, destaco na historiografia palmeirense as 

obras de 7  TORRES¹ (1973), TORRES² (2003), BARROS (2006) e 

BLOCH (1995).  
 

A História da paisagem urbana mostra os sinais do tempo que 

nela impregna suas profundas marcas. O mundo é produto do 

homem e da sociedade, portanto será concretamente 

diferenciado [...] Esse mundo é sempre produto da articulação 

da atividade viva dos indivíduos que o compõem e do espaço 

que produzem. (CARLOS,1994, p. 58)  
 

Como nos mostra Carlos, o processo de formação histórica dos 

centros urbanos é produto de atividades desenvolvidas pelos indivíduos 

que compõem aquele determinado espaço e em seu processo de 

constituição Palmeira dos Índios não foge dessa conclusão.  

Essa certeza parte do pressuposto de que as relações sociais 

acontecem concretamente na realidade de relações espaciais a reflexão 

sobre a cidade é, fundamentalmente, uma reflexão sobre a prática 

socioespacial que diz respeito ao modo pelo qual se realiza a vida na 

cidade, enquanto formas e momentos de apropriação do espaço como 

elemento constitutivo da realização da existência humana. Assim, o 

espaço urbano apresenta um sentido profundo, pois se revela condição, 

meio e produto da ação humana.  

                                                           
7 O termo TORRES ¹(1973) refiro me aos trabalhos de Luiz B. Torres enquanto 

TORRES ² (2003) falo de seu filho Luiz Byron Torres. 
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Conhecida como princesa do sertão, Palmeira dos Índios é uma 

cidade de médio porte do agreste alagoano e recebe esse nome pela 

presença dos índios Xucurus que foram os primeiros habitantes do 

palmeiral da sesmaria de burgos uma vez que haviam sido expulsos da 

aldeia de colégio por volta de 1762. Em 1770, Frei Domingos de São 

José, missionário franciscano, enviado pela arquidiocese de Olinda e 

Recife para catequizar os nativos da região, constroem a primeira igreja 

- uma capela situada em área de difícil acesso em terras doadas pela D. 

Maria Pereira Gonçalves e seus filhos herdeiros legítimos da sesmaria 

de Burgos (TORRES¹, 1973) 

Em 1798 foi criada a freguesia8 de Palmeira dos Índios.  Em 

1835, o povoado eleva-se a categoria de vila, mas em 26 de maio de 

1846 é rebaixada a categoria de distrito pelo governo provincial, 

retirando sua a autonomia administrativa isso se dá principalmente por 

brigas e conflitos entre famílias locais e partidos políticos que haviam 

se estruturado; um desses conflitos resultou na prisão e posteriormente 

em um tiroteio que levou a morte o vigário José Caetano de Moraes. 

Mais político que homem religioso José Caetano de Moraes era 

mentor e líder do partido liberal e teve papel fundamental no cenário da 

política alagoana, tendo sido um dos articuladores da luta pela 

transferência de capital da província de Santa Maria Madalena da Lagoa 

do Sul para Maceió, chegou a assumir a 4ª e 5ª assembleia legislativa 

provincial (1842/1845) TORRES² (2003).  

E os acontecimentos acima citados provocaram uma 

instabilidade na freguesia e, várias outras mortes para vingar a morte o 

padre. Além do estacionamento econômico durante anos o que 

preocupara os dirigentes da capitania de Pernambuco que era 

responsável pelo território de Alagoas até 16 de setembro de 1817 

quando esse se torna emancipado. Voltando a ser vila em 1853 Palmeira 

                                                           
8 Freguesia – é o que hoje chamamos de paróquia uma vez que na colônia e no Brasil 

império assim como em Portugal essa fora uma das primeiras formas de organização 

da jurisdição. 
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dos Índios torna-se cidade em 20 de agosto de 1889, pela lei nº 1.113 

(ENCICLOPÉDIA DOS MUNICIPIOS, 2006).  
 

O passado presente: Cultura e violência 
 

A Memória é a Imaginação do Povo, mantida comunicável pela 

Tradição, movimentando as Culturas, convergidas para o Uso, através 

do Tempo. Essas Culturas constituem quase a Civilização nos grupos 

humanos. Mas existe um patrimônio de observações que se tornam 

Normas. Normas fixadas no Costume, interpretando a Mentalidade 

popular (CASCUDO,1971, p. 09)  
 

As normas e costumes intrínsecos na identidade cultural 

palmeirense fez da cidade de Palmeira dos Índios, durante muito tempo, 

o berço da cultura alagoana, uma vez que essa cidade possuiu 02 

cinemas, teatro e grandes nomes no cenário político, literário e artístico 

nacionais. Como exemplo, podemos citar o ator e cinematográfico Jofre 

Soares que em 1961 se dedicava ao teatro amador e ao circo da cidade, 

onde trabalhava como palhaço. Em 1963 o cineasta Nelson Pereira dos 

Santos conheceu Jofre e o convidou para fazer o filme Vidas secas, 

baseada na obra de Graciliano Ramos, o Mestre Graça, prefeito de 

Palmeira dos Índios no final da década de 20. A película Vidas Secas 

foi só início da carreira deste ator palmeirense que atuou em mais de 

100 filmes e telenovelas, sendo considerado um dos melhores atores 

brasileiros. 

  No entanto, é também, uma cidade que mascara sua face, veste 

um figurino de cidade pacata e calma. Até pouco tempo atrás as eleições 

se resolviam com trocas de tiros entre os capangas dos coronéis “é 

onipresente a tradição da violência em Palmeira dos Índios” (BLOCH 

1995, p. 17)9. Violência essa que perpassa não apenas pelos cidadãos 

civis como também por seus líderes, representantes e administradores 

que distorcem o sentido de administrar, de gerir e usam o poder para 

aterrorizar a população como o ex-prefeito Robson Mendes (1959- 

1961), lembrado pela população como um homem capaz de cometer 

                                                           
9 Didier Bloch – jornalista e escritor pernambucano - esteve em Palmeira dos Índios 

em 1995 para a realização de um diagnóstico solicitado pelo UNICEF. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Circo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Palha%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vidas_Secas_(filme)
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crimes, perseguir e até matar aqueles que discordassem ou não 

seguissem o que por ele era imposto. Robson foi assassinado em 1967 

quando exercia o mandato de deputado estadual. Entre suas obras como 

político destaca-se a construção do Colégio Estadual Humberto Mendes 

que traz o nome de seu pai, deputado assassinado na Assembleia 

Legislativa em 13 de Setembro de 1957.    

Logo é possível afirmar que não há uniformidade, uma vez que 

a mesma cidade traz na sua história uma herança de valores culturais e 

violência entrelaçada. 

Em 1993 a Fundação Teotônio Vilela10 faz uma pesquisa nos 

municípios de Palmeira dos Índios e Arapiraca e conclui que palmeira 

dos Índios é uma cidade com baixo índice de violência.  

Dados esses que podem ser contrapostos com informações 

contidas no diagnóstico realizado por Didier Bloch em 1995. Seus 

escritos apresentam algumas razões que comprovam essa discordância: 

“na segunda metade dos anos 80, uma onda de assassinato de taxistas 

para roubar carros novos amedronta a cidade que fica em clima de 

terror. Alguns integrantes da quadrilha foram presos e misteriosamente 

sumiram da delegacia” (BLOCH, 1995, p. 18).  

A violência em Palmeira dos Índios está enraizada na cultura 

local desde a historicidade e formação sociopolítica. Não podemos com 

isso afirmar que somos os únicos com essas características, há outros 

municípios alagoanos ou não que certamente registram taxas de 

violência, no entanto alguns dados e informações nos possibilitam a 

quebra de paradigmas e estereótipos. Será que esses acontecimentos 

caracterizam realmente “um nível baixo de violência”? Será que 

merecemos o título de cidade do amor?  

 

 

 

                                                           
10  Fundação Teotônio Vilela – Diagnóstico de condição de vida de Crianças e 

Adolescentes dos municípios de Arapiraca e Palmeira dos Índios (1993) – Órgão 

promotores: Ministério do Bem estar social e CBIA – Centro Brasileiro para infância 

e a adolescência. 
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O progresso em meio aos trilhos  
 

O acesso à cidade era difícil, com estradas de terra batida, por 

onde trilhavam pessoas a pé; animais de montarias conduziam as 

cargas, bem como os raros carros que existiam. A ferrovia, meio de 

transporte que trazia o progresso, só chegou à cidade na década de 1930.  

Quase 44 anos depois de tornar-se cidade, em 13 de agosto de 1933 

Palmeira dos Índios é contemplada com a ferrovia de Great Westen. 

Muito mais que o meio de transporte, o trem em Palmeira dos Índios 

influenciou diretamente nos costumes, no modo de vida e no progresso 

da nossa cidade, “era o trem que interligava harmonicamente Palmeira 

e os demais centros de produção consumo e garantia de sobrevivência” 

(BARROS, 2006, p. 54). 

O trem além de passageiros trazia mercadorias, cartas e notícias 

da capital. O comércio pelos trilhos fez surgir à feira do Bacurau nas 

proximidades da estação passando a ser esse um espaço natural de 

integração e expressão cultural, onde feirantes e comerciantes vendiam 

e trocavam produtos, mercadorias e cultura. A ferrovia de Great  

Westen também foi responsável pela consolidação do famoso cabaré, 

onde homens viajantes saciavam sua fome sexual em bares e casas 

noturnas do entorno da estação ferroviária. 

De Great Westen passou a ser REFSA sendo depois privatizada 

pelo empresário Benjamim Streinbuch do grupo Vicunha. Durante as 

décadas de 40, 50 e 60 o transporte ferroviário foi um dos percussores 

do progresso e desenvolvimento sócio – econômico e cultural de 

palmeira dos Índios. Com a pavimentação das estradas ocorre a 

diminuição da distância e tempo entre os trajetos percorridos pelos 

viajantes.  

Com essa vantagem os transportes rodoviários podiam atender 

um número maior de pessoas, provocando assim a decadência do 

transporte ferroviário em 1970, e estacionamento evolutivo da cidade, 

tanto no que se refere aos aspectos econômicos quanto aos culturais.  
 

A Rua da Gandaia - Localização e Contextualização 
 

Cafurna uma das comunidades mais antigas de Palmeira dos 

Índios que surge paralelo à criação da cidade. Nomeada pelos índios 

Xucuru Kariri por conta de sua localização geográfica, situada entre 
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serras. Segundo o IBGE11 esse bairro representa 3,3 % da população 

palmeirense, com 2.146 habitantes divididos em 749 domicílios. Para 

Aurélio Buarque de Holanda12 “Cafurna é: cafua, taberna, esconderijo, 

habitação miserável, quarto escuro, lugar dos castigados”. 

Nesse contexto está a Rua Chico Nunes, popularmente 

conhecida como rua da gandaia. Muito mais que uma rua, nessa 

pesquisa consideramos essa área como uma comunidade pela 

diversidade e particularidades que possui.  A rua recebe o nome atual 

de Chico Nunes desde meados do século XX (1955) quando a câmara 

municipal de vereadores através de uma lei homenageia o repentista, 

poeta e boêmio Francisco Nunes de Oliveira. Como poeta denominava-

se Francisco Nunes Brasil, o “Brasil”, destacando a vaidade que Chico 

Nunes tinha da sua condição de poeta. Posteriormente as rodas de 

cachaça abreviariam seu nome para Chico Nunes que se apresentava 

com a seguinte quadra:  
 

Sou natural de Alagoas,  

Nasci pra ser cantador. 

Francisco Nunes Brasil, 

Poeta improvisador.  

(Lago, 1975 p. 12) 
 

Filho do mestre de obras José Nunes da Costa e da costureira 

Francisca Nunes de Oliveira carinhosamente chamada de “Dona 

Quinha” era nos bares e cabarés que Chico Nunes fazia seus repentes e 

versos cheios de casos, como o que repetia sempre: “Se o mundo fosse 

bom o dono morava nele”13. 

Como conta Mário Lago no livro O Chico Nunes das Alagoas, 

Chico Nunes não fugia as regras de buscar no álcool remédio para suas 

angustias, embora em seus versos não encontrasse nenhum que 

reverenciasse a cachaça. Por seus companheiros de boemia era 

                                                           
11 IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, censo 2010. 
12 Aurélio Buarque de Holanda – alagoano, membro da Academia Brasileira de letras 

e escritor do dicionário Aurélio. 
13 Esses e outros versos estão sistematizados em Chico Nunes das Alagoas – LAGO, 

Mário 1975. 
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conhecido como teimoso ou até grosso e desbocado e isso pode ser 

constatado em alguns de seus repentes como o que fez certa vez numa 

dança, na ponta de rua numa casinha apertada. 
 

Saí da minha cidade 

Pra vir dançar nesse forno, 

Onde a dona da casa é puta, 

O dono da casa é corno, 

E a filha nova que tem 

Já sabe fuder no torno. 

(Lago, 1975, p. 13) 
 

Chico Nunes morreu na tarde de 21 de fevereiro de 1953, um 

sábado após o carnaval, de hidropisia, popularmente conhecida como 

barriga d’água.  Entre seus últimos improvisos estão “Faz pena Chico 

morrer” e “O rouxinol da Palmeira” feitos poucos dias antes de sua 

morte, dia 14 de fevereiro, data que começou o carnaval de 1953.  

Para identificar suas glosas Chico Nunes usava um carimbo que 

segundo Mário Lago foi um presente de José Branco (LAGO, 1975, p. 29). 

A Rua Chico Nunes antes de receber esse nome era chamada de 

Pernambuco Novo ou Pernambuquinho. Tinha esse nome, pois em 

Palmeira dos Índios quando chegaram às primeiras profissionais do 

sexo a invasão foi condenada pela população católica, principalmente 

pelas damas mais virtuosas da sociedade. “O comportamento sexual é 

escabroso. Mais libidinoso do que os antepassados cavernários” 

(BARROS 2006, p. 87).  E ao serem perguntados a respeito da 

prostituição replicavam revoltados que Palmeira dos índios por causa 

da depravação lembrava Pernambuco, era uma Recife em escala menor. 

Recife por ser uma cidade portuária existia vários espaços de 

prostituição onde marinheiros que viajavam semanas e meses saciavam 

sua fome sexual.  

Nessa rua também tinha vários prostíbulos com atuação efetiva 

“[...] Pernambuco novo a rua do puteiro com seus redenvouz e cabarés 

[...]” (BARROS, 2006, p. 88) era um encontro de feirantes e viajantes 

e aglomerava pessoas dessa região e do agreste pernambucano sendo 

esse um outro motivo para a rua ser conhecida como Pernambuco novo. 
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A rua foi também um refúgio para meninas expulsas de casa 

e\ou que cometiam algum delito, meninas essas que viram seus filhos 

nascer, companheiras morrer e ter sua memória perdida, mas sua 

história construída a cada dia.   
 

Considerações Finais 
 

No decorrer dos tópicos o enfoque estava voltado às vivências e 

experiências de vida. O principal interesse foi expor rapidamente 

passagens através de relatos vividos por seres, que até então eram 

desconhecidos pela sociedade.  

A partir do que foi analisado nesse trabalho podemos concluir 

que a identidade e as representações sociais da cidade de Palmeira dos 

Índios é importantíssimo para a compreensão dos fatos ocorridos nessa 

época e traçar o perfil existente hoje.  

Os conceitos que foram à base para a construção desse trabalho 

fora a identidade e representação social.  

A História oral foi um método importantíssimo para o estudo 

historiográfico. Uma vez que a história pode e deve ser contada não 

apenas pelos documentos já escritos, mas também pelo que está na 

memória dos indivíduos que a viveram, cabendo ao historiador elucidar 

os fatos aparentemente perdidos e foi assim com esse trabalho, muito já 

se ouvia falar da Rua da Gandaia, mas analisar a rua pela visão de quem 

nela viveu foi demasiadamente engrandecedor.  

Contudo concluo que esse trabalho foi de suma importância e 

servirá de referência para outros acadêmicos, e de um meio para que a 

sociedade atual repense seus valores por meio do conhecimento do 

passado e consequentemente isso represente a quebra de preconceitos 

para com os moradores da rua. 
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CAPÍTULO 7 
 

LINGUAGEM CARTOGRÁFICA: UM OLHAR 

GEOGRÁFICO A PARTIR DA CONSTRUÇÃO DE 

MAPAS MENTAIS 
 

 

Jânio Euzébio Leoriano14 
 

Considerações iniciais 
 

O ensino de Geografia representa hoje um importante 

instrumento no que diz respeito a convivência social. Desde os tempos 

mais antigos o homem já se preocupava em ter reconhecimento sobre 

seus territórios e isso já era a necessidade do conhecimento geográfico. 

Os tempos foram passando e com o surgimento dos grandes conflitos 

entre as nações, foi percebendo-se a necessidade dos estudos em 

Geografia. Entende-se que o ensino de Geografia garante aos estudantes 

uma análise mais crítica do mundo e os mapas podem auxiliar neste 

processo. Representando uma linguagem que deve ser transmitida da 

forma mais objetiva possível. Facilitando a leitura por parte de quem os 

manuseia. 

O desenvolvimento deste trabalho teve como objetivo analisar o 

conhecimento dos estudantes sobre seus respectivos espaços, 

observando seus desempenhos em uma atividade proposta relacionada 

a cartografia. A elaboração de mapas mentais pelos estudantes, fornece 

ao professor inúmeras formas de análises. Dentre elas podemos destacar 

as áreas mais destacadas nos esboços dos estudantes e também se existe 

alguma ausência de conhecimento em questões básicas da cartografia. 

Percebendo as carências, as análises destes trabalhos visam a busca de 

alternativas para a tentativa de solucionar tais problemas. 

                                                           
14 Graduado em Geografia (UNEAL). Professor de Geografia do Centro Educacional 

Cristo Redentor. Professor de Geografia do Colégio Estadual Humberto Mendes. 

Professor de Geografia do Colégio Diocesano Sagrada Família. E-mail: 

janio_geocartografia@hotmail.com 
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O método utilizado para a construção deste trabalho foi a 

aplicação de uma atividade para os 42 alunos do 1º ano do ensino médio 

de uma escola privada localizada na zona urbana Palmeira dos Índios, 

Agreste de Alagoas. Nesta atividade os alunos foram instruídos a 

desenvolverem mapas mentais relacionados ao trajeto casa/escola. 

Dentre os elementos fundamentais do mapa foram cobrados apenas a 

legenda. A escolha desta turma foi pelo fato de estarem estudando o 

assunto “cartografia” no início do ano letivo de 2014. 

O grupo de estudo apresenta estudantes que moram em cidades 

circunvizinhas como Major Izidoro, Cacimbinhas, entre outras, além 

dos que residem em áreas rurais do município de Palmeira dos Índios. 

Seguindo as categorias de análises denominadas: área geográfica, 

marco, ponto nodal, bairro, limites e vias, os trabalhos forneceram boas 

opções de análise dos esboços desenvolvidos pelos estudantes. 
 

Ensino de Geografia: recortes teóricos e metodológicos 
 

Desde sua origem, a Geografia preocupa-se com as ações do 

homem sobre a terra, destacando suas populações, conflitos e 

migrações. Estes estudos estão vinculados aos trabalhos desenvolvidos 

por Heródoto (484-425 a. C.), que é considerado o pai da História e 

Geografia. Este desenvolveu trabalhos, baseados principalmente para 

revelar as verdadeiras funções do Imperialismo em Atenas na Grécia 

(LACOSTE, 1989). 

Estas preocupações persistem até os dias atuais, principalmente 

quando observamos as atividades humanas no mundo contemporâneo. 

Que estão cada vez mais agressivas. O ensino de Geografia atual 

apresenta métodos que tentam deixar de lado aquela impressão de que 

a mesma é uma disciplina “decoreba” e enfadonha. A Geografia 

contemporânea apresenta práticas que somados as tecnologias, mudam 

totalmente esta visão errada do ensino Geográfico. Utilizar recursos 

como imagens, mapas, globos, aulas com slides, entre outros, prende a 

atenção dos alunos facilitando sua aprendizagem.  
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O ensino de Geografia deve permitir a análise da relação do 

homem com a natureza. Então, cabe ao professor, ser um importante 

mediador no fornecimento deste conhecimento, desenvolvendo nos 

alunos senso crítico nas análises dos conhecimentos adquiridos. 
 

Aprender de maneira significativa, portanto, exige 

intenção da parte de quem ensina e, se esta intenção não 

se manifestar nas ações do professor, o conteúdo que ele 

deseja que seu aluno aprenda acaba por se transformar 

em memorização ou “decoreba” quase inútil. 

(SELBACH, 2010. p. 19) 
 

A ausência da disciplina Geografia, na sua concepção mais 

plena, deixaria os alunos, futuros cidadãos, carentes de uma análise 

mais esclarecida do espaço geográfico. Esta lacuna pode deixar os 

estudantes com sérias dificuldades em dominar noções básicas do 

ensino de Geografia, como localização, meio ambiente, relação homem 

e natureza, entre outros. 

Com a ausência de um conhecimento pleno de Geografia, os 

alunos, futuros cidadãos encontram-se, desprovidos de instrumentos de 

raciocínios sobre o espaço, isto é, sobre os lugares de vida: os seus, os 

nossos, os dos outros (VESENTINI, 1989. p. 15).  

É importante formar professores competentes, com capacidade 

técnica para trabalhar os conteúdos, fazendo com que os alunos 

compreendam a realidade que os cercam. Nada melhor que incentivar 

os futuros professores a utilizarem a linguagem cartográfica como peça 

importante na abordagem destes conteúdos. A cartografia trás inúmeras 

possibilidades de conhecimento. Todo mapa tem algo mais, além do 

que simplesmente mostra e utilizar mapas temáticos, por exemplo, 

facilitará os trabalhos do futuro profissional. 

O professor de Geografia deve ser um exímio leitor de mapas, 

pois assim, utilizar materiais cartográficos garantirá êxito em seu 

trabalho e consequentemente ajudará estudantes a compreender os 

fenômenos geográficos. A cartografia permite analisar diversos 

fenômenos analisados pela ciência geográfica.  
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Existe atualmente uma constante preocupação com uma a 

aplicação de uma Geografia renovada, onde o professor tenha um bom 

planejamento, dispondo de bom material didático, entre outros. Estes 

fatores irão ajudar o professor a colocar em evidência todo o seu 

conhecimento em sala de aula. Neste sentido, o processo de ensino 

aprendizagem de Geografia, utilizará conteúdos e metodologia 

dependente do tipo de realidade vivenciada pelo aluno que o professor 

identificar. 

Existe hoje uma preocupação com o livro didático que trás 

realidades geralmente de localidades específicas e estudantes que 

residem e estudam em localidades distantes acabam por estudar a 

Geografia de lugares que fogem completamente de suas realidades. 

Correlacionar mapas com assuntos do cotidiano, tem sido também uma 

boa alternativa para melhor desenvolver suas funções. Em alguns casos 

os livros didáticos apresentam mapas isolados, que pouco contribui ou 

associam análises críticas do conteúdo. 

Num momento em que se fala bastante da renovação do ensino 

de Geografia, podemos associar a cartografia, através dos mapas 

mentais, como uma fonte de renovação desse ensino. Pois é uma 

atividade que é realizada pelos próprios estudantes e que tem como um 

de seus métodos avaliativos a análise de conhecimento cartográfico por 

parte do aluno e o seu conhecimento espacial de sua cidade, bairro ou 

proximidades de sua casa. 
 

O mapa mental permite observar se o aluno tem uma 

percepção efetiva da ocorrência de um fenômeno no 

espaço e condições de fazer a sua transposição para o 

papel. Ele vai trabalhar com todos os elementos 

essenciais que a cartografia postula no tocante a sua 

forma de expressão – a linguagem gráfica. (SIMIELLI, 

2002, apud SIMIÃO, 2011. p. 47) 
 

Portanto, o objetivo desta pesquisa é desenvolver o processo de 

ensino aprendizagem de Geografia através da cartografia. Buscando 

orientar os estudantes, desenvolvendo sua compreensão do espaço 

geográfico, suas habilidades e competências. Ressalta-se que o 
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professor, utilizando-se desta prática, também irá desenvolver 

experiências e habilidades, fundamentais para a sua careira profissional. 
 

Os mapas mentais: a linguagem cartográfica no ensino de 

Geografia 
 

Fazer uma análise de mapa na atualidade, não significa apenas 

relacioná-lo ao localizar-se. A sociedade contemporânea fornece uma 

infinidade de possibilidades, para levantamentos e construções de 

vários tipos de mapas. Para isto, é necessário que o mapa transmita de 

forma direta a informação desejada, sem dificuldades por parte de quem 

os manuseia. Principalmente quando associamos este elemento 

utilizado no ensino de Geografia. 

Dentre os vários métodos utilizados atualmente no ensino de 

Geografia, encontramos os mapas “criados”, em outras palavras 

podemos defini-los como mapas mentais. Estes que fogem dos 

tradicionais mapas prontos, que raramente destacam as especificidades 

de cada lugar. Os mapas mentais são excelente metodologia para seguir 

um novo perfil do ensino de cartografia em Geografia. 

Os mapas não podem ser considerados neutros. Eles servem 

como excelente ferramenta de análise crítica dos problemas da 

sociedade, desenvolvendo um uso efetivamente geográfico do mapa. 

Uma alternativa para por em prática esta análise crítica e o uso dos 

aspectos geográficos em um mapa, é desenvolver os mapas mentais. 

Esta atividade, irá destacar pontos de uma determinada sociedade, 

dependendo da atividade proposta, que dificilmente estão presentes em 

um mapa impresso. Os mapas mentais são representações do real, no 

qual estarão destacados por parte de quem os produz, suas percepções 

próprias, como a visão, audição olfato, lembranças, entre outros 

aspectos (NOGUEIRA, 2004). 

Através dos mapas mentais, os estudantes podem destacar 

pontos que dificilmente poderíamos encontrar num mapa tradicional. 

Isto vem enriquecer sua produção e ampliar seus conhecimentos. Isto 

sem falar que, cada um dos estudantes, poderá destacar aspectos 
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diferentes de determinado espaço e isso fornecerá ao professor 

elementos suficientes para realizar uma boa discussão dos trabalhos 

através de suas respectivas análises (RICHTER, 2011). 

O desenvolvimento de mapas mentais foi reforçado pelo 

processo de renovação da Geografia, que trouxe práticas inovadoras no 

ensino que contribuíram para uma melhor análise e observação dos 

lugares. Principalmente das regiões em que os livros didáticos não 

representam. Alguns livros destacam apenas os mapas de regiões ou de 

lugares em que a realidade do aluno não está em destaque. Então através 

dos mapas mentais, este problema pode ser relacionado, obviamente 

que isto depende da metodologia do professor.  

Os trabalhos com mapas mentais ainda são muito recentes. O 

mesmo é considerado uma prática inovadora no ensino de Geografia. E 

mesmo fugindo das linhas convencionais dos mapas impressos, ele é 

um importante instrumento no ensino de Geografia, pois tem como 

objetivo identificar através dos desenhos, os conhecimentos 

Geográficos adquiridos pelos alunos no decorrer de sua vida estudantil. 

Além de ser um excelente meio para a análise do professor, 

identificando se sua metodologia de ensino está fluindo bem. É bom 

deixar claro que as pesquisas sobre os mapas mentais iniciaram-se na 

Psicologia e não na Geografia como muitos acreditam (RICHTER, 

2010). 
 

A construção de mapas mentais por alunos do 1º ano do ensino 

médio  
 

A Geografia escolar tem importância fundamental na vida de 

um cidadão. O raciocínio espacial necessita ser entendido pelo sujeito, 

uma vez que, este entendimento fará com que este tenha uma melhor 

percepção sobre a sua sociedade e o mundo em geral. A relação do ser 

com o seu espaço torna-se cada vez mais complexa e necessita de uma 

compreensão que a cada dia que passa a ficar mais difícil. Em 

decorrência das complexas relações estabelecidas pelo homem com o 

espaço. 
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Os mapas mentais servem como excelente método no ensino de 

Geografia. Os referidos mapas servem, dentre várias possibilidades, 

para o professor perceber como anda o nível do conhecimento de seus 

alunos, através das diferentes escalas geográficas, integrando os 

conhecimentos científicos com os conhecimentos do cotidiano. Estes 

esboços cartográficos apresentam uma grande contribuição para uma 

alfabetização cartográfica. 

Dennis Richter desenvolveu uma pesquisa com estudantes de 

escola pública e privada da cidade de Presidente Prudente no interior de 

São Paulo no segundo semestre de 2008. Os estudantes desenvolveram 

mapas mentais sobre quatro temas diferentes, a cidade de Presidente 

Prudente, o trajeto casa-escola, problemas urbanos da cidade de 

Presidente Prudente e a globalização da cidade de Presidente Prudente. 

Com base nestes aspectos, foi desenvolvido o mapa conceitual 

(RICHTER, 2011). 

Diante da nítida amplitude destes quatro temas, a pesquisa aqui 

desenvolvida está relacionada apenas ao trajeto casa-escola dos 

estudantes. E esta pesquisa ocorreu no primeiro semestre de 2014 com 

a turma do 1º ano do ensino médio de uma escola privada localizada na 

zona urbana de Palmeira dos Índios/AL. A turma conta com estudantes 

que residem em cidades circunvizinhas como Major Izidoro, 

Cacimbinhas, Belém, além dos que moram na Zona rural do município 

Palmeirense e na própria sede do município. 

Este tipo de análise mais cuidadosa, permite-nos a classificação 

de algumas categorias de análises, que são utilizadas para identificar o 

raciocínio geográfico dos alunos. Estas categorias são: área geográfica, 

marco, ponto nodal, bairro, limites, vias, problemas urbanos, processo 

de globalização e elementos do mapa. Não existem níveis de 

importância entre estas categorias. Todas possuem suas parcelas de 

contribuição, além de estarem associadas na construção deste tipo de 

trabalho, que associa o trajeto casa-escola (RICHTER, 2011). 

No mapa 1, podemos identificar o mapa mental de uma aluna 

que reside no Centro, mesmo bairro do colégio. Ela destaca na maioria 

dos elementos, estabelecimentos comerciais, inclusive destacando o 
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calçadão do comércio e o mal planejado espaço urbano nesta área da 

cidade. Apresentando ruas que oscilam hora maior, hora menor. 

Podemos perceber com isto a existência de um fator que pode contribuir 

para as discussões sobre os problemas urbanos. O mapa também 

apresenta um grande círculo, que representa um lago ou barramento 

presente no centro de Palmeira dos Índios. 
 

Mapa 1: 

 
     Fonte: Estudante do 1º ano – morador do Centro de Palmeira. 
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Na mapa 2 chama atenção a presença da rodovia BR 316, que 

liga o a capital Maceió ao Sertão do estado, passando por Palmeira dos 

Índios/AL, município localizado no Agreste do estado de Alagoas. A 

rodovia é único meio de acesso por terra para estudantes que residem 

em municípios localizados no Sertão. Como é o representado no mapa 

2, onde um estudante que reside no município Sertanejo de Major 

Izidoro/AL, apresenta um esboço com escala menor do seu trajeto 

diário. Quando, comparado com o mapa 1, onde a estudante, como 

falado anteriormente, reside na cidade de Palmeira dos Índios. Claro 

que a distância entre as duas cidades, dificulta uma maior quantidade 

de elementos que compõem este trajeto. A cidade de Major Izidoro está 

localizada a 56 quilômetros da cidade de Palmeira dos Índios. 

O estudante limita-se a pequenos trechos urbanizados das duas 

cidades, mais precisamente em Palmeira dos Índios apenas a o colégio, 

uma praça e a Catedral Diocesana da cidade. Já em Major Izidoro, o 

mesmo destaca poucas ruas, uma praça e a sua residência. Neste caso, 

o estudante limita-se em destacar em seu esboço poucos trechos das 

cidades de Major Izidoro e de Palmeira dos Índios e alguns acessos a 

outras cidades e povoados que se encontram em seu trajeto. 

Os mapas mentais não são uma exatidão do que se ver na 

realidade. São representações baseadas no que cada indivíduo autor 

deste tipo de atividade considera que deve ser destacado. 

 

Esse fato indica que o mapa não é um reflexo direto da 

realidade, ele passa por filtros, por leituras particulares 

que alteram sua dimensão – do geral ao específico. 

Portanto, ao observarmos um mapa mental, temos 

possibilidade de analisar as interpretações que os 

estudantes desenvolvem sobre um determinado espaço, 

onde contextos, fatos e objetos são relacionados e 

representados de acordo com o “olhar espacial” do aluno. 

(RICHTER, 2011. p. 147) 
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Mapa 2:  

 
       Fonte: Estudante do 1º ano – morador da cidade de Major Izidoro. 

 

A análise dos mapas mentais, destacando a relação dos 

indivíduos com o espaço, garantirá melhores resultados em suas 

análises e posteriores discussões. Não é coerente definir os mapas 

mentais como apenas um “espelho” da realidade, sua complexa 

quantidade de informações, permitem que muitos conteúdos sejam 

destacados, contribuindo assim com o ensino de Geografia. Aplicar 

atividades relacionadas ao trajeto feito pelos estudantes de casa até a 

escola através dos mapas mentais, tem se tornado cada vez mais 
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comum, dando subsídios ao professor de Geografia para analisar a 

noção de localização de seus alunos. Claro que esta atividade precisa 

ser objetiva e ter um sentido, não sendo apenas aplicada sem nenhum 

tipo de análise posterior, por exemplo. 

 

Considerações finais 
 

Ao concluir este trabalho, percebemos o quanto a linguagem 

cartográfica é variada e apresenta-se como uma importante ferramenta 

de auxílio no processo de ensino aprendizagem da Geografia. Ela é 

extremamente importante para o desenvolvimento intelectual dos 

estudantes e o ensino da disciplina associado ao uso da cartografia, 

fornecem maiores possibilidades de êxito no trabalho do professor. Por 

mais que sua formação seja defasada, com pouco estímulo para utilizar 

os recursos cartográficos na vida profissional, cabe ao docente buscar 

ou desenvolver métodos que supram esta lacuna. 

Diante da proposta da elaboração de mapas mentais, destacando 

o trajeto casa/escola, os trabalhos apresentaram bons resultados. O 

desenvolvimento da prática teve como base o trabalho desenvolvido por 

Dennis Richter no interior de São Paulo. Quando Richter elaborou um 

trabalho mais aprofundado com seus estudantes, não só analisando o 

trajeto casa/escola, mas também outros aspectos como a cidade de 

Presidente Prudente, problemas urbanos da cidade de Presidente 

Prudente e a globalização da cidade de Presidente Prudente. Para 

critério de análise dos mapas mentais, Dennis utilizou definições 

próprias, como também utilizou definições do autor Kevin Lynch, que 

destaca em seu livro intitulado “A imagem da cidade” (2006), pontos 

de análises denominados área geográfica, vias, bairros, Marcos, Pontos 

nodais, limites, problemas urbanos, processo de globalização e 

elementos do mapa.  

Pode-se considerar que os trabalhos foram bem interessantes 

para os alunos, pois, todos participaram e apresentaram bastante 

interesse em desenvolver a atividade. Houve grande interação no 

momento da atividade. Inclusive estudantes que faltaram no dia da 

realização da atividade, buscaram realizá-la em entregar em outra aula. 

Após a conclusão da atividade, a próxima etapa foi analisar os esboços 
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desenvolvidos pelos alunos e percebemos que o trabalho alcançou os 

objetivos esperados.  
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CAPÍTULO 8 
 

A VARIAÇÃO LINGUÍSTICA E A LITERATURA DE 

CORDEL APLICADA AO CONTEXTO ESCOLAR 
 

Juliana Lopes da Silva15 
 

Considerações iniciais 
 

A formação de qualidade é de suma importância para que o 

professor de Língua Portuguesa trabalhe a linguagem, reconhecendo a 

diversidade linguística, a fim de direcionar o aluno ao uso da língua 

culta. Nesse sentido, esse trabalho apresenta uma reflexão sobre a 

leitura e escrita, ensino de gramática e variação linguística. O presente 

trabalho foi desenvolvido sob a orientação da professora Maria 

Margarete de Paiva 16 , com base no projeto do professor Fernando 

Augusto de Lima Oliveira17.  

Evidencia-se que o Cordel é um grande instrumento de trabalho 

nas aulas de Língua Portuguesa, porque trabalha o senso crítico dos 

alunos, expondo-os à realidade social, histórica, política e econômica 

do nordeste, contribuindo para um estudo comparativo entre o hoje e o 

ontem. Além disso, presta-se como excelente material para leitura e 

produção de texto e para o estudo das variações e da gramática. 

O estudo desse gênero textual torna-se relevante por esse tipo 

de texto fazer parte da realidade cultural dos alunos da região nordeste 

e porque, subjacente ao estudo das variedades linguísticas dessa 

                                                           
15 Graduada em Letras/Português pela Universidade Estadual de Alagoas-UNEAL. 

Participante do Grupo de Pesquisa em Variação Linguística - GPVL. Especialização 

em Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa e Literatura pela Faculdade de 

Ensino Regional Alternativa. E-mail: jju_83@hotmail.com 
16 Mestre em Linguística - UFAL. Coordenadora do Grupo de Pesquisa em Variação 

Linguística – GPVL. Professora da Universidade Estadual de Alagoas-UNEAL 
17  Pós-Doutor em Linguística (UFPA/CNPq). Doutor e Mestre em Linguística pela 

UFAL. Professor da Universidade de Pernambuco (Garanhuns). Docente Permanente 

do Mestrado Profissional em Letras (PROFLETRAS). Líder do Grupo de Estudos em 

Análise e Descrição Linguística (GEADLin/CNPq). 
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literatura, está a reflexão de que mesmo aqueles que fazem uso da 

norma não culta são também produtores de cultura e de saber. 

O uso ou não da gramática tradicional, em geral, vem gerando 

polêmica entre os professores, ao longo dos últimos anos. Alguns 

defendem que o ensino normativo é importante, uma vez que os falantes 

de uma língua precisam da norma padrão para se comunicar; outros 

condenam tal uso, pois, privilegiam o ensino da oralidade. Nesse 

sentido, Teixeira e Santos (2006) afirmam que "cresce o número de 

professores que, conscientes de que o estudo da gramática deve habilitar 

os alunos a usarem adequadamente os recursos linguísticos, tem 

enfatizado abordagens diferentes das tradicionais", entretanto, ainda 

falta muito para mudar essa realidade, porque muitos professores não 

estão suficientemente preparados para lidar com a heterogeneidade 

linguística de seus alunos e, assim, continuam a exigir um ensino de 

Português centrado em uma concepção tradicional. 

Senso assim, faz-se necessário uma abordagem sobre a 

necessidade que a escola tem de trabalhar a forma considerada padrão, 

pois a não padrão o aluno já conhece. O professor precisa compreender 

e transmitir para seus alunos que não existem usos linguisticamente 

melhores ou mais certos que outros; existem usos que ganharam mais 

aceitação, mais prestígio que outros, por razões puramente sociais, 

dessa forma, não é por acaso que a fala considerada errada seja 

justamente a fala da classe desprestigiada social, política e 

financeiramente, com grande representação na Literatura de Cordel.  
 

A formação do professor e o trabalho com a linguagem 
 

Este capítulo trata da importância de uma formação de 

qualidade para que o professor de Língua Portuguesa 18  trabalhe a 

linguagem, reconhecendo a diversidade linguística em sala de aula, a 

fim de direcioná-la rumo à língua culta. Nessa linha de pensamento, 

faz-se uma reflexão sobre leitura e escrita, ensino de gramática e estudo 

da variação e discorre-se, também, sobre o ensino e aprendizagem de 

                                                           
18 Doravante, trataremos Língua Portuguesa como LP. 
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Língua Portuguesa, abordando a necessidade de realizar um ensino de 

gramática normativa de forma contextualizada. 
 

Reflexão sobre leitura e escrita, ensino de gramática e estudo 

da variação 
 

Vive-se em uma sociedade imersa em letras e imagens, com as 

quais a pessoa precisa estabelecer relação de sentido para formar um 

texto, que pressupõe um contexto, ou seja, o mundo em volta desse 

indivíduo. Desse modo, a escola, como principal agente formador e 

disseminador da leitura, deve desenvolver no aluno um espírito 

analítico e crítico. 

Para que isso ocorra, a escola deve envolver todos os 

professores, independentemente da área de atuação, em ações 

interdisciplinares que proporcionem aos alunos momentos de leitura de 

textos verbais e não verbais; de reflexão, através de discussões - com 

inferências do professor; e de atividades de produção de textos, nas 

quais o discente possa opinar sobre as questões discutidas. A escola 

precisa colaborar para a formação de um cidadão crítico e, para isso, 

necessita explorar a diversidade existente na literatura. 

Um dos papéis mais importantes da escola é mostrar ao aluno os 

passos que levam à leitura significativa. Além disso, torna-se necessário 

propiciar ao discente o acesso à norma culta, compreendendo que a 

educação oferece os meios para que as pessoas ampliem o 

conhecimento e ascendam socialmente. Isso perpassa por um ensino 

que dê prioridade à prática constante de leitura e de escrita em sala de 

aula (FIORIN, 2013). Nesse sentido, o contato do estudante, desde 

muito cedo, com os livros é relevante para instigá-lo à leitura, tornando-

o um leitor assíduo e fazendo com que a leitura seja prazerosa – 

formando, assim, o hábito da leitura. 

Dentre a diversidade de leituras trabalhadas pela escola, devem 

ser contempladas leituras de artigos, poemas, letras de músicas, 

receitas, cartas, charges, HQs, tirinhas, enfim, práticas de leitura com 

textos de diferentes gêneros - priorizando os que circulam socialmente 



- 120 - 

e buscando a aprendizagem significativa do aluno (MARCUSCHI, 

2008). 

Trabalhar diferentes gêneros textuais, utilizando estratégias 

variadas, como atividades de oralidade, de escuta, de leitura e de escrita, 

estimulam os discentes a se interessarem pela leitura. Também, os 

desenhos, as cores, os jogos e as brincadeiras presentes nas atividades 

motivam, de forma lúdica, os alunos a lerem cada vez mais. 

A leitura deve ser priorizada para a formação do conhecimento, 

pois qualquer texto oral ou escrito somente poderá ser produzido a partir 

das informações que o indivíduo detém sobre o assunto. A maioria das 

escolas, entretanto, ainda, não dá a importância devida à leitura nas 

aulas de língua portuguesa; prevalece o ensino da gramática normativa, 

que não alcança a realidade geral de uso da língua; a gramática é 

particularizada, destacando apenas a língua prestigiada socialmente, 

haja vista que não considera a variação linguística existente no dia a dia 

(FIORIN, 2013). 

A gramática normativa estuda apenas a norma culta da língua, a 

variante de prestígio, que se baseia, em geral, na língua escrita dos 

literatos - considerada a mais correta - e dá pouca importância às 

variações linguísticas, históricas e regionais, que são fenômenos que 

acontecem na língua, condicionados por fatores internos e externos a 

ela. Deve-se destacar que qualquer língua sofre alterações. 
 

Temos pois variável linguística quando duas formas diferentes 

permitem dizer ‘a mesma coisa’, ou seja, quando dois 

significantes têm o mesmo significado e quando as diferenças 

que eles mantêm em uma função outra, estilística ou social. 

(CALVET, 2002, p. 91) 
 

Percebe-se a preocupação por parte de muitos professores de 

língua portuguesa em trabalhar a gramática normativa em sala de aula 

por considerá-la um instrumento de ensino capaz de conduzir o aluno a 

falar e escrever corretamente, o que não significa falar e escrever bem. 

Deve-se evidenciar que os falantes nativos baseiam-se em regras da 

própria língua para estabelecer a comunicação, o que implica coerência. 
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Nesse sentido, é preciso estabelecer sentidos no texto, os problemas 

linguísticos podem ser trabalhados posteriormente, com o auxílio da 

gramática normativa.  

Fiorin (2013) afirma que o professor que trabalha apenas a 

gramática normativa acaba desrespeitando as variantes linguísticas 

utilizadas pelos discentes de diferentes segmentos da sociedade, que 

trazem suas próprias experiências linguísticas, adquiridas no seu 

convívio social. É inadmissível, que diante de tantos estudos voltados à 

variação linguística, o professor, ainda, adote a concepção de língua 

como homogênea. Também, nos materiais didáticos disponíveis na 

escola atualmente, bem como nos meios de comunicação e informações 

que a mesma dispõe, existe um grande número de textos sobre variação 

linguística, entre os quais a literatura de cordel que pode se prestar à 

discussão do assunto. 

Cabe ao professor utilizar variadas estratégias de leitura e 

escrita, a fim de favorecer ao aluno a escolha de atividades com as quais 

ele se identifique, a exemplo de: hora do conto; rodas de leitura (que 

podem acontecer num outro local, fora da sala); troca de livros entre os 

alunos. É preciso ampliar a visão de mundo dos alunos, inserindo-os na 

cultura letrada e estimulando o desejo por outras leituras, o que, 

provavelmente, possibilitará a vivência de emoções, o exercício da 

fantasia e da imaginação, entre outras (MARCUSCHI, 2008). 

Assim, uma prática intensa de leitura na escola é necessária, 

sobretudo, para propiciar a intertextualidade, no intuito de ampliar o 

conhecimento, melhorar a oralidade, minimizar os problemas de escrita 

e promover a compreensão do que está sendo lido a fim de desenvolver 

o senso crítico. O aluno que é motivado a ler aprende a gostar de ler e 

adapta-se às diversas leituras. 
 

Ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa 
 

O contexto atual revela transformações de várias ordens, pela 

própria dinamicidade da vida. A rapidez com que as coisas acontecem 

exige que as pessoas optem por atividades e objetos que demandem 

pouco tempo delas. Até mesmo a comunicação, na maioria das vezes, 

tem de ser breve e eficaz. Assim, o professor deve buscar saberes que 

sirvam de base para a prática educativa e que o instrumentalize a 
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trabalhar com essa clientela que, pela necessidade de uma comunicação 

rápida nos meios tecnológicos os quais utiliza, pratica na sala de aula a 

linguagem reduzida, simplificada, dos ambientes virtuais dos quais 

participa.  

Não se trata apenas de utilizar o internetês, mas de não avançar 

em uma discussão sobre determinado assunto. Nesse sentido, a 

formação do professor perpassa pela necessidade de, além das teorias, 

prepará-lo metodologicamente para fazer com que o aluno participe das 

aulas, expondo as próprias ideias, e para que ele possa planejar as aulas, 

inserindo os meios tecnológicos disponíveis na escola para contribuir 

com o ensino aprendizagem. 

Falar em educação pressupõe pensar uma formação docente e 

uma prática pedagógica de qualidade, por isso mesmo é necessário 

entender a formação do professor como desenvolvimento dos saberes, 

para o qual, também, se exige qualificação e valorização profissional, 

aspectos relevantes para a competência do docente (MARCUSCHI, 

2008). O comprometimento do professor é fundamental, mas não é 

suficiente para contornar os obstáculos que aparecerão em sua prática 

profissional. O que significa munir o professor das ferramentas devidas 

para exercer a sua cidadania (ELIAS, 2013). 

O professor de Língua Portuguesa precisa reconhecer que todo 

falante nativo já domina um repertório linguístico antes de adentrar na 

escola. O repertório deve ser trabalhado, para que o conhecimento da 

norma culta seja ampliado. Convém acrescentar que o ensino da língua 

portuguesa não se resume à prescrição das regras da gramática 

normativa, pois percebe-se que, muitas vezes, as aulas de Língua 

Portuguesa se prendem a exercícios prescritivos que pouco contribuem 

para o desenvolvimento da competência comunicativa do discente. 

Convém acrescentar que, no processo de ensino aprendizagem 

de Língua Portuguesa, a forma como é produzido o saber linguístico e 

a repercussão desse saber na vida dos alunos pode levá-los à reflexão 

sobre o ensino da língua e sobre os conteúdos adotados. É perceptível 

que, em algumas escolas, o ensino de LP, ainda, está imbuído da 

tradição gramatical, focada apenas na norma padrão culta, entendida 
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como a forma ideal a ser seguida por aqueles que querem se expressar 

adequadamente; com certeza, ela é importante, mas não única (FIORIN, 

2013). 

Ao lado da descrição da variedade culta da língua, a gramática 

normativa apresenta e dita norma de bem falar e escrever, para uma 

correta utilização oral e escrita do idioma; prescreve o que se deve e o 

que não se deve usar na língua. Essa gramática considera apenas uma 

variedade da língua como sendo verdadeira, assim é necessário 

entender que existem variedades linguísticas e que estas precisam ser 

conhecidas e exploradas (CALVET, 2002). 

Uma das grandes preocupações por parte da escola é formar 

alunos que dominem a escrita e a oralidade culta, no entanto, na 

atualidade, faz-se necessário que a escola reveja as práticas de ensino, 

preocupando-se, também, com a competência linguística do aluno, ou 

seja, com a capacidade que cada um tem de adequar a própria língua às 

mais diversas circunstâncias (ELIAS, 2013). 

Quando se é leitor tem-se uma participação mais crítica na 

sociedade. O indivíduo que lê está atualizado com os acontecimentos, 

ou seja, está bem informado. Neste contexto, a leitura é um instrumento 

propício para facilitar aos alunos a compreensão da realidade social e o 

entendimento como cidadão no mundo.  

Sendo assim, a escola tem um papel fundamental, por isso 

precisa oferecer aos alunos momentos de leitura e produções de textos. 

Também, a mediação do professor para a reescrita torna-se de grande 

relevância, para que o aluno desenvolva a leitura e a escrita, que devem 

ser finalidade primordial das escolas, principalmente nas aulas de 

Língua Portuguesa (LIRA, 2003). 
 

Metodologia para o ensino de Língua Portuguesa 
 

Cada professor precisa dispor de metodologias propícias para 

desenvolver a compreensão do aluno no sentido de adequar o próprio 

modo de falar, o idioleto – diferente, porque ninguém fala igual ao outro 

– às diversas situações de uso em sociedade. Cabe ressaltar que o 

idioleto é oriundo do grupo social e regional, que, também, possui seus 

dialetos próprios. Isso justifica a necessidade de compreensão de que a 
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língua apresenta diferenças que se manifestam na fala de cada 

indivíduo, inerentes e justificáveis na própria língua. 

Na escola, o aluno, muitas vezes, como diz Antunes (2003, p. 20): 
 

[...] se vê frustrado no seu esforço de estudar e, quase sempre, 

deixa a escola com a quase inabalável certeza de que é incapaz, 

de que é linguisticamente deficiente, inferior, não podendo, 

portanto, tomar a palavra ou ter voz para fazer valer seus 

direitos, para participar ativo e criticamente daquilo que 

acontece à sua volta. 
 

O professor, muitas vezes, não se dedica ou desconhece como 

trabalhar com a diversidade linguística, o que faz com que ele imponha 

o uso da norma culta e inutilize a fala e ou escrita de alunos que não 

fazem uso desta. Alguns alunos falam ou escrevem palavras como: 

“prantar” (plantar); “nóis vai” ou “a gente vamos” (nós vamos), formas 

consideradas erradas para aqueles que cristalizaram a forma culta.  

Essas formas não cultas não devem ser consideradas um erro 

quando utilizadas por falantes que não conhecem outra forma, haja vista 

que cresceram ouvindo seus familiares falando assim. Muitos falantes 

da norma culta, no entanto, consideram errado esse modo de falar. É a 

partir daí que aparece o preconceito linguístico, motivando colegas de 

sala de aula a darem risadas e o professor à correção. No que se refere 

à noção de erro, (CAGLIARI, 2002, p. 25) 
 

A maneira como se fala, como se deixa falar, sobretudo como se 

pergunta e como são aceitas as respostas muitas vezes são usadas 

não para avaliar o desenvolvimento intelectual de um aluno, mas 

como um subterfúgio para lhe dizer que é burro, incapaz ou 

excelente. 
 

A incoerência de algumas crenças é apontada nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, documento oficial que regulamenta o ensino de 

Língua Portuguesa no Brasil, colocando que:  
 

[...] existe muito preconceito decorrente do valor atribuído às 

variedades padrão e ao estigma associado às variedades não padrão, 

consideradas inferiores ou erradas pela gramática. Essas diferenças não 

são imediatamente reconhecidas e, quando são, são objeto de avaliação 

negativa. Para cumprir bem a função de ensinar a escrita e a língua 
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padrão, a escola precisa livrar-se de vários mitos: o de que existe uma 

forma “correta” de falar, o de que a fala de uma região é melhor do que 

a de outras, o de que a fala “correta” é a que se aproxima da língua 

escrita, o de que o brasileiro fala mal o português, o de que o português 

é uma língua difícil, o de que é preciso “consertar” a fala do aluno para 

evitar que ele escreva errado. Essas crenças insustentáveis produziram 

uma prática de mutilação cultural [...] (BRASIL, 1998, p. 31)  
 

A escola, muitas vezes, comete um erro grande em dizer que só 

existe uma forma de falar, que é aquela que segue as normas das 

gramáticas, que não se preocupam com o fato de a LP apresentar uma 

grande variedade de formas, especialmente aquelas que não se 

encaixam na variedade de maior prestígio social, considerando tais 

variedades como erros (ELIAS, 2013). 

Na maioria das vezes, o aluno fica com medo de falar na sala e 

de dar sugestões, porque já foi tão repreendido que acha que tudo que 

fala é errado e será motivo de risos e chacotas por parte dos colegas e 

até mesmo dos professores. É preciso entender, conforme assegura 

Fiorin (2013), que a língua não é uniforme. Todas as línguas mudam. 

Esta é uma das verdades indiscutíveis em relação às línguas, sobre a 

qual não pode haver nenhuma dúvida.  

Toda língua sofre mudanças com o passar do tempo, inclusive a 

norma culta tem suas transformações. A linguagem, portanto, será 

adequada ao meio de convivência e à classe social de cada falante. Cabe 

a ele saber distinguir as situações em que deve usar a variante-padrão 

ou uma variante de menor prestígio social (MARCUSCHI, 2008). 

Nesse sentido, faz-se necessário que a escola trabalhe a forma 

considerada padrão, pois a não padrão o aluno já conhece. O professor 

precisa compreender e transmitir para seus alunos que não existem usos 

linguisticamente melhores ou mais certos que outros; existem usos que 

ganharam mais aceitação, mais prestígio que outros, por razões 

puramente sociais, dessa forma, não é por acaso que a fala considerada 

errada seja justamente a fala da classe desprestigiada social, política e 

financeiramente, com grande representação na Literatura de Cordel. 
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A Literatura de Cordel 
 

A expressão Literatura de Cordel foi cunhada por estudiosos da 

cultura popular para designar os folhetos vendidos em feira, em uma 

referência ao se que fazia em Portugal, onde cordéis eram sinônimos de 

livros impressos em papel barato, vendidos a preços baixos e expostos, 

pendurados em barbantes, ou cordões. Daí, o nome cordel. No Brasil, a 

Literatura de Cordel surgiu na Paraíba, há mais de 100 anos; seu 

principal autor foi Leandro Gomes de Barros, poeta com grande 

habilidade para criar. Foi através dele que surgiram outros poetas como: 

José Camelo de Melo Rezende e José Bernardo da Silva. 

Os temas abordados pelos cordelistas são os mais diversos e 

envolvem realidade e ficção, desde disputas eleitorais entre políticos e 

problemas sociais até histórias de amor e aventura, que têm como 

personagens reis, rainhas e princesas. No entanto, dois assuntos 

destacam-se na preferência dos poetas: a religião (na maioria das vezes, 

a devoção do povo ao Padre Cícero e ao Frei Damião) e o cangaço 

(narrações sobre as façanhas de homens como Lampião e João 

Calango). Temas da atualidade, também, são utilizados para chamar a 

atenção da população para assuntos políticos e de interesse, 

principalmente de camadas mais fortes. 

A Literatura de Cordel teve início na Espanha, no século XVI, 

e, logo depois, começou a ser vista em Portugal; foi assim designada 

porque os folhetos ficam presos por um pequeno cordel, em exposição 

nas casas onde eram vendidos (DIEGUES JÚNIOR, 1977, p. 3 Apud 

SOUZA, 2007, p. 34). Nos primórdios, os cordéis continham peças de 

teatro, escritas por autores que se destacavam à época, como Gil 

Vicente.  

Os cordéis foram trazidos para o Brasil pelos colonizadores 

vindos de Portugal, encaminhados para Salvador, que até então era 

capital da República Brasileira. Na metade do século XIX, os Cordéis 

brasileiros começaram a ser impressos, vendidos e publicados; eles 

apresentavam características da realidade do Brasil, expondo-a em 

todos os aspectos pertinentes àquela época, apresentando em forma de 
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Cordel, as transformações culturais, históricas, geográficas, sociais, 

econômicas e etc. 
 

A literatura de cordel é um fenômeno cultural de caráter regional 

que, apesar de, nos seus primórdios, estar intrinsecamente ligado 

à oralidade, essa condição inicial foi, paulatinamente, sendo 

ampliada, ganhando um novo status quando da sua impressão 

em folhetos populares. Definir, portanto, a literatura de cordel, 

implica caracterizar, primeiro’, o discurso plasmado em textos 

impressos; segundo, o suporte específico em que esses textos 

foram veiculados; e, terceiro, as maneiras e práticas intimamente 

ligadas a recitação/audição desses textos por parte dos 

poetas/ouvintes. (OLIVEIRA, 2012, p. 112). 
 

Percebe-se que a Literatura de Cordel ainda permanece na 

mente dos brasileiros, mesmo que esquecida, na maioria das vezes, em 

sala de aula. Ela é muito presente, principalmente, na região Nordeste, 

como uma das manifestações culturais que faz parte da história do povo 

nordestino. 

Nos livretos de Cordel, encontram-se pensamentos simples e 

esclarecedores de uma realidade bastante vista no Nordeste, destacando 

problemas da seca, diversidade religiosa, respeito aos Santos, corrupção 

na política, e etc. Diante de tantas irregularidades visíveis naquela 

época, uma das saídas para expor o que ali acontecia eram os cordéis, 

que, de uma maneira descontraída e até mesmo engraçada, conseguiam 

propor discussões que servem de reflexão até os dias atuais. 

A Literatura de Cordel, ainda, é muito pouco estudada em sala 

de aula, por ser considerada um gênero menor, de menos prestígio, 

tendo em vista o dimensionamento da literatura em geral, voltada para 

os cânones da LP, seja em escolas da rede pública seja da rede privada 

do Brasil. Nos dias atuais, alguns tímidos trabalhos, com ênfase no 

Nordeste, apontam para Literatura de Cordel como um gênero literário 

que faz parte da literatura brasileira. Isto difere da concepção de (JAHN, 

2011, p. 10). 
 

A Literatura de Cordel não é exatamente um gênero literário, 

antes, abarca em si quase todos os gêneros literários (poesia, 

romance, tragédia, teatro) e outros produtos como profecias, 
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calendários, receitas de bolo, notícias locais e mais uma 

infinidade de supostos documentos que nem sequer pretendiam 

ser literatura. Assim, falar da Literatura de Cordel sugere um 

tipo de literatura que foi rejeitada pelos estudiosos da história 

literária. Em geral, entende-se por Literatura de Cordel a 

maneira com que certa literatura era vendida na Europa – e 

também nas Américas – presa em um barbante (cordel) para sua 

exposição ao público. 
 

A Literatura de Cordel apresenta diversas variações da língua19, 

dando espaço para que o Cordel, como objeto de estudo de gêneros 

textuais, seja, também considerado nos aspectos linguísticos, que 

revelam fenômenos individuais e ou regionais da língua portuguesa. 

Vê-se que a Literatura de Cordel foi e é alvo de preconceito linguístico, 

tendo em vista a grande expansão que tomaram os textos literários 

formais. Logo, os grandes nomes da literatura brasileira esqueceram a 

Literatura de Cordel, a qual acabou sendo julgada como de linguagem 

popular e informal.  

O trabalho com Cordel, em sala de aula, serve de grande aliado 

para a formação do senso crítico dos alunos, porque expõe a realidade 

social, histórica, política e econômica do nordeste de tempos atrás, 

contribuindo para que o aluno realize comparações entre o passado e a 

realidade com a atual, formando nesse leitor um senso crítico mais 

apurado em relação ao meio social que vive. 

Outro meio que se aplica à literatura de cordel, é a possibilidade 

de discussão entre discentes e docentes, abordando os aspectos sociais, 

históricos, econômicos e políticos, vistos no cotidiano. Estes aspectos, 

vistos a partir dos “livretos” de Cordel, propõem temas variados, a 

exemplo de como o casamento era visto antigamente: 
 

O casamento do calango?  
 

Diante do exposto, vê-se que a Literatura de Cordel, é uma 

manifestação cultural que se mantêm viva até os dias atuais, por abordar 

tudo que rodeia o cotidiano e merece destaque por ser tão importante a 

                                                           
19 Esse aspecto tem relação com o Cordel escrito em linguagem não culta. 
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ponto de resgatar a cultura de uma região, vivenciando uma realidade 

passada, que interfere no presente e no futuro. 
 

Origens da Literatura de Cordel 
 

O romanceiro popular nordestino, herdeiro da oralidade dos 

trovadores medievais e da literatura de Cordel europeia – que era 

vendida pendurada em barbantes, ou cavalgando cordéis -, adquiriu 

identidade própria desde os tempos de Gregório de Matos Guerra, o 

primeiro poeta brasileiro a compor sátiras com a mesma espontaneidade 

adotada pelos autores das camadas mais populares. 

A poesia popular, narrativa impressa conhecida na atualidade 

como literatura de cordel, é descendente direta do trovadorismo 

medieval, surgido na Península Ibérica – Portugal e Espanha e região 

da província do Sul da França. Ela chegou ao Brasil na bagagem dos 

colonizadores e floresceu no nordeste brasileiro. A princípio, o 

trovadorismo ficou retido na oralidade, dando surgimento aos 

cantadores e poetas populares que faziam circular as trovas em cadernos 

manuscritos. 

Esse gênero tão desvalorizado na academia, recebe novos 

olhares; o romanceiro popular, antes considerado uma arte menor, passa 

a fazer parte da escola literária brasileira, a exemplo do Romantismo, 

do Parnasianismo e do condoreiríssimos. O cordel tem interagido com 

diversas outras artes. Ele está presente na literatura de Jorge Amado, no 

teatro de ariano Suassuna. No cinema de Guel Anaes; na xilogravura de 

J. Boges; e nas ilustrações do pernambucano Jô Oliveira. 
 

Características  
 

Quando Leandro Gomes de Barros iniciou o processo de 

editoração de cordel no Brasil, as publicações estavam próximas do 

folhetim: história publicada num folheto de geralmente 32 páginas com 

variações que iam de 8 a 64. Era uma maneira de manter o interesse do 

leitor e, assim, garantir futuras vendas. Os editores pioneiros Pedro 

Batista (genro de Leandro), Francisco das chagas Batista (irmão de 
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Pedro e grande amigo de Leandro) e João Martins de Athayde 

rejeitaram esta tática. As histórias maiores eram editadas em dois ou 

três volumes, mas não mais no esquema de folhetim. O formato, com 

pequenas variações, era de 11x15 (que correspondia a uma folha A4 

dobrada em quatro partes). 

Editoras pioneiras, como a Guajarina, de Belém do Pará (que se 

manteve ativa entre as décadas de 1910 a 1940), mantiveram esse 

formato. As edições pioneiras do cordel não traziam ilustrações na capa. 

No máximo, arabescos ou vinhetas pinçadas de outras publicações. João 

Martins de Athayde, a partir de 1921, estabeleceu-se como grande 

editor no Recife, recorrendo às gravuras de artistas contratados, 

inclusive seu sobrinho Eliezer. Athayde também se valia dos clichês em 

zincogravuras, com imagens de cartões postais e de artistas de cinema. 

A utilização da xilogravura em escala maior, tornando-a 

popular, se deu com o editor alagoano José Bernardo da Silva, que 

estabeleceu um parque gráfico, em Juazeiro do Norte, Ceará, onde 

contou com o apoio do Padre Cícero. Em 1952, o editor paulistano 

Prelúdio, passou a publicar cordéis no formato que o consagrou, com 

capa em policromia e tamanho maior que o nordestino (13,5 x 18). 

Neste mesmo período, o poeta baiano Antônio Teodoro dos Santos 

apresentou alguns originais à editora. Teodoro escrevia sobre tudo, para 

todos. Seu cordel Vida e Tragédia ao Presidente Getúlio Vargas, de 

1954. Escrito após o suicídio de Getúlio, vendeu na primeira edição, 

impressionantemente, 260 mil exemplares.  

Começa, então, o período áureo da literatura de cordel publicada 

no sudeste. A obra de Teodoro é vasta e de boa qualidade e, dentre os 

muitos títulos, ainda se destacam João Soldado, O Valente, Praça que 

meteu o Diabo num Saco e Lampião o Rei do Cangaço, clássicos 

incontestes. Em 1973, Prelúdio mudou o nome para luzeiro, mantendo-

se o formato e o padrão com a inclusão de uma ficha, que continha 

características da obra e uma biografia do autor. 
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A Literatura de Cordel na sala de aula 
 

A importância de estudar o Cordel em sala de aula está sendo 

enfatizada em projetos ousados. Essa inovação está em vários 

municípios de cidades do Nordeste e do Rio de Janeiro, onde está 

situada a academia Brasileira de Literatura de Cordel. Inserir a literatura 

de Cordel nas salas de aula, em todas as fases do ensino fundamental, 

segundo grau e, também, para a alfabetização de adultos, justifica-se 

face ao caráter, lúdico e informativo, além de constituir-se em 

importante ferramenta para o estudo da estruturação poética – verso, 

métrica, rima, ritmo e oração. 

A literatura de Cordel é um veículo que permite ao povo 

participar da vida do país: debater a realidade, necessidades e 

aspirações; retratar tradições e costumes, revelando um conjunto de 

manifestações artísticas e culturais com importância inestimável para a 

história e para o folclore – não apenas do Nordeste, mas de todo o país. 

Os poetas, por estarem comprometidos com as próprias comunidades e 

com os acontecimentos do Brasil e do mundo, em geral, abordam 

temáticas de interesse geral, tais como: ABECE (forma de composição 

poética em que cada estrofe começa com uma letra do alfabeto), 

Biografia, educação escolar, saúde pessoal, políticas públicas, medicina 

popular, romance, reportagem) fatos do cotidiano, cantorias e desafios. 

Ter o cordel nas bibliotecas das escolas pode representar um 

passo extremamente valioso para o devido reconhecimento e resgate 

desse tipo de literatura. É dar à nova geração a oportunidade de apreciar 

a riqueza e a expressividade da nossa cultura. Significa ter contato com 

o passado, a memória, o saber tradicional, o conto poético, numa 

linguagem, ao mesmo tempo, simplória e bela, de fácil compreensão e 

de uma engenhosidade singular, observada na construção dos versos e 

rimas. A escola, também, precisa prestigiar a cultura popular, caso 

queira preservar a própria história. Demonstrar preocupações na 

manutenção do saber é assumir e incorporar manifestações que o povo 

cultua e que apresentam significância.  
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Como é uma leitura que pode ser cantada, acompanhada de um 

ou vários instrumentos musicais como, viola, rabeca, sanfona, violão, 

pífano, zabumba, flauta, pandeiro ou outro de interesse do professor, os 

alunos podem se interessar pela aprendizagem de determinado 

instrumento musical, do canto ou da educação rítmica, mesmo os que 

não queiram estudar ou compor música. Finalmente, pode-se orientar 

os alunos a produzir histórias, despertando a criatividade e contribuindo 

para que sejam revelados.  
 

Considerações finais 
 

Sendo assim, ao trabalhar com o Cordel, contribuímos com o 

conhecimento dos discentes no que diz respeito às variedades 

linguísticas em detrimento às normas gramaticais. Ao lidar com este 

tipo de tradição cultural peculiar, a partir de oficinas lúdicas que vão 

desde a origem do cordel perpassando pelo processo de produção até 

chegar à interface com a linguística, mais precisamente com a Variação 

Linguística (estudos de variantes linguísticas), os alunos puderam 

utilizem a linguagem empregada nesse tipo de criação cultural para 

aperfeiçoar o conhecimento acerca das variantes linguísticas e, com 

isso, perceberam que a norma padrão é também uma forma de 

expressão além da que eles já conhecem. Dessa forma, puderam 

perceber que a situação na qual estejam inseridos exigirá um grau maior 

ou menor de formalidade; logo, o conhecimento linguístico tanto da 

norma considerada padrão quanto da utilizada por ele em situações 

cotidianas são essenciais para sua inserção no meio social. 

Além do mais o trabalho com o cordel busca reavivar uma 

tradição cultural que, com o decorrer dos séculos, principalmente com 

o advento da tecnologia e da implantação de novas formas de cultura 

foi praticamente perdida.  

Percebemos o quanto a cultura do erro é alastrada no espaço 

escolar, ainda que inocentemente. Pudemos observar também que ainda 

prevalece na escola um discurso autoritário com o tom de “certo” e 

“errado”, reforçando assim as distorções sobre o fenômeno linguístico, 
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mantendo o preconceito, até mesmo entre os falantes da mesma 

variedade.  

Uma das mais graves decorrências desse discurso se cogita no 

medo que os alunos têm de falar nas aulas, com receio de não saber 

expressar-se com temor de ser ridicularizado, saindo muitas vezes da 

escola com a certeza de não saberem falar nem escrever.  

Compreendemos que o entendimento de Variação é algo 

conflitante, principalmente quando inserida em um contexto em que 

não privilegia a atitude espontânea do falante. Acreditamos que ao 

trazermos uma reflexão mais acurada sobre esse aspecto dentro de um 

contexto escolar foi de suma importância, pois foi a partir dessas 

discussões que conseguimos auxiliar os docentes a desenvolverem 

práticas de ensino mais próximas da realidade do aluno, não 

privilegiando, apenas, o ensino de normas. 
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CAPÍTULO 9  
 

ASPECTOS CULTURAIS E SUAS 

INFLUÊNCIAS NO ENSINO-

APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA 
 

Lívia Maria Silva Lucas20 
 

Considerações iniciais 

 

O presente artigo objetiva investigar questões culturais na 

formação e preparação de professores e consequentemente na 

elaboração de suas aulas. Este trabalho baseia-se autores como: 

Erickson (1997); Bennet (1998) Adaskou, Britten e Fahsi (1990) que 

apresentam as definições do termo cultura; Hyde (1994); Scovel (1980) 

e Kramsch (1998) que registram a relação entre cultura e língua; Moita 

Lopes (1996) e Luckesi (1992) que apontam as principais complicações 

encontradas pelos docentes para explorar os aspectos culturais no 

ensino da língua estrangeira; Schumann (1978) que discute sua teoria 

de aculturação como auxílio para o ensino-aprendizagem de língua 

inglesa entre outros autores mencionados no decorrer da pesquisa. 

Este trabalho reporta-se a uma pesquisa de campo realizada na 

Universidade Estadual de Alagoas.Para a coleta de dados foram 

utilizados os seguintes instrumentos, um questionário para dois 

professores com oito perguntas e outro para vinte e seis alunos, com 

oito perguntas relacionadas ao tema discutido. A pesquisa mostrou que 

adotar os aspectos culturais aproxima os alunos da língua em uso e 

tornam as aulas mais interativas e motivadoras para a melhor aquisição 

das quatro habilidades competentes (listening, speaking, reading, 

                                                           
20  Graduada em Letras/Inglês pela Universidade Estadual de Alagoas - UNEAL, 

Campus III, Palmeira dos Índios-AL. Professora de Língua Inglesa no Centro 

Educacional Cristo Redentor e Escola Estadual Monsenhor Macêdo ambas em 

Palmeira dos Índios-AL. E-mail: livia_23_@hotmail.com. 
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writing), além disso, este artigo reforça a importância de capacitação 

profissional, para que seja possível motivar os estudos comparativos de 

forma didática nas aulas. 

Com a crescente globalização, a proficiência na língua inglesa 

demonstra um meio de poder e é de extrema importância para fins 

comerciais e econômicos, pois, nas últimas décadas, a ampliação do 

inglês deu origem à uma língua franca e é relevante que os professores 

sejam formados para o ensino de culturas, pois é fundamental observar 

os  aspectos culturais como parte importante do processo de aquisição 

do idioma. 

O ensino cultural agregado ao ensino de língua inglesa deve ter 

um planejamento mediado pelo professor em atuação, para que se torne 

um meio de conhecimento que possibilite ao aluno a desconstrução de 

estereótipos da cultura estrangeira, porque a mesma é algo que torna os 

povos diferentes uns dos outros, como também é o meio usado nas 

relações interpessoais em que a sociedade se insere. O que torna o 

ensino de línguas e o conhecimento intercultural unificado e 

indispensável à aprendizagem. 

Ademais, Dalpian (1996) afirma que a língua dá acesso à 

cultura, e que para aprender uma língua é necessário fazer um mergulho 

cultural e que as aquisições das habilidades escritas e orais não ficam 

asseguradas somente com o conhecimento das estruturas linguísticas. 

Dessa maneira, surgiu a curiosidade em identificar se o estudo 

comparativo dos aspectos culturais entre a língua materna e a segunda 

língua é contemplado nas aulas de Literatura Inglesa e Língua Inglesa 

e quais metodologias seriam utilizadas pelos professores- formadores. 

Diante disso, foram observados o 5º, 7° e 8° (quinto, sétimo e oitavo) 

períodos de Letras Inglês, da Universidade Estadual de Alagoas - 

Campus III, através da observação das aulas. O aspecto motivador para 

a realização desta pesquisa foi o de observar os alunos em formação 

acadêmica e sua relação com o estudo comparativo entre culturas na 

universidade, bem como em suas possíveis atuações na área. 

O presente trabalho foi realizado por meio de uma pesquisa de 

campo, na qual a análise dos dados é de cunho qualitativo. As 

informações foram coletadas através de observação e questionários, 
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tendo como foco a investigação do objeto da pesquisa. 

Algumas questões serão levantadas com relação ao uso dos 

aspectos culturais nas aulas de LE (Língua Estrangeira), porque o 

processo de ensino-aprendizagem se torna mais significativo quando há 

o envolvimento entre a língua materna e a língua-alvo e que a 

metodologia utilizada juntamente com o livro didático não abrangem 

suficientemente o conteúdo cultural. 
 

Cultura e seus significados 
 

O termo cultura é de difícil concepção, pois existem demasiados 

conceitos para defini-la, contudo nenhum deles chegaria a uma 

completa e perfeita noção. Tomando conhecimento disto, serão 

apontadas as principais definições sobre cultura baseadas nos 

estudiosos do tema em questão. 

Diante das inúmeras concepções definidas, muitas delas vêm 

sendo concebidas desde os primórdios da sociedade. Hall (1961) define 

a cultura como um meio de autoconhecimento. Segundo o autor, para 

que o indivíduo conheça a si próprio é preciso que conheça outros tipos 

de culturas. 

É evidente que os grupos sociais são diferentes e são 

constituídos por membros que dividem as mesmas ideologias e crenças, 

dando à cultura características materiais e imateriais. Na material, 

estariam incorporadas as roupas, comidas e todas as características 

propriamente físicas. Já a cultura imaterial seria caracterizada pelo 

aspecto invisível a olho nu, que seriam os comportamentos em grupo 

ou individuais. Estes princípios partem da teoria em que Lado (1957) 

determina a cultura como “thewaysofpeople”.21 

Do mesmo modo, Giddens (1996) assegura que a cultura é 

baseada nos valores que  um determinado grupo tem, de acordo com as 

normas que seguem, e os bens materiais que criam e ainda reforça que 

o envolvimento entre culturas diferentes é necessário. Portanto, por 

                                                           
21 Do inglês, significa “os jeitos das pessoas” foi uma expressão usada por Robert 

Lado para descrever a cultura em termos gerais. 
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inúmeras questões a sociedade está, cada vez mais, unida em relações 

estrangeiras. 

Nessa perspectiva, é importante entender que cada cultura 

possui padrões únicos de comportamento que só remetem sentido para 

os membros delas, ou seja, para um indivíduo de outra comunidade 

cultural pode soar estranho qualquer tipo de comportamento que seja 

diferente, gerando, muitas vezes, até afastamento e não identificação 

com a cultura da LE. Posto que o que acontece é um desconhecimento 

acerca desses distintos comportamentos e que mais relevante é não 

julgar a cultura do outro tendo como ponto de partida aprópria. 

Desse modo, (SCHUTZ, 1999 apud COELHO, 2001) aponta 

como “filtro dificultador” do aprendizado da cultura da língua 

estrangeira o provincianismo, que é um meio extremo de monocultura, 

pois o aluno não procura se identificar com a cultura em estudo e tende 

a se fechar para o aprendizado, porque ele se sente inseguro quando é 

confrontado com uma nova maneira de ser e falar que são distintas da 

sua. 

Outra questão importante é compreender que há similaridades 

inseridas em muitas culturas, porém, também encontramos grandes 

diferenças que variam de uma sociedade para outra e que somos capazes 

de identificar muitos aspectos culturais facilmente. Contudo, outros são 

mais difíceis e às vezes passam imperceptíveis. 

Essas variações culturais contribuem para a teoria de Erickson 

(1997) que ressalta a descrição de uma cultura visível e outra invisível. 

A primeira é aprendida inconscientemente, conforme vamos utilizando 

a cultura em nosso cotidiano, ela se torna um hábito; já a segunda, trata-

se de características superficiais como o idioma falado, clima, 

habitações, vestimentas, etc. 

Outro pesquisador traz um estudo teórico bem similar ao 

citado por Erickson (1997). 

Ele expõe que existem em nosso meio dois tipos de cultura: 
 

Enquanto a cultura objetiva consiste das manifestações visíveis 

de uma dada sociedade – arte, literatura, música, ciência, 

religião, política, língua -, ou seja, o que se pode chamar de 
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produtos concretos de uma sociedade, a cultura subjetiva pode 

ser encontrada nas suas manifestações invisíveis – valores, 

moralidade, crenças, comportamento, uso da linguagem, ou seja, 

os conteúdos abstratos dessa sociedade. (BENNET, 1998, apud 

MEYER, 2008, p. 3-4) 
 

Por fim,os estudiosos Adaskou, Britten e Fahsi (1990) levam em 

conta quatro características diferentes para especificar a cultura: 

estético, pois se relacionam com a literatura, música, cinema etc; 

sociológico, que acrescenta as relações interpessoais, a família e 

costumes; semântico, que envolve o desenvolvimento do pensamento e 

compreensão das perspectivas, e, por último, sociolinguístico ou 

pragmático, que explicam o experimento prático com o código 

linguístico que é preciso para uma comunicação infalível. 

Sendo assim, o falante-aprendiz precisa se aproximar da língua-

alvo, sem ter a obrigação de tomar para si a cultura do outro, sempre 

levando em conta sua origem cultural, sem se desvencilhar dela, pois 

“cabe à educação do futuro cuidar para que a ideia de unidade da 

espécie humana não apague a ideia de diversidade e que a da sua 

diversidade não apague a da sua unidade (MORIN, 2002, p. 55)”. Assim 

como é de extrema importância perceber, conhecer e respeitar as 

diferenças culturais existentes entre os povos. 
 

Relação entre cultura e língua 
 

No que diz respeito à relação cultura e língua existem muitas 

discordâncias entre os grandes estudiosos do assunto. Apple e Muysken 

(1987), Hyde (1994) e Scovel (1980) explicam que o estreitamento das 

relações entre a cultura e o código linguístico é facultativo, pois não há 

nada dentro do código linguístico que vincule cultura e língua, sendo 

enfatizados apenas os aspectos gramaticais, desse modo, não 

consideram ligação forte entre os dois termos. 

No entanto, Kramsch (1998) defende que a cultura e a língua 

estão conectadas com as identidades que cada grupo carrega consigo. 

De acordo com a estudiosa, há ligação natural entre o idioma falado 

pelos componentes de um determinado grupo social e a identidade do 
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mesmo, através do sotaque, vocabulário e dos padrões de discurso os 

falantes identificam-se e são identificados como componentes dessa ou 

daquela comunidade de fala. 

Decerto, é válido acrescentar que não basta traduzir palavras de 

um idioma para o outro e impor regras para se ensinar uma língua 

estrangeira, é preciso ter noção das dimensões culturais da língua 

ensinada. Nesse caso a língua inglesa, porque esse idioma será a 

extensão de nossos pensamentos, além de ser ferramenta de 

comunicação. Portanto, transmitir os ensinamentos sobre uma LE é 

muito mais do que ensinar o uso de regras, é explicar a realidade de uso 

no cotidiano. 

Isto remete aos argumentos expostos por Bennett (1998 apud 

LIMA, 2009), quando explica que professores e alunos de LE percebem 

a língua somente como ferramenta de comunicação, esquecendo de que 

ela é um método de representação do nosso raciocínio, ou seja, a 

transmissão de conhecimentos de uma língua estrangeira não pode se 

resumir somente ao ensino de traduções e uso da gramática. 

Uma concepção é levantada por Kramsch (1998) no que diz 

respeito à discussão da relação entre cultura e língua: são os aprendizes 

de línguas. Isto significa que eles detêm os aspectos de apropriação, ou 

seja, a apropriação de uma língua e, consequentemente, de sua cultura, 

é conquistada no momento em que seus aprendizes a adotam e a 

adaptam aos seus próprios interesses. De acordo com Kramsch, (1998) 

ao invés de se a própriar culturalmente, os aprendizes devem adequar-

se, ou seja, transformar a cultura e a língua estrangeira como suas e 

adaptá-las. 

O ensino-aprendizagem de língua estrangeira e cultura deveriam 

se basear no conceito de que os alunos só conseguirão ter domínio sobre 

a língua-alvo se antes disso tiverem domínio sobre os aspectos e 

contextos culturais em que essa língua atua, porque a cultura é uma 

“comunidade discursiva que partilha uma história e um espaço sociais 

em comum e um sistema de padrões para perceber, crer, avaliar, atuar 

(KRAMSCH, 1998, p. 127)”. Sendo assim, através de estudos baseados 

na educação intercultural os aprendizes conseguiriam visualizar 
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diferentes modos de ver e interpretar o mundo. 

Primordialmente, Dalpian (1996) comenta que saudar uma 

pessoa, a convidar para algo, pedir um favor, servir um cafezinho e se 

desculpar, são todas situações que estão inseridas intrinsecamente em 

um contexto cultural. Tal conceito serviria como base para o ensino de 

qualquer LE, inclusive o ensino de língua inglesa, pois o mais 

importante acerca do ensino de línguas seria o de internalizar no 

aprendiz a percepção da consciência sobre as diferenças e semelhanças 

que estão presentes nos grupos que são culturalmente distintos. 

Igualmente, o professor de língua inglesa pode discutir com a 

classe sobre os costumes da língua em estudo e fazer uma reflexão que 

mostre os contrastes com a sua língua materna, reforçando que há 

diferenças entre a cultura aprendida e a própria cultura. E que nenhuma 

se sobressai à outra, mas que existem diferentes situações de contexto, 

porque quando uma língua estrangeira é ensinada se tem como alvo a 

aprendizagem de comunicação através desse novo idioma, como 

Almeida Filho (1993) afirma que conforme se vai aprendendo outra 

língua, se desestrangeiriza. 

Segundo Byram, (1989) os aprendizes que compreendem esse 

jeito de ver a língua serão capazes de perceber que a cultura do outro 

não é uma ameaça a nossa identidade, mas sim um modo de manter a 

nossa própria identidade. Dessa maneira, a língua inglesa não pode ser 

passada somente como um sistema que deve ser exaustivamente 

decodificado, dando ênfase somente a aspectos gramaticais, mas sim 

uma área do conhecimento que enfoque o estudo das funções culturais. 
 

Os problemas encontrados no ensino de língua estrangeira 

através do confronto entre culturas 
 

O ensino de culturas requer organização e muito planejamento, 

pois o professor deve ter domínio sobre o assunto abordado durante as 

aulas. Os problemas partem da questão de que a maioria dos docentes 

tem conteúdos gramaticais a serem cumpridos em um curto espaço de 

tempo, pois a carga horária nas escolas em sua maioria não favorece o 
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ensino de língua inglesa. 

Mas a preocupação sobre o ensino cultural de língua inglesa se 

encontra naqueles que relutam em tratar de problemas culturais, seja 

pela ausência de domínio sobre o idioma, pelo descontrole e 

insegurança no conteúdo ensinado, pela falta de material didático 

adequado ou pela superlotação nas salas de aula que acabam gerando 

dispersão nos alunos. Percebendo estes fatores, Galloway (1985) 

argumenta que são diversos os problemas dos docentes de língua 

estrangeira para ensinar cultura de uma língua-alvo sistematizada. 

Outrossim, o ensino de língua inglesa ao invés de habilitar o 

aprendiz a ler, escrever e falar uma nova língua passou a regrar-se, 

quase sempre, “no estudo de formas gramaticais e no vocabulário 

(CORACINI, 1995, p. 106)”. Dessa maneira, a linguagem pode ser vista 

de forma equivocada, como se fosse algo que não nos pertencesse. 

Além disso, quando o tema cultura é o foco da abordagem nas 

aulas de inglês, uma situação que pode ocorrer é a de relevar aspectos 

culturais somente dos norte-americanos e ingleses, como também dar 

ênfase que essas duas nacionalidades apresentam sotaques distintos. 

Dessa maneira é importante reafirmar que não se deve focar no 

estereótipo da língua em estudo, muito menos o de se apropriar da 

cultura como se fosse nativo dela. 

Outro ponto de grande importância é acentuado quando Moita 

Lopes (1996) argumenta que a sala de aula de LE é uma oportunidade 

ótima para levantar discussões sobre questões culturais, através de 

filmes, músicas, textos e poemas trazidos para a classe, tendo o intuito 

de desmistificar alguns estereótipos que foram internalizados com o 

passar do tempo. O propósito do ensino de culturas, dentro da língua 

inglesa, não é o de se apoderar da língua- alvo, é compreender que ela 

possui características específicas, visto que “inglês é hoje a língua 

franca mundial e não é mais propriedade de seus falantes nativos 

(KEYS, 1999, p. 24- 25)”. 

Os problemas a respeito do ensino de culturas podem acontecer 

porque transmitir os aspectos culturais requer muito mais do que regras 

e normas, o ensino envolve valores, comportamentos, conduta, crenças 

e até mesmo sentimentos, e isso pode gerar medo, pois  nem todos os 
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professores encontram-se preparados para novas experiências. Por isso, 

geralmente decidem não lidar com esses aspectos, porque quando algo 

é diferente da cultura que serve como base – o português - as reações 

são muito mais temerosas. 

Os livros didáticos são outra dificuldade encontrada no 

confronto cultural. Coracini (2011) declara que há docentes que 

utilizam o livro em demasia e que baseiam suas aulas exclusivamente 

nesse recurso, havendo uso descomedido desse material, 

comprometendo, na maioria das vezes, o sucesso de suas aulas. 

Contudo, Luckesi (1992) afirma que dentro do sistema de ensino, o 

livro didático é um meio de comunicação importante, e que deve ser 

utilizado de forma crítica para que não acabe sendo veículo de 

conteúdos e modos de pensar que estejam em discrepância com o que o 

professor deseja transmitir. 

Em suma, o livro didático eventualmente não comporta de 

forma suficiente a cultura dos países de língua inglesa, ou seja, os 

aspectos linguísticos são muito mais discriminados no ensino de inglês 

no Brasil do que os culturais. Assim, é importante levar em conta que 

“o objetivo maior do material didático é o de criar condições para que 

se desenvolva entre os alunos uma competência linguístico-

comunicativa na língua-alvo” (ALMEIDA FILHO, 2003, p. 2). 

Portanto os materiais didáticos utilizados com os alunos devem 

favorecer a aprendizagem da língua estrangeira. 

Entretanto, grande parte dos docentes pode tomar uma 

importante decisão com o objetivo de conseguir um bom preparo para 

inserir um novo método de trabalho, que unifique a língua, cultura e o 

ensino. Um método que se preocupe em manter o material didático 

apropriado e complementá-lo de acordo com seus princípios e 

necessidades. É importante elaborar uma revisão bibliográfica que seja 

atualizada, visando trabalhos e pesquisadores que se encontrem dentro 

dos temas culturais. 
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Logo, políticas públicas deveriam promover a questão cultural 

dentro do ensino de língua inglesa, bem como o incentivo à capacitação 

de professores, como também melhores estruturas nas escolas, que 

ajudariam a minimizar as dificuldades de ensino de LE porque, de 

acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) 

deve-se levar em conta também o fato de que na sala de aula as 

condições 22  podem dificultar o ensino das quatro habilidades 

competentes. 
 

O ensino comparativo entre culturas como auxílio para o 

ensino-aprendizagem de língua inglesa 
 

É costumeiro haver diferenças metodológicas no ensino de 

língua inglesa como no ensino de qualquer outra língua estrangeira. Se 

tratando dos aspectos culturais, a comparação entre a cultura materna e 

a da segunda língua é sem dúvida importante para que assim, o aprendiz 

compreenda e perceba as distinções entre a própria cultura e a 

aprendida. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) 23 

consistem no princípio da transversalidade, revelando os papéis 

essenciais que o ensino de LE devem ter, incluindo assuntos como a 

ligação entre a juventude e a escola, os movimentos sociais, a 

pluralidade cultural, ideologias e a verdade social de cada indivíduo. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares do Curso de Letras 

(BRASIL, 2001)24 no que diz respeito à formação de especialistas que 

tenham o domínio da língua estrangeira e suas culturas para exercer a 

função de pesquisadores ou professores, é necessário que o curso de 

                                                           
22 Carga horária reduzida, classes superlotadas, pouco domínio das habilidades orais 

por parte da maioria dos professores, material didático reduzido ao giz e livro didático 

etc. 
23  Estes parâmetros tratam basicamente dos terceiro e quarto ciclos do Ensino 

Fundamental de Línguas Estrangeiras. 
24  Documento que trata de diversos processos acerca das Diretrizes Curriculares 

Nacionais dos cursos de Filosofia, História, Geografia, Serviço Social, Comunicação 

Social, Ciências Sociais, Letras, Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia 

remetidas pela SESu/MEC para apreciação daCES/CNE. 
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Letras contribua de forma significativa no desenvolvimento das 

competências e habilidades citadas: 
 

Reflexão analítica e crítica sobre a linguagem como fenômeno 

psicológico, educacional, social, histórico, cultural, político e 

ideológico; 

Visão crítica das perspectivas teóricas adotadas nas 

investigações linguísticas e literárias, que fundamentam sua 

formação profissional; 

Preparação profissional atualizada, de acordo com a dinâmica do 

mercado detrabalho; 

Percepção de diferentes contextos interculturais; 
 

As Diretrizes Curriculares do Curso de Letras determinam de 

forma esclarecida que os docentes em formação acadêmica devem ter 

uma reflexão crítica e analítica a respeito da linguagem, visto que ela 

não é somente um fenômeno linguístico, mas um fenômeno que abrange 

diferentes áreas, inclusive a cultural. Devem manter a criticidade se 

tratando das perspectivas teóricas, almejando fundamentação na 

formação profissional, bem como contínua capacitação. E por fim, 

devem ter a percepção de que há diferentes contextos culturais, os quais 

devem fomentar a realidade da língua e do aluno. 

Pela mesma razão, o Projeto Pedagógico de Curso da 

Universidade Estadual de Alagoas visa alguns importantes aspectos 

acerca do profissional que pretende atuar na área: 
 

O profissional do Curso de Letras deverá ser uma pessoa que 

desenvolva sua capacidade intelectiva e criativa por meio da 

linguagem, considerada nas suas múltiplas funções, apreendida 

na diversidade das línguas e na produção literária; que seja capaz 

de encontrar soluções imediatas e, para isso, precisa ser 

integrado ao meio. (UNEAL, 2010, p. 16-17) 
 

Após a formação acadêmica, o profissional deverá contribuir de 

maneira significativa na construção do aluno como leitor e produtor de 

textos, bem como em sua formação como cidadão dinâmico, 

colaborando com a criação de uma sociedade igualitária, justa e 

criativa. É frisado que o egresso após conclusão do curso consiga 

mediar e solucionar problemas, eis que isso é mais imprescindível do 
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que acumular informações. 

Constata-se que o ensino-aprendizagem de uma língua 

estrangeira tem como principal objetivo o desenvolvimento das 

habilidades comunicativas relacionadas à expansão intercultural 

comunicativa, pois elas “têm o objetivo de proporcionar ao aprendiz 

conhecimentos linguísticos para que ele se torne habilitado a se 

comunicar com outros falantes, nativos ou não, da língua que está 

aprendendo (FIGUEIREDO E OLIVEIRA, 2002, p. 29)”. 

Para consolidar tal afirmação, é importante analisar o 

embasamento teórico de Schumann (1978) em seu princípio de 

Aculturação. Esta pesquisa tinha o objetivo de observar seis 

aprendizes25no processo de aquisição de língua inglesa. As informações 

da pesquisa foram recolhidas por meio de questionários e o pesquisador 

analisou durante um período de dez meses as situações de comunicação 

espontânea em que os aprendizes mediavam. Um deles foi Alberto26. 

Schumann (1978) percebeu que o aprendiz não apresentava limitações 

cognitivas, por esta razão o que aconteceu com Alberto foi uma 

distância politica, social e cultural dos que falavam a segunda língua. 

Após esse período, a conclusão foi de que quem menos aprendeu foi 

aquele que “estava mais distante socialmente e psicologicamente do 

grupo da língua-alvo (SCHUMANN, 1978, p. 34)”. 

Por meio das análises realizadas, fica registrado que os 

aprendizes mencionados acima tinham admiração pela cultura 

estudada, percebendo que a aquisição do inglês seria produto da 

aculturação que Schumann (1978) define como a associação 

psicológica e social do aluno com a língua estrangeira. Esse princípio 

explica que a aculturação pode ser significativa no processo de 

aprendizagem de uma segunda língua, seja ela qual for. 

De acordo com a teoria do pesquisador acima, se os 

afastamentos sociais e psicológicos se reduzirem entre os falantes e os 

aprendizes de uma LE, a obtenção de sucesso na aquisição da segunda 

                                                           
25 Duas crianças, dois adolescentes e dois adultos. 
26 Um dos adultos da pesquisa de Schumann, costarriquenho que trabalhava nos EUA. 
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língua poderá acontecer de forma mais instigante e será suscetível ao 

aperfeiçoamento. É importante deixar claro que tais estudos se 

desenvolveram no exterior, porém esse exemplar pode ser adaptado e 

concebido no processo de ensino-aprendizagem de qualquer idioma. 

Para os que almejam aprender uma segunda língua, é importante 

entender que se alguém deseja se comunicar e quer que a sua mensagem 

seja compreendida, é necessário reproduzi-la para uma linguagem 

cultural que seja aceita e compreendida pelo receptor. O conteúdo da 

mensagem pode ser qualquer um, mas para que ele seja bem recebido e 

positivamente compreendido é essencial conhecer os aspectos culturais 

daqueles com quem se fala. Esses pontos são primordiais para salientar 

ainda mais a relevância do ensino comparativo entre culturas como 

auxílio para o ensino-aprendizagem de língua inglesa, bem como 

(GUMPERZ, 1982 apud SARMENTO, 2004, p. 8) explica: 
 

O entendimento dos aspectos relacionados à cultura, 

principalmente as ‘pistas de contextualização’ são de 

fundamental importância para a realização de uma comunicação 

de sucesso entre pessoas pertencentes a diferentes comunidades 

linguísticas. A sensibilização do aprendiz para a cultura invisível 

de sua própria comunidade e para as de outras culturas é, no meu 

entender, uma necessidade para que tenhamos alunos 

competentes comunicativamente. 
 

Com isto, é válido reforçar que o ensino de uma língua 

estrangeira vai mais além de transmitir a estrutura, mas sim, de nortear 

o aluno para as situações reais de comunicação através de atividades e 

exercícios que sejam equivalentes às circunstâncias do dia-a-dia entre 

os falantes. Contudo, é preciso mostrar e explicar ao aprendiz que cada 

povo possui comportamentos e padrões que determinam os aspectos 

culturais dos mesmos. 

Por conseguinte, a importância de criar uma metodologia que se 

utilize da comparação entre culturas é necessária e inteligente, pois 

produzirá no aluno conhecimentos acentuados, abrangendo o próprio 

meio cultural e o de outros, e poderá leva-lo ao desenvolvimento das 

quatro habilidades competentes (listening, speaking, reading, writing). 

Fará com que  ele aguce sua percepção de mundo e desenvolva seu 
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senso de criticidade e que compare as particularidades culturais por 

meio da língua, além de fazer com que aprenda a estrutura linguística 

do inglês. 

Em síntese, claro que é muito mais fácil trabalhar dentro das 

regras e dos padrões impostos, mas isso nem sempre é viável 

considerando a realidade em que os aprendizes estão inseridos. Por fim, 

a análise dos aspectos culturais precisa de um olhar mais atencioso, 

visto que a língua inglesa está presente em nosso cotidiano, em todas as 

áreas e contextos, tendo grande e importante influência no mundo. 
 

Metodologia da pesquisa 
 

O método científico tem por finalidade concretizar um 

determinado objetivo, que pode sofrer alterações segundo sua natureza, 

“a metodologia científica consiste no estudo, geração  e verificação dos 

métodos, técnicas e processos utilizados na investigação e resolução de 

problemas, para o desenvolvimento do conhecimento científico” 

(RODRIGUES, et al.  2011. p. 13). 

Inicialmente, a realização da pesquisa de campo foi feita na 

Universidade Estadual de Alagoas – UNEAL – Campus III, com dois 

professores efetivos de Literatura Inglesa e Língua Inglesa. Com nove 

alunos do 5º (quinto) período, com nove alunos do 7º (sétimo) período 

e mais oito alunos do 8º (oitavo) período, que estavam presentes nas 

salas de aula e que possuem faixa etária entre dezenove e trinta anos. A 

escolha desses períodos se deu a partir da percepção de que ambos já 

podem, de acordo com os documentos oficiais, atuar ou serem atuantes 

da área, além de estarem em formação acadêmica. 

Em primeiro passo, a investigação se realizou a partir da 

observação das quatro aulas de Literatura Inglesa e das quatro aulas de 

Língua Inglesa, com o objetivo de analisar se os professores utilizavam 

aspectos culturais em suas aulas e quais metodologias eram aplicadas 

por eles dentro dessa perspectiva. Em seguida, para coletar e 

sistematizar os dados foram utilizados questionários de sondagem, com 

perguntas objetivas para os professores e alunos, contendo oito 



- 149 - 

perguntas cada questionário, tanto para os docentes como para os 

discentes. De acordo com Martins (2008): 
 

O questionário é considerado uma estratégia metodológica 

importante e popular no processo de coleta de dados para uma 

pesquisa de caráter social por se tratar de um conjunto ordenado 

e consistente de perguntas a respeito de variáveis e situações que 

se deseja medir ou descrever. (MARTINS, 2008 apud AMARAL, 

2011, p. 45) 
 

Sendo assim, esta pesquisa de campo se encontra na modalidade 

qualitativa, por que  “é utilizada para investigar um determinado 

problema da pesquisa, cujos procedimentos estatísticos não podem 

alcançar devido a complexidade do problema como: opiniões, 

comportamentos, atitudes dos indivíduos ou grupos” (RODRIGUES et 

al, 2011, p. 55). Ou seja, este tipo de pesquisa preocupa-se com aspectos 

reais, levando em conta as relações sociais e a compreensão de mundo 

dos participantes. 
 

Análise dos questionários dosprofessores 
 

O questionário de sondagem foi feito com dois professores 

efetivos de Literatura Inglesa e Língua Inglesa da universidade. O 

objetivo dessa sondagem foi o de averiguar a opinião dos docentes a 

respeito da abordagem dos aspectos culturais, visto que eles estão 

formando futuros profissionais da área. Também foi de interesse 

conhecer as metodologias e os recursos utilizados por eles para a 

abordagem cultural em sala de aula. 

Inicialmente, é levantado um questionamento sobre a formação 

acadêmica dos professores. Se houve o ensino dos aspectos culturais na 

época em que frequentaram a universidade. Com a execução do ensino 

de aspectos culturais durante a formação acadêmica ou durante a 

formação continuada, é relatada se há a importância de aborda-los 

enquanto profissionais atuantes da área. Sabendo da importância de 

abordar aspectos culturais durante as aulas, também é questionado quais 

tipos de aspectos culturais os professores entrevistados costumam 

utilizar como meio metodológico em suas aulas e se a carga horária 

contribui de forma positiva nesse processo. Além da carga horária, 

também é discutido se o material didático (livro didático) que é uma 
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ferramenta desenvolvida para o curso das aulas, pode ser 

complementado com outros recursos. E por fim, é interrogado qual o 

tipo de método que os educadores utilizam para ministrar suas aulas 

dentro da abordagem dos aspectos culturais. 
 

Análise dos questionários de sondagem dos alunos 
 

Com os alunos que estavam presentes nas classes, a aplicação 

dos questionários foi feita durante os últimos momentos das aulas de 

Literatura Inglesa e Língua Inglesa, com o objetivo de sondar a respeito 

de suas opiniões a cerca dos aspectos culturais na universidade, na 

educação básica, como também em suas possíveis áreas de atuação nas 

escolas, pois de acordo com o documento oficial “as experiências 

profissionais serão adquiridas durante e mesmo após a conclusão do 

curso (UNEAL, 2010, p.21)”. 

Primeiramente, os alunos foram questionados a respeito do 

significado de cultura, porque para investigar sobre os aspectos 

culturais, antes de tudo é preciso tomar conhecimento do entendimento 

deles diante do termo. Após relatarem suas definições sobre cultura, o 

corpo discente discute a respeito da importância de estudar os aspectos 

culturais. Também foi questionado quais aspectos da cultura inglesa os 

alunos acham mais relevantes e se na universidade, como professores 

em formação, acham que tais aspectos devem ser utilizados nas classes. 

Discorrem se em sua educação básica houve essa associação entre o 

ensino de línguas e os aspectos culturais. É questionado se há 

contemplação dos aspectos culturais dentro dos livros e materiais 

didáticos e se há dificuldades encontradas por alguns deles em abordar 

aspectos culturais ministrando suas aulas. 
 

Considerações finais 
 

Mediante a pesquisa realizada foi possível averiguar que o 

estudo comparativo entre culturas é de necessidade urgente, pois está 

presente no meio social e na vida das pessoas. De acordo com os teóricos 

relatados neste artigo, os aspectos culturais quando trabalhados de 

forma didática, colaboram no processo de ensino-aprendizagem de 

qualquer língua estrangeira, especialmente na língua inglesa, que está 

em foco, de maneira que os aprendizes consigam ter uma visão cultural 
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da língua estudada, contribuindo para o aproveitamento das aulas e para 

a construção de conhecimento. 

A análise da presente pesquisa nos relata que o profissional, na 

maioria das vezes, na educação básica, está focado somente no livro 

didático, regras gramaticais e tradução, não levando em conta que a 

língua inglesa, por ser uma língua franca, pode englobar temas que 

conscientizem culturalmente o aprendiz. Diante disso, o estudo dos 

aspectos culturais contribui para o processo de construção e formação: 

de cidadão, de personalidade, de ser pensante que é capaz de 

desconstruir preconceitos e estereótipos, que respeita o outro e a si 

próprio, além de pesquisador que busca e compartilha ideias e 

informações, sem perder as origens. 

Diante das respostas coletadas na pesquisa de campo, 

observamos que os professores universitários de literatura e língua 

inglesa possuem nível avançado de língua inglesa e buscam sempre 

trazer aspectos culturais em suas aulas, bem como procuram formação 

e capacitação continuada, promovendo uma formação consciente em 

seus alunos. No entanto, a dificuldade relatada pelos estudantes 

demonstrou que no ensino fundamental e médio, os profissionais que 

atuaram na área não aderiram a métodos adequados para trabalharem 

dentro da perspectiva cultural. Já em âmbito acadêmico, eles comentam 

a importância de utilizar os aspectos culturais nas aulas de língua 

inglesa, como meio de promover aulas mais interativas  e motivadoras, 

a fim de conhecer, avaliar e respeitar a cultura da língua estudada, não 

dando foco somente nos aspectos linguísticos e também sinalizam que 

já fazem uso deles em suas aulas. 

Nessa perspectiva, o desafio maior dos professores de língua 

inglesa é arraigar metodologias que foquem o estudo comparativo entre 

culturas na elaboração de suas aulas. É importante estar sempre se 

atualizando, como professores e facilitadores de uma língua estrangeira, 

para melhora e aperfeiçoamento das metodologias de ensino. 

Entretanto, vale esclarecer que para se trabalhar o estudo comparativo 

entre culturas é preciso que se possuam conhecimentos teóricos a 

respeito das práticas que envolvem o tema. 
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Além disso, os materiais didáticos, conteúdos e os métodos de 

ensino que foram utilizados no decorrer dos anos não podem ser 

descartados de maneira alguma, mas devem ser atentamente observados 

e complementados. É preciso fazer adaptações para trazer os aspectos 

culturais à tona no ensino de língua inglesa em nosso país, que tanto 

carece desse novo caminho que pode ser seguido pelos docentes. 

Da mesma forma, os professores não devem perder de vista a 

formação continuada, recordando que a composição de um competente 

atuante na área se dá através de exaustivos estudos e reflexão. É de 

grande responsabilidade do professor mostrar aos aprendizes que a 

pluralidade cultural é vasta, abordando temas culturais com cuidado, 

explicitando o respeito e encaminhando os alunos para uma completa 

aquisição do idioma estudado. 

Sendo assim, a língua inglesa é capaz de englobar temas que 

possam contribuir culturalmente para a vida e desenvolvimento do 

aluno. Portanto, é preciso que o ambiente escolar prepare profissionais 

e alunos para uma sociedade cada vez mais conectada em relações 

culturais. Por fim, a importância desta pesquisa encontra-se na 

contribuição do apoio ao uso dos aspectos culturais nas salas de aula, 

para que possam ser aplicados nos diferentes segmentos da educação, 

com o intuito de avançar o processo de ensino-aprendizagem, tomando-

o como um processo natural e motivador. 
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CAPÍTULO 10 
 

O MOVIMENTO INFANTIL NO ESPAÇO 

PEDAGÓGICO E SUA IMPORTÂNCIA NO 

PROCESSO DE APRENDIZAGEM 
 

 

Maria de Lourdes de Melo Silva27 
 

Considerações iniciais 
 

No Brasil, a preocupação com a educação infantil só foi 

oficialmente exposta na constituição de 1988, que a traz como sendo 

um dever do estado e um direito de toda criança. O Art.53 do Estatuto 

da Criança e do adolescente (ECA) diz que as crianças e adolescentes 

têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua 

pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o 

trabalho. A relação do movimento com o meio, possibilita à criança 

reconhecer o mundo a qual faz parte, tamanha é a importância do 

movimento para a construção e efetivação do conhecimento, que este é 

um dos componentes que embasam a teoria Walloniana, juntamente 

com outros três elementos: a afetividade, a inteligência e a formação do 

eu como pessoa. De acordo com Zabalza (1998), o espaço é capaz de 

despertar uma diversidade de sentimentos, sensações e pode ser um 

orientador e facilitador na escola.  

Diante de tantos indicativos e estudos que consolidam o espaço 

como um direito e um meio de aprendizado da criança, percebe-se a 

importância dos cuidados e da preparação com aquilo que a envolve, 

assim podemos considerar e potencializar o aprendizado através da 

psicologia do movimento e da mística do ambiente bem preparado e 

acolhedor. 
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graduada em Psicopedagogia Clínica e Institucional - (FAVENI). Atua como 

coordenadora pedagógica no Centro Educacional Cristo Redentor - (CECR).  

E-mail: lourdinhaa.mello@gmail.com 
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É extremamente importante que atividades que estimulem o 

movimento, sejam intensificadas na escola, pois a ação física é a 

primeira forma de aprendizagem e o espaço pode ser um 

potencializador desse desenvolvimento. 

Quando o movimento é estimulado, a criança consegue explorar 

o ambiente circundante com propriedade e espontaneidade, auxiliando 

sua percepção espacial. 

Pellegrini et al (2003. p. 122) intensifica que o movimento 

exerce uma função essencial para o desenvolvimento, destacando que 

nos primeiros sete anos de vida, as crianças têm um vocabulário gestual 

geralmente maior que o oral. Além disso, estudos destacam que há uma 

relação muito forte entre o desenvolvimento da inteligência, os 

sentimentos e o desempenho corporal. 

Ao referir-se ao movimento humano, a motricidade humana – 

objeto de estudo da Educação Física – tem o corpo a sua própria cultura 

de movimento e um espaço de intervenção social, assim, a chamada 

Pedagogia do “movimento humano” pode ser compreendida ao tratar 

de aspectos motor, de conduta motora, que o movimento do corpo e de 

como este pode ser trabalhado, considerando os conhecimentos 

provenientes da motricidade humana. 

De acordo com a teoria Walloniana (1975, p. 46), a gênese da 

inteligência é biológica e social, sendo o movimento entendido como 

um dos elementos de implicações educacionais, pois o movimento faz 

com que a criança seja exploradora do mundo exterior, embutindo-lhe 

experiências concretas que ajudam na construção das noções para 

desenvolvimento intelectual. 
 

Concepções de movimento e ato motor no espaço pedagógico: 

reflexões teóricas 
 

Wallon pensava que a escola deveria ser capaz de proporcionar 

a formação integral dos alunos, atingindo todos os âmbitos possíveis, 

suas teorias além de embasadas no desenvolvimento humano, também 

versaram sobre bases pedagógicas e psicológicas, mostrando que o 
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desenvolvimento afetivo é multidirecional. 
 

Para Wallon, o desenvolvimento, pensado dialeticamente, 

alterna momentos de maior introspecção (etapas centrípetas) e 

de maior extroversão (etapas centrífugas). De acordo com as 

características e condições de determinado estágio do 

desenvolvimento, os processos estarão voltados para o interior 

ou para o exterior, num contínuo movimento de internalização e 

externalização. É esse movimento pendular que permite ao 

sujeito sua construção em direção a autonomização. As etapas 

centrípetas, presentes nos estágios do ‘emocional’, do 

‘personalismo’ e da ‘adolescência’ são preponderantemente 

afetivas e “voltadas para a assimilação, a elaboração íntima, a 

edificação do sujeito e de sua relação com o outro. (GALVÃO, 

1995, p. 35) 
 

Ele foi o primeiro teórico da Psicologia Genética a considerar 

não só o corpo da criança, mas também suas emoções  com o 

aspectosfundamentais para a aprendizagem. Sistematizou suas ideias 

em quatro elementos básicos que se comunicam entre si: a afetividade,  

o movimento, a inteligência e a formação do eu. A base teórica deste  

autor chama a atenção para olhar a criança como um todo, um ser que 

é completo e não dividido por partes. 

Para Wallon (1942), o movimento caracteriza-se como o 

primeiro sinal de vida psíquica da criança, pois antes de falar, ela acaba 

se apropriando de uma linguagem gestual e mímica para ilustrar seus 

sentimentos. Por isso, que o movimento espontâneo vem a ser, para o 

teórico, a cerne do expressar-se. Nesse contexto, ele também fala das 

repetições feitas pelas crianças como forma de ratificação do 

aprendizado e que a ludicidade instiga-as ao conhecimento de novas 

coisas. 
 

O gosto pela repetição, o prazer nos atos ou coisas reencontrados 

são evidentes na criança pequena. Deve a isso sua perseverança 

indispensável para a aprendizagem, ficando por longos períodos 

tomada por operações puramente lúdicas. Contudo, enquanto a 

matéria e os meios continuam os mesmos, elas tendem a fazê-la 

adquirir apenas uma virtuosidade puramente formal. Mas o 

apetite investigativo que conduz toda criança normal incita-a a 

realizar transferências, durante as quais se depreende a fórmula 

do ato. (ALFANDÉRY, 2010, p. 81) 
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Ao descrever o processo do desenvolvimento infantil, Wallon 

ressalta que a criança já no início do seu desenvolvimento estabelece 

uma relação de comunicação com o meio, através da seleção de 

movimentos do corpo que garantem a sua aproximação do outro e a 

satisfação de suas necessidades. Portanto, na fase inicial do 

desenvolvimento infantil, os movimentos se apresentam como 

instrumentos expressivos de bem estar e mal estar. (MAHONEY, 

2000). 

O movimento faz parte do desenvolvimento físico, cognitivo e 

até mesmo cultural. Para Wallon há dois tipos de movimento: o 

instrumental, que incide diretamente no  meio físico,e o expressivo,  

onde o deslocamento corporal não ocorre, pois se permeia no campo 

dasemoções. 

A primeira função do movimento no desenvolvimento infantil é 

afetiva, é através do movimento que se expressa a relação entre as 

pessoas. Dessa forma,movimento e afetividade estão ligados de forma 

íntima, ou pelo menos passam a se misturar até uma maior 

diferenciação por parte da criança. 

Para Wallon o percurso é do ato motor ao ato mental, estando a 

motricidade muito ligada à inteligência. Para ilustrar esse processo 

pode-se observar a mudança de posicionamento involuntário que uma  

pessoa assume ao caminhar  e refletir. Afinal, o corpo fala e aponta 

características do estado da pessoa. 

As origens motoras do ato mental ficam ainda mais claras ao 

observarmos o comportamento da criança. Ao reagir a um evento 

exterior, ela adota atitudes de acordo com as situações. A imitação, por 

exemplo, revela claramente as origens motoras do ato mental. Outro 

exemplo disso é a criança recorrer a um gesto para completar a 

expressão de seu pensamento. 
 

[...] Ao perguntar para criança o tamanho de sua cama, ela irá 

dizer “Minha cama é assimmm grande”, e afastará as mão ao 

máximo que conseguir, para expressar com o movimento a sua 

intenção mental. Wallon chama isso de mentalidade projetiva - 

ainda frágil, o ato mental projeta-se em atos motores. 

(GALVÃO, 1995) 
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No campo da educação, é importante para os professores 

atentarem para as posturas corporais, os gestos, e o tônus da criança, 

pois a falta ou excesso de movimento são indicativos, e o educador pode 

compreender o que se passa com a criança. 
 

Quanto mais a criança consiga expressar-se por meio de 

palavras, menos serão necessárias as atividades motoras 

desordenadas. O esclarecimento da importância da 

psicomotricidade no desenvolvimento que a teoria Walloniana 

oferece permite uma compreensão diferenciada para a 

organização pedagógica. O movimento infantil tem um sentido 

muito distinto daquele presente no adulto e é promotor do 

desenvolvimento da criança. O educador que se mantiver atento 

a essas manifestações da criança terá elementos extras para 

compreender e manejar o processo de aprendizagem. Aliás, 

Wallon oferece outra valiosa contribuição para o campo 

educacional ao descrever a metodologia que adota em suas 

investigações. Ele chama a atenção para a necessidade de 

desconstruir o olhar adulto cêntrico presente na observação e nas 

metodologias de investigação sobre o desenvolvimento infantil. 

(ALFANDÉRY, 2010, p.38) 
 

Wallon salienta que é graças ao movimento que a criança 

aprende e se desenvolve, dessa forma, acaba censurando a rígida 

disciplina, e diz que o controle do movimento é algo custoso e gradual 

para a criança. A contenção do movimento deve ser um produto da 

aprendizagem.  

A teoria Walloniana suscita uma prática pedagógica que atende 

às necessidades da criança nos planos: afetivo, cognitivo e motor. Ao 

contrário do que propõe a teoria intelectualista do ensino, o 

desenvolvimento da inteligência não é o foco para Wallon, e sim 

caminho para a meta maior dodesenvolvimento. 

A importância do “meio” para o desenvolvimento infantil é 

grande na teoria de Wallon. O meio é o campo social onde a criança 

aplica os recursos dos quais dispõe, e retira dele recursos para sua ação. 

Assim, percebe-se a importância de pensar o ambiente de sala de aula 

nessa teoria, em termos do papel em que este pode trazer ao 

desenvolvimento infantil. Deve-se refletir sobre o espaço em que as 

atividades na escola serão realizadas, considerando aspectos como área 
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ocupada, materiais utilizados, objetos ao alcance das crianças, 

disposição do mobiliário, etc. 
 

Ao lado das situações planejadas especialmente para trabalhar o 

movimento em suas várias dimensões, a instituição reflita sobre 

o espaço dado ao movimento em todos os momentos da rotina 

diária, incorporando os diferentes significados que lhe são 

atribuídos pelos familiares e pela comunidade. Nesse sentido, é 

importante que o trabalho incorpore a expressividade e a 

mobilidade próprias às crianças. (RCNEI, 1998, p. 19) 
 

Uma concepção no meio educacional é de que a criança é 

resultado linear do seu meio familiar. Assim, é comum pensar que a 

criança vem de uma família “desestruturada”, “não tem jeito”.É 

evidente que o contexto familiar  influi, mas o  meio escolar cria novas 

oportunidades de valores e relações para a criança, possibilitando outros 

contextos e lugares diferenciados para criança ocupar. 

É entendido como psicomotricidade uma gama de sinônimos 

que vão desde concepções mais funcionais até aspectos mais 

propriamente ligados ao corpo e a emoção. Essa variedade que surge no 

senso comum e reflete o processo histórico  de construção do 

conhecimento. 
 

Psicomotricidade é uma ciência que tem como objeto o estudo 

do homem, através do seu corpo em movimento. [...] Sentimos 

a necessidade de especificar um pouco mais esse conceito de 

psicomotricidade. Nesse sentido, superando a visão idealista 

vigente é verídico que psicomotricidade tem por objeto o corpo 

e o movimento humano em suas relações sociais e de produção. 

(SIVA & HAETINGER, 2008, p. 10) 
 

A psicomotricidade se dá através de ações educativas de 

movimentos espontâneos e atividades corporais da criança, 

proporcionando-lhe uma imagem do corpo, contribuindo para a 

formação de sua personalidade. 
 

É necessário um espaço de desafios, que ofereça às crianças a 

oportunidade para desenvolver suas capacidades e conquistar 

autonomia social e intelectual, tendo como eixo fundamental a 

ética, a justiça e os direitos humanos, não é tarefa fácil sobretudo 
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frente aos percalços que as políticas educacionais e a 

organização produtiva nos impõem. (SILVA & HAETINGER, 

2008, p. 54) 
 

De acordo com Wallon (1995), o esquema corporal não é um 

conceito inicial ou uma entidade biológica ou física, mas o resultado e 

a condição da justa relação entre o indivíduo. Para ele, há uma inter-

relação entre movimento, afeto, emoção, meio ambiente e hábitos do 

indivíduo. É a partir de seus estudos que ocorre o primeiro impulso nas 

pesquisas de “reeducação psicomotoras”, dentre outras que deram força 

para a consolidação dessa Ciência. 

A Sociedade Brasileira de Psicomotricidade a define como: 
 

[…] a ciência que tem como objeto o homem através do seu 

corpo em movimento e em relação ao seu mundo interno e 

externo, bem como suas possibilidades de perceber, atuar, agir 

com o outro, com os objetos e consigo mesmo. (SBP, 2011) 
 

Portanto, como podemos perceber a abordagem e o conceito que 

cada autor apresenta sobre essa Ciência, possuem pontos em comum. 

Um desses é o corpo origem, ponto chave para o desenvolvimento 

integral da criança. Outra ligação entre esses autores é a interação desse 

corpo com o meio através de seu movimento 

O espaço de vivência psicomotora permite que a criança fale de 

seu mundo, expresse suas fantasias e conflitos do mundo simbólico na 

interação das relações com os colegas e com o educador. 

O movimento é o elemento principal no crescimento e 

desenvolvimento infantil, a criança é um indivíduo dotado de 

capacidades e que necessitade um ambiente favorável, estável, 

acolhedor e construtivo para se desenvolver. Como nem sempre a 

vivência familiar favorece esses elementos, é dever da escola 

oportunizá-las nas melhores condições possíveis. 

Tratando-se de educação infantil, os aspectos relacionados ao 

movimento tornam-se mais relevantes,  pois o desenvolvimento  

cognitivo e integral da  criança está associado ao seu corpo. A educação 

infantil deve sempre valorizar o corpo e o movimento, relacionando-os 

aos objetivos e ações pedagógicas e promovendo o desenvolvimento 
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das habilidades das seguintes habilidades: 
 

Habilidades motoras – Força, equilíbrio, flexibilidade, 

coordenação fina e ampla, lateralidade, entre outras. Habilidades 

comportamentais- desinibição, socialização, conceito de saúde 

(qualidade de vida, tempo livre, lazer), vivencias emocionais, 

etc. 

Habilidades expressivas–fluência verbal, ritmo, expressão 

dramática, dicção e destreza manual. (SILVA & HAETINGER, 

2008, p. 73) 
 

Nesse sentido, percebemos que os professores preparam o 

ambiente para que a criança possa aprender de forma ativa na interação 

com outras crianças e com os adultos, sendo assim um espaço de 

qualidade para acolher osmesmos. 

Para Wallon (1979, p.74) “o órgão do movimento sob todas as 

formas é atônica musculatura estriada” e esta apresenta duas funções: a 

função cinética e a função tônica. A função cinética caracteriza-se pelo 

estiramento e encurtamento das fibras musculares e possibilita o 

movimento propriamente dito. A função tônica é caracterizada pela 

variação do nível de tensão da musculatura para manutenção do 

equilíbrio corporal e constitui as atitudes, ou seja, as reações posturais. 

Mesmo numa atividade cinética (o movimento propriamente dito) a 

musculatura depende da função tônica e esta é necessária para manter a 

postura corporal. 

A criança estabelece em seu desenvolvimento, uma relação de 

comunicação com o meio, através da aproximação com o outro e suas 

necessidades. Com isso na fase de desenvolvimento infantil a criança 

sempre ressalta o que está sentindo, com o movimento corporal que 

apresenta suas expressões de bem ou mal. Conforme o desenvolvimento 

da criança avança, a relação com o meio facilita, discriminando as 

formas de se comunicar, sendo que o andar e a fala desencadeiam o 

desenvolvimento qualitativo na pequena infância, possibilitando a 

autonomia e independência na investigação do espaço e objetos que 

neles se encontram. 

Os objetos e a organização do espaço constituem 

necessariamente para uma oportunidade ou ocasião de movimentação e 
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exploração do corpo. Com isso a escola propicia estudos pedagógicos 

sobre o material educativo no processo de desenvolvimento. Nesse 

processo, a fala e o andar possibilitam à criança, o ingresso dos 

símbolos e assim, ela começa a imitar o que vê ao seu redor, no meio a 

qual está inserida. 

O mundo dos símbolos para as crianças é articulado na aquisição 

da fala à manipulação de diferentes objetos e vivências corporais em 

situações diferenciadas sendo a linguagem o instrumento de 

expressividade da criança onde vai elaborar e organizar seu mundo dos 

símbolos. Assim, o corpo como um conjunto de dimensões física, 

afetiva histórica e social assume um papel fundamental no processo de 

constituição da criança. 
 

A Criança o Espaço e o Tempo 
 

Da do o alcance que a questão motor a assume na a tividade da 

criança, é muito importante que, ao lado das situações planejadas 

especialmente para trabalhar o movimento em suas várias dimensões, a 

instituição reflita sobre o espaço dado ao movimento em todos os 

momentos da rotina diária, incorporando os diferentes significados que 

lhe são atribuídos pelos familiares e pelacomunidade. 
 

Os conteúdos deverão priorizar o desenvolvimento das 

capacidades expressivas e instrumentais do movimento, 

possibilitando a apropriação corporal pelas crianças de forma 

que possam agir com cada vez mais intencionalidade. Devem ser 

organizados num processo contínuo e integrado que envolve 

múltiplas experiências corporais, possíveis de serem realizadas 

pela criança sozinha ou em situações de interação. Os diferentes 

espaços e materiais, os diversos repertórios de cultura corporal 

expressos em brincadeiras, jogos, danças, atividades esportivas 

e outras práticas sociais são algumas das condições necessárias 

para que esse processo ocorra. (RCNEI, 1998, p. 29) 
 

O mundo moderno e cheio de informação e mudanças trouxe 

uma série de afazeres para os adultos, e isso também vem respingar na 

rotina das crianças. Há espaço para tudo e deve haver tempo também. 

Muitas crianças já absorvem o estresse e os problemas de seus pais, pois 
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acabam correndo com eles, seja para conseguir chegar à escola, seja 

para ser recolhido ou para cumprir com seus afazeres diários. 

As crianças do século XXI estão mais ocupadas cada vez mais 

cedo (escola, informática, ballet, cursinhos, natação...). Essa realidade 

está presente também nas pequenas cidades. 

Vale salientar que muitas vezes é a escola que oferece essas 

atividades extraclasse, e isso é muito importante, pois muitos pais 

trabalham o dia inteiro e fora do âmbito escolar não há muitas opções 

artísticas e culturais para ascrianças. 

Sendo a escola uma das detentoras do tempo da criança, também 

cabe a ela o papel de estimular seu desenvolvimento e entender seu 

tempo, as particularidades e dificuldades do aluno. O espaço da criança 

deve ser baseado na sua necessidade histórico-social, levando em 

consideração a sua organização econômica e social. 

O espaço criado para a criança deverá estar organizado de 

acordo com sua faixaetária, de forma a criar desafios cognitivos e 

motores que desenvolverão de suas potencialidades e culminarão com 

a descoberta de coisas novas. O espaço deve ter objetos,cores e 

símbolos que retrate ma cultura e o meio social em que a criança está 

inserida. 

Os espaços destinados para as crianças devem ser explorados 

por ela, deve ter uma relação de interação, pois ela deve fazer parte do 

espaço de aprendizageme de troca de saberes. O educador tem um papel 

decisivo na fixação dos saberes, ele não deve se portar como a figura 

central, mas a ponte das experiências e da ludicidade. Não é só com o 

professor que a criança aprende e quanto mais ele tomar propriedade 

disso e estimular o aprendizado através do ambiente, das brincadeirase 

da ludicidade mais prazeroso e eficaz será seutrabalho. 

De acordo com Arribas (2004), o indivíduo vive em um espaço 

onde tanto ele como os objetos à sua volta dão lugar a um conjunto de 

relações estruturadas com grande complexidade, ou seja, perceber as 

relações, conhecê-las e conseguir representá-las mentalmente será uma 

tarefa à qual a criança se dedicará desde o nascimento. Em primeiro 

momento, será capaz apenas de diferenciar seu próprio corpo do mundo 
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ao seu redor. À medida que toma consciência de até onde chega e onde 

começa o mundo exterior, poderá tomar a si mesma como referência na 

percepção do ambiente. O movimento de seu corpo no espaço 

proporcionará informações proprioceptivas (sinestésicas, labirínticas) e 

exteroceptivas (sobretudo visuais) necessárias para codificar e 

organizar relações entre os elementos que se encontram nesse espaço. 
 

Espaços e Materiais Curriculares 
 

A educação infantil no Brasil, nas últimas décadas vem 

percebendo e construindo uma nova perspectiva sobre como educar e 

de como cuidar das crianças nas instituições educacionais. De acordo 

com os PCNs (2006) de Educação Infantil essa concepção deve romper 

com dois modos de atendimento fortemente marcados na história da 

educação infantil: o assistencialista, que desconsidera a especificidade 

das crianças de acordo com a faixa etária, e também o escolarizante, 

que orienta equivocadamente por práticas do ensino fundamental. 

Para efetivação dos objetivos citados anteriormente e a 

efetivação desses direitos da criança, as propostas pedagógicas das 

instituições de Educação Infantil deverão prever condições para o 

trabalho coletivo e para a organização de materiais, espaços e tempos 

que assegurem: 

A educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como 

algo indissociável ao processoeducativo; 

A indivisibilidade das dimensões expressivo motora, afetiva, 

cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural dacriança; 

A participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, o 

respeito e a valorização de suas formas de organização; 

O estabelecimento de uma relação efetiva com a comunidade 

local e de mecanismos que garantam a gestão democrática e a 

consideração dos saberes da comunidade; 

O reconhecimento das especificidades etárias, das 

singularidades individuais e coletivas das crianças, promovendo 

interações entre crianças de mesma idade e crianças de diferentes 
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idades; 

Os deslocamentos e os movimentos amplos das crianças nos 

espaços internos e externos às salas de referência das turmas e à 

instituição; 

A acessibilidadede espaços, materiais, objetos, brinquedos e 

instruções para as crianças com deficiência, transtornos globais de 

desenvolvimento e altas habilidades/ superdotação; 

A apropriação pelas crianças das contribuições histórico-

culturais dos povos indígenas, afrodescendentes, asiáticos, europeus e 

de outros países da América. 

É necessário que todas as crianças tenham direito ao brincar, 

educar e aprender. 

É direito de toda criança que seu desenvolvimento físico, 

mental, moral, espiritual  e  social sejam  resguardados e adequados.  

Este é um desafio cada vez mais presente nas instituições, 

principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento de crianças 

especiais e na qualidade do espaço e material oferecido. Educar 

significa propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens 

orientadas de forma integrada. Essa integração deve abranger diversas 

esferas, em especial a familiar. 
 

Métodos e pesquisas do artigo 
 

Como já exposto, este estudo embasou-se em teorias e 

parâmetros pedagógicos para posteriormente fazer a avaliação da 

relação do movimento das crianças com o ambiente proporcionado 

pelas escolas. 

A metodologia usada foi inicialmente a pesquisa exploratória e 

em seguida o processo de observação/investigação.  
 

Considerações finais 
 

Estudar o movimento e o espaço em que as crianças vivenciam 

e convivem no seu dia-a-dia em seu contexto educacional, se faz uma 

escolha pertinente ao referencial teórico adotado. Parte-se de uma 
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perspectiva de que a instituição de educação infantil é um lugar que 

privilegia a observação para a realização de estudos sobre a 

infância,uma vez que neste espaço é possível perceber uma maior 

interação entre criança-adulto, criança-objeto e criança-criança. 

Além disso, coerente com o que se quer investigar está o desejo 

de deixar contribuições para a educação infantil, portanto, a importância 

deste trabalho ter sido realizado dentro do contexto educativo. É 

relevante destacar que a presente abordagem partilha das ideias 

wallonianas no que tange à importância de estudar o espaço da criança, 

sendo um ambiente educacional, que traz contribuições tanto para as 

crianças quanto para a pedagogia, possibilitando uma maior reflexão 

sobre a prática educacional. 

A realização dessa pesquisa,sendo de cunho descritivo,exigiu a 

realização de um trabalho de campo em algumas Instituições de 

Educação Infantil na cidade de Palmeira dos Índios. A partir deste 

processo foram analisados os espaços físicos das escolas com propósito 

de observar como os mesmos influenciam no desenvolvimento: físico, 

cognitivo,afetivo e social das crianças. O trabalho possui uma 

abordagem qualitativa, fazendo-se necessário compreender e analisar, 

em até que ponto o espaço físico destas escolas realmente oferecem 

possibilidades concretas para o desenvolvimento das crianças nelas 

inseridas.  

A observação é um instrumento rico para se levantar questões e 

problemas passíveis de serem investigados, pois não se limita à pura 

constatação. Observar implica perceber contradições, conflitos 

presentes nos diferentes momentos da evolução da criança. 

Sob este ponto de vista, observar a criança e sua relação com o 

movimento e o espaço no contexto de creche ou na escola de educação 

infantil em que ela se encontra inserida, implica uma perspectiva de 

processo, de movimento, de transformações que necessitam de 

interpretações. Por este motivo, não há como apenas observar, é 

necessário contextualizar as observações, e, sempre que possível, fazer 

relação entre elas, propor novos direcionamentos com o intuito de 

buscar compreender o meio social no qual a criança constrói sua 
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personalidade. 

Torna-se nesta pesquisa fundamental explicitar que de acordo 

com um dos objetivos específicos da mesma, as análises foram 

realizadas a partir de uma comparação entre o espaço e o movimento, 

para desta forma poder perceber como elas se adequam com o 

movimento em um ambiente não estruturado para elas.  

Vale salientar que a construção do eu, de acordo com a teoria 

Walloniana depende do outro, ou seja, das referências existentes e do 

vínculo social como instrumento de descoberta de si próprio. Viver em 

sociedade é imprescindível à criança,pois a afetividade humana é 

eminentemente social,eaescola é o lugar mais adequado para que essa 

atividade sedesenvolva. 

No decorrer dos resultados, cabe ressaltar que o critério para 

delimitar o início e o fim dos mesmos,tem relação ao que foi 

identificado como um trecho em que ocorria a interação que tinha 

importância para o objetivo da presente pesquisa. Portanto, procurou-

se delimitar o momento em que essa relação do movimento e o espaço 

infantil venham ter melhorias. 

O embasamento e as reflexões construídas nesse trabalho nos 

leva a perceber a criança como sinônimo de movimento e o quanto ele 

é importante para o dinamismo de sua vida. O direito ao movimento e 

a expressão deve ser sempre valorizada pelo educador, pois quando se 

ouve e analisa o aluno inserido em um contexto espacial, econômico, 

cultural, podemos obter informações preciosas que darão suporte no 

reconhecimento das necessidades do aprendizado. 
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CAPÍTULO 11 
 

ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL NA ESCOLA 

CATÓLICA PRIVADA: PERSPECTIVA DE 

AMPLIAÇÃO DE DIREITOS 
 

Raissa Henrique da Silva Duarte28 
 

Considerações iniciais 
 

O presente trabalho intitulado “Atuação do Assistente Social na 

Escola Católica Privada: perspectiva de ampliação dos direitos” tem 

como objetivo discutir a atuação do assistente social no âmbito 

educacional católico privado. 

O interesse pela temática foi motivado, pelo convite da Profª. 

Drª. Ana Cristina Moreira, idealizadora do livro construído a partir de 

produções acadêmicas de professores e funcionários do CECR, 

abordando suas práticas profissionais na área da educação. 

O debate se faz necessário visto que, a avaliação de bolsas de 

estudos para ingressos de alunos se torna demanda de intervenção do 

assistente social, em seu campo de atuação profissional, assim como 

outras problemáticas de expressões da questão social, que são 

materializadas nas contradições do modo de produção capitalista, 

dentre elas, a fome, desemprego, evasão escolar, trabalho infantil, as 

diversas formas de violência, entres outras, que são encontradas no 

âmbito escolar. 

Para isso, será realizada uma breve contextualização sobre a 

inserção do Serviço Social, no âmbito da política de educação no Brasil 

frente às demandas de atuação no tocante aos direitos da criança e do 

adolescente, posteriormente, iremos abordar a atuação do assistente 

social na escola católica privada, especificamente, no Centro 

Educacional Cristo Redentor. 

                                                           
28 Assistente Social pela Universidade Federal de Alagoas - (UFAL), Especialista em 

Serviço Social e Saúde Pública - FACESTA. E-mail: r.aissa.duarte@hotmail.com 
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Utilizando o método histórico-dialético, este estudo 

compreende a atuação do assistente social como resultante de um 

processo sócio-histórico. A metodologia utilizada na elaboração do 

trabalho consistiu em pesquisa documental e revisão de literatura. 

Espera-se com este estudo, instigar o debate sobre a importância 

da prática do assistente social que atua no âmbito da escola, 

contribuindo com a ampliação dos campos sócio-ocupacionais e que 

assim possam aprimorar seus conhecimentos sobre a temática na 

perspectiva de uma intervenção efetiva na garantia de direitos. 
 

Breve Contextualização da Inserção do Assistente Social Frente 

à Política da Educação na Perspectiva de Ampliação dos 

Direitos Infantojuvenis 
 

A educação no Brasil enquanto política de garantia de direitos, 

efetivamente, deu-se a partir da promulgação da Constituição Federal 

de 1988. Esse campo, para o profissional de Serviço Social, torna-se 

espaço de intervenção e atuação frente às demandas que surgem no 

cotidiano. Conforme o Art. 205 da CF, a educação, direito de todos e 

dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho. Nesse contexto, a educação se torna um direito 

conquistado por lei, com o intuito de propiciar a efetivação dessa 

política, tendo como membros de responsabilidade o Estado e a família 

enquanto agentes importantes no processo de garantia de direitos.  

Vale ressaltar que, a criação do Estatuto da Criança e 

Adolescente, torna-se um marco referencial na perspectiva de 

ampliação dos direitos, voltados para as crianças e adolescentes, 

responsabilizando o Estado a garantir este direito. Outro parâmetro que 

merece importância é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, na qual dar subsídios para a 

educação escolar. Aponta que, “a educação abrange os processos 

formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência 



- 173 - 

humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 

manifestações culturais” (BRASIL, 1996). 

O ECA constituiu-se em um processo de intensos debates e 

mobilizações que se expandiram na década de 1980 e ocasionaram uma 

reformulação da assistência aos direitos infantojuvenis e nas políticas 

sociais. Porém, para Oliveira e Silva (2011), é considerada uma 

conquista tardia das lutas sociais, por surgir nos marcos do 

neoliberalismo, no qual os direitos já estavam ameaçados. Por se tratar 

de um momento que propiciou na sua conjuntura um Estado mínimo 

marcado com cortes de gastos sociais e privatizações, “como solução 

parcial à crise capitalista, o neoliberalismo pretende a reconstituição do 

mercado livre, reduzindo e inclusive eliminando a intervenção social do 

Estado em diversas áreas e atividades” (MONTAÑO, 2006, p. 142). É 

neste contexto de redução de investimentos, que o ECA surgiu, e 

mesmo em meio ao campo neoliberal que reduz a intervenção do Estado 

nas políticas públicas, foi um avanço significativo aos direitos da 

criança e do adolescente.  
 

[...] o ECA foi constituído entre a conjuntura nacional e a 

internacional, que caminhava em direção ao neoliberalismo. 

Destaca-se, conforme já mencionado, que sua elaboração e 

promulgação foram fruto de um intenso movimento de 

reabertura política em que o Estado, as instituições sociais e a 

sociedade não tinham experiência no trato com a democracia, 

nem o país tinha estabilidade político-democrática, pois acabava 

de sair de duas décadas de um regime militar. (OLIVEIRA; 

SILVA, 2011, p. 111) 
 

Assim, os direitos infantojuvenis são avanços legais do 

momento histórico pelo qual passava o Brasil, com traços de mudanças 

no âmbito econômico, político, social e cultural. Esses 

avanços propiciaram as bases para a reformulação na atenção de 

crianças e adolescentes, contribuindo para a mudança do enfrentamento 

da problemática e buscou novas formas para entender que as políticas 

públicas devem ser compreendidas em suas múltiplas determinações. 

Em um contexto pedagógico, o ECA traz em sua concepção que: 
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[...] os direitos fundamentais e as medidas preventivas, 

socioeducativas e protetivas que objetivam assegurá-los. 

Estabelece as linhas de ação da política de atendimento, como 

as políticas e programas sociais, serviços de prevenção, 

entidades de atendimento, medidas de proteção e organização 

pública. Prioriza a reinserção familiar, como medida de 

ressocialização, em vez da tutela de instituições estatais ou 

conveniadas. Define os atos infracionais, estabelece os direitos 

e as garantias processuais e as medidas socioeducativas 

(SIMÕES, 2012, p. 229) 
 

Nesse sentido tornam-se elementos constitutivos para a 

regulamentação do ECA, podemos perceber uma longa trajetória 

histórica pela qual os direitos infantojuvenis foram construídos. Esse 

fato propiciou uma nova conjuntura embasada pela Constituição 

Federal de 1988, que em sua implantação foi considerada um divisor de 

águas para os direitos sociais no Brasil. Dessa maneira, foi através da 

regulamentação do ECA que as crianças e adolescente se inseriram no 

campo dos direitos e puderam ser reconhecidos como indivíduo 

detentor de ações pedagógicas. O ECA direcionou o atendimento no 

âmbito da Proteção Integral que está inserida no Sistema de Garantia de 

Direitos (SGD). 

Nesse sentido, todas as crianças e adolescentes, sem distinção 

de etnia ou classe social, têm seus direitos assegurados por lei. Atrelado 

ao surgimento da Constituição Federal, como marco histórico aos 

direitos sociais, destaca-se a Convenção Internacional dos Direitos da 

Criança pelo decreto nº 99.710, de 21 de novembro de 1990, que 

conforme Oliveira e Silva (2011), regulamentou a doutrina da Proteção 

Integral, e que no Brasil se deu pela criação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), pela Lei n° 8.069 de 13 de Julho de 1990, que 

consolida os Direitos Humanos29 infantojuvenis. Dispondo em seu Art. 

3° que: 

                                                           
2 Direitos humanos são os direitos fundamentais de qualquer pessoa, 

independentemente de raça, gênero, orientação sexual, identidade de gênero, idade, 

religião, opinião política, origem nacional ou social, que visam resguardar a dignidade 

humana com base na realização dos princípios da igualdade e liberdade 

(FIGUEIREDO, 2015).  



- 175 - 

[...] A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da 

proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-lhes, 

por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 

facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento 

físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de 

liberdade e de dignidade. (ECA, 1990, p. 7) 
 

A partir desta nova conjuntura de regulamentação dos direitos 

infantojuvenis pela qual o país passava, através do novo contexto 

histórico de reformulação das Leis, as crianças e adolescentes passaram 

a serem vistos como sujeitos de direitos. Essa luta durou 63 anos desde 

o Código de Menores até a regulamentação do ECA para que fosse 

instituída a Doutrina de Proteção Integral, que foi apontada como um 

grande avanço no tocante aos direitos infantojuvenis, nesse sentido, 

percebe-se uma mudança no cenário de execução das políticas públicas. 

Dentro desta mudança de efetivação está a articulação das ações, 

na qual está primordialmente a Proteção Integral à criança e ao 

adolescente, que funciona de forma descentralizada, a nível municipal, 

estadual e federal, com integração do Estado, da sociedade civil, 

formando uma grande rede na atenção e proteção social dos direitos 

infantojuvenis. Nessa composição, torna-se necessário que as políticas 

públicas (saúde, educação, assistência social, esporte, etc.) 

desenvolvam ações em conjunto para que haja uma melhor efetivação 

dos direitos de forma interdisciplinar e intersetorial. Vale salientar que, 

a criação dos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente é 

importante instrumento de participação da sociedade civil na 

fiscalização, deliberação e formulação de execução das políticas 

públicas. Nesse sentido, é necessário que haja uma articulação de todas 

as políticas públicas e dos órgãos institucionais no trato ao direito 

infantojuvenil que formam a rede socioassistencial. A esse respeito, 

Sposato (2011) ressalta que:  
 

[...] A proteção integral deve ser concebida como 

doutrina jurídica que sustenta todo atual Direito 

brasileiro da Criança e do Adolescente. Seu significado 

está em reconhecer que todos os dispositivos legais e 
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normativos têm por finalidade proteger integralmente as 

crianças e adolescentes em suas necessidades específicas 

decorrentes da idade, de seu desenvolvimento e de 

circunstâncias materiais. A proteção integral, no entanto, 

deve se materializar por meio de políticas universais, 

políticas de proteção ou políticas socioeducativas, 

conforme a necessidade. Trata-se de um princípio 

norteador que deve obter implementação concreta na 

vida das crianças e dos adolescentes sem qualquer 

distinção. (SPOSATO, 2011, p. 44) 
 

Contudo, a materialização da Proteção Integral por meio de 

políticas sociais tem sofrido ‘ataques’ na sua forma de execução, pelo 

baixo investimento feito através do Estado neoliberal, sucateando as 

políticas sociais, que é apontado por Behring e Boschetti (2011, p. 145) 

como “uma contraditória convivência entre universalização e 

seletividade, bem como o suporte legal ao setor privado, em que pese à 

caracterização de dever do Estado para algumas políticas, com nítida 

sustentação de cunho conservador”. Apesar da Constituição Federal de 

1988 atribuir que é dever do Estado a garantia do acesso ao direito a 

todas as políticas públicas, ocorre uma contradição na efetivação da 

mesma, que é impulsionado pelo modelo neoliberal, caracterizado 

como:  
 

[..] uma ideologia teórica e política que objetiva combater 

o Estado intervencionista e de bem-estar, com medidas 

estruturais e econômicas de forma a garantir a abertura 

total dos mercados, tendo por consequência a 

“desresponsabilização” estatal com as políticas sociais 

públicas. (FREITAS, 2011, p. 52) 
 

O modelo neoliberal tem como característica a redução de 

gastos públicos, que afeta diretamente as políticas sociais e atinge a 

população que necessita dos serviços públicos, acarretando o aumento 

da situação de vulnerabilidade social, pois limita a ação de investimento 

econômico do Estado e direciona sua responsabilidade para os setores 

privados. Nessa perspectiva de passar as atribuições de execução das 

políticas públicas ao setor privado, Simões 2012, aponta que esses 

programas desenvolvidos têm a incumbência de combater a exclusão 
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social. São nesses parâmetros, que a educação privada de cunho 

filantrópico atende crianças e adolescentes no ingresso destes à escola 

através da concessão de bolsas de estudo.   

Vale salientar que, em razão da obrigatoriedade de atenderem 

aos requisitos da legislação para atuação das entidades filantrópicas na 

área da educação, o Assistente Social tem sido um profissional 

requisitado nessa realidade, para realização de estudos 

socioeconômicos: “XI – Realizar estudos socioeconômicos com os 

usuários para fins de benefício e serviços sociais junto a órgãos da 

administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras 

entidades” (BRASIL, 2012, p. 45). 
 

A Atuação do Assistente Social no Centro Educacional Cristo 

Redentor  
 

O Centro Educacional Cristo Redentor- CECR, escola católica 

de cunho privado, sem fins lucrativos, está localizada na cidade de 

Palmeira dos Índios, no agreste alagoano. Atua de forma prioritária na 

Educação Básica, dispondo de vagas para bolsas de estudos, tendo 

como público-alvo crianças e adolescentes, oriundos de famílias que 

possuam critérios de contemplação, conforme observado nos 

parâmetros da Legislação das Entidades Beneficentes de Assistência 

Social na área da Educação- CEBAS, (Lei 12.101/2009 e suas 

alterações). 
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Art. 1° A certificação das entidades beneficentes de assistência 

social e a isenção de contribuições para a seguridade social serão 

concedidas às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins 

lucrativos, reconhecidas como entidades beneficentes de 

assistência social com a finalidade de prestação de serviços nas 

áreas de assistência social, saúde ou educação, e que atendam ao 

disposto nesta Lei. (BRASIL, 2009) 
 

Nesse sentido, a entidade cumpre com todos os requisitos 

exigidos pela lei 12. 101/2009, fazendo jus à certificação. A receita é 

reinvestida na área da pedagogia e na infraestrutura do prédio, seus 

resultados, são reaplicados na própria Entidade. O processo de 

certificação ou renovação na área da Educação será conferida a partir 

de exigências, conforme aponta o Art. 13. 
 

§ 1o Para o cumprimento do disposto no caput, a entidade 

deverá: I - demonstrar adequação às diretrizes e metas 

estabelecidas no Plano Nacional de Educação - PNE, na forma 

do art. 214 da Constituição Federal; II - atender a padrões 

mínimos de qualidade, aferidos pelos processos de avaliação 

conduzidos pelo Ministério da Educação; e III - oferecer bolsas 

de estudo nas seguintes proporções: a) no mínimo, uma bolsa de 

estudo integral para cada 9 (nove) alunos pagantes da educação 

básica; b) bolsas parciais de 50% (cinquenta por cento), quando 

necessário para o alcance do número mínimo exigido. (BRASIL, 

2009) 
 

Em conformidade com os critérios estabelecidos pela Lei 

12.101/2009, as escolas que solicitarem certificação de entidade 

filantrópica, deverão atender alguns parâmetros, dentre eles, ofertarem 

bolsas de estudos de caráter 100% integral e 50% parcial na proporção 

especificada pela Lei.  

Nesse contexto da obrigatoriedade, as entidades filantrópicas 

que desempenham atividades na área da educação, precisam conceder 

bolsas de estudos. É nesse processo de concessão de bolsas, que o 

profissional do Serviço Social atua enquanto campo socioocupacional 

frente às demandas que surgem oriundas dos critérios estabelecidos. O 

Art. 15. Trata que; para fins da certificação a que se refere esta Lei, o 

aluno a ser beneficiado será pré-selecionado pelo perfil socioeconômico 

e, cumulativamente, por outros critérios definidos pelo Ministério da 
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Educação. Conforme a Portaria Normativa nº 15, de 11 de agosto de 

2017; 
 

§ 1º As entidades poderão conceder bolsas de estudo integrais, 

nos casos em que a renda familiar bruta mensal per capita do 

bolsista não exceder o valor de um salário mínimo e meio; ou 

parciais, nos casos em que a renda familiar bruta mensal per 

capita do bolsista não exceder o valor de três salários mínimos. 

(BRASIL, 2017) 
 

O Programa de concessão de bolsas de estudo, distribuídos na 

modalidade integral e parcial, oferta bolsas entre a Educação Infantil, 

Ensino Fundamental Anos Iniciais, Ensino Fundamental Anos Finais e 

Ensino Médio. No processo de seleção, estão aptos a pleitearem a 

Bolsa, os candidatos que possuam uma renda familiar, per capita, de até 

um salário mínimo e meio, para Bolsas 100% integrais e aqueles que 

pleiteiam gratuidades parciais: uma renda familiar de até três salários 

mínimos, conforme a Portaria Normativa nº 15, de 11 de agosto de 

2017, que preconiza a universalidade como pressuposto a seleção das 

Bolsas de Estudo, sem qualquer forma de discriminação, segregação ou 

diferenciação, sendo proibido a utilização de orientações étnicas, 

religiosas, corporativos e políticos. 
 

Art.5º O CEBAS - Educação será concedido, pelo MEC, nos 

termos estabelecidos na Lei nº 12.101, de 2009, às entidades de 

direito privado sem fins lucrativos que atuam diretamente ou por 

meio e instituições de ensino mantidas, na oferta da educação 

básica regular e presencial, na oferta da educação superior, ou 

em amos os níveis, que atendam ao princípio da universalidade 

do atendimento, selecionem os bolsistas e beneficiários de 

demais benefícios pelo perfil socioeconômico, e cumpram 

integralmente os requisitos estabelecidos na referida Lei e no 

Decreto nº 8.242, de 2014, e as regulamentações contidas nessa 

Portaria Normativa. (BRASIL, 2009) 

 

O processo de seleção das Bolsas de estudos na modalidade 

parcial e integral é composto por publicação de Edital que norteia os 

passos a serem seguidos, sua publicação é realizada no site institucional 

do colégio e no mural informativo, embasado pelo princípio da ampla 
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divulgação, pois caso a entidade não atenda à recomendação, poderá 

sofrer pena de invalidação do processo de seleção. Outro procedimento 

realizado é o preenchimento da ficha socioeconômica (conforme pré-

requisitos do Edital), assim como, a recolhida de cópias de documentos 

tais como; RG, CPF, comprovante de renda, de todos os membros da 

composição familiar, comprovante de residência, folha resumo do 

cadastro único, declaração de imposto de renda. Caso a pessoa que está 

a pleitear uma Bolsa de estudos, receber ajuda financeira de terceiro, 

deve apresentar: declaração de próprio punho informando quanto 

recebe mensalmente e/ou declaração da pessoa que fornece ajuda 

financeira. Em caso de doença crônica, deve-se anexar laudo médico. 

Todos esses documentos são entregues no ato da entrevista para 

avaliação do Serviço Social e por fim, o deferimento ou não pela 

direção e comissão do processo. 

A inserção do profissional de serviço social na educação 

oriundo das escolas privadas e/ ou de cunho filantrópica se dá em razão 

das modificações realizadas na legislação. A lei federal n.º 12.101/2009 

(Lei da Filantropia) estabelece a inclusão do profissional de serviço 

social na equipe multidisciplinar para obtenção da certificação de 

entidade filantrópica junto ao CEBAS  

O processo de seleção de bolsas está relacionado à inclusão dos 

alunos no ambiente escolar, como também no acompanhamento e 

monitoramento dos mesmos no processo de formação socioeducativa, 

através de projetos paralelos de formação cidadã, de avaliação 

sociopedagógica dos educandos beneficiários, bem como a participação 

das famílias. Nesse cenário de concessão de bolsas de estudos, o 

profissional do Serviço Social amplia seu espaço socioocupacional em 

conformidade com as escolas privadas filantrópicas no que se refere à 

implantação, avaliação, monitoramento, supervisão, consultoria, 

conforme as especificidades das demandas que surgem no âmbito 

escolar, atrelando seu trabalho com os demais profissionais da escola. 
 

O Serviço Social é uma profissão inserida na divisão social e 

técnica do trabalho, realiza sua ação profissional no âmbito das 

políticas socioassistenciais, na esfera pública e privada. Neste 
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sentido, desenvolve atividades na abordagem direta da 

população que procura as instituições e o trabalho do 

profissional e por meio da pesquisa, da administração, do 

planejamento, da supervisão, da consultoria, da gestão de 

políticas, de programas e de serviços sociais. (PIANA, p. 5, 

2009) 
  

Dessa forma, o assistente social é um profissional que pode atuar 

em diversas políticas sociais no âmbito público ou privado, tendo como 

campo de atuação as demandas postas pelas desigualdades sociais 

inerentes à lógica do capital, buscando meios de enfrentamentos dessas 

contrariedades por meios das políticas públicas. O papel do assistente 

social no âmbito da educação é introduzir ações que favoreçam uma 

prática educacional baseada no viés de inclusão social. Tornando-se um 

dos maiores desafios atrelar o conhecimento vivenciado no cotidiano 

de sala de aula à realidade social de cada criança e adolescente, levando 

em consideração suas particularidades. Por isso, o papel do assistente 

social se torna um fio condutor na promoção de ações que contribuam 

para que a educação se torne uma prática de inclusão social, garantindo 

o direito a todos e na emancipação dos jovens e de formação da 

cidadania. Atrelando a intersetorialidade no seu trabalho com os demais 

profissionais inseridos na escola e na rede socioassistencial.   

É válido destacar a intersetorialidade como um dos seus 

princípios norteadores do atendimento e um dos elementos mais 

importantes, formando um elo na otimização das políticas públicas. A 

intersetorialidade destaca-se: 
 

[...] como um termo dotado de vários significados e 

possibilidades de aplicação prática que, recentemente, vem 

despertando crescente interesse intelectual e político. Sua defesa 

no âmbito da política social pública apoia-se no reconhecimento 

de que a relação entre “setores” dessa política implica mudanças 

substanciais na sua gestão e impactos, bem como ampliação da 

democracia e da cidadania. (PEREIRA, 2014, p. 1) 
 

A intersetorialidade nada mais é que o conjunto integrado de 

duas ou mais políticas públicas que compõem a rede de sustentação para 

a efetivação da proteção social com todos os setores que atuam em todas 
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as políticas públicas e é considerado um elemento que orienta a 

integração dos setores das mesmas, visando uma melhor efetivação dos 

direitos. 
 

[..] têm sido submetidos a situações de vulnerabilidade, o que 

demanda o desenvolvimento de política de atendimento 

integrada com as diferentes políticas e sistemas dentro de uma 

rede integrada de atendimento, e, sobretudo, dar efetividade ao 

Sistema de Garantia de Direitos. (SINASE, 2006, p.18) 
 

Sendo assim, a intersetorialidade entre as políticas, torna-se um 

meio de enfrentamento através de ações com o intuito de minimizar os 

riscos de vulnerabilidade social em que muitos se encontram. A 

Resolução n° 113 de 2006, enfatiza que deve existir uma articulação e 

integração das instituições e instâncias de governo, para que juntos 

possam dar legitimidade à proteção integral.  

É nesta conjuntura que estão inseridos os desafios do assistente 

social, e a partir desta ótica devemos refletir sobre esta temática que se 

coloca na sociedade. Através dessa reflexão, entender que os problemas 

sociais impactam diretamente na vida das crianças e adolescentes 

inseridos em um contexto social complexo e demanda da sociedade e 

do Estado ações efetivas e propositivas adequadas com a realidade dos 

mesmos. Nesse campo contraditório, em que se perpetuam as políticas 

públicas sucateadas pelo Estado que não conseguem atender às 

demandas da população, e acabam transferindo assim a 

responsabilidade ao setor privado. 

Nesse sentido, a atuação do assistente social se faz necessário 

no âmbito privado filantrópico, pois favorece o acesso e permanência 

dos alunos na escola, aliando a relação família-escola-comunidade, no 

processo educativo. Entendendo as múltiplas determinações sociais 

como campo de atuação que se materializam na fome, violência, evasão 

escolar, trabalho infantil, exploração sexual, dentre outras. 

Contribuindo assim, com a perspectivado sistema de garantia de 

direitos, para que estes sejam efetivados, é preciso fomentar a luta pela 

universalização do acesso. 
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Considerações finais 
 

O presente trabalho teve por finalidade abordar sobre a atuação 

do assistente social na escola católica privada, um espaço socio-

ocupacional que oportuniza ao profissional diversos olhares sobre as 

demandas que surgem no seu cotidiano. 

A pesquisa mostrou que a trajetória das políticas públicas no 

Brasil foi marcada por um cenário de lutas por parte da classe 

trabalhadora que buscava a conquista de direitos. No contexto histórico, 

o país enfrentou crises econômicas, que desestabilizou o mercado 

financeiro, e com isso o Estado teve que cortar investimentos da área 

social. Assim, a classe trabalhadora foi a mais atingida com os efeitos 

da situação econômica, e se intensificaram as expressões da “questão 

social”, que são materializadas no desemprego, na fome, na miséria, 

entre outros. Levando ao país o Estado Mínimo de direitos, e que foram 

nos moldes do neoliberalismo que o Estado transfere para o setor 

privado a responsabilidade de enfrentamento das demandas sociais. 

Notou-se que a legislação vigente para certificação de entidades 

filantrópicas, determina diversos critérios para sua concessão e isenção 

de contribuições para a seguridade social, que são concedidas às 

pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, com a 

finalidade de prestar serviços em diversas áreas, dentre elas, na de 

educação. 

Relacionou-se a atuação do Assistente Social na educação 

privada filantrópica com a realização de avaliação socioeconômica do 

grupo familiar dos alunos que são candidatos à bolsa de estudo. Além 

disso, a atuação do assistente social também se expande no 

acompanhamento de educandos e suas famílias em situação de risco e 

vulnerabilidade social, negligência, as diversas formas de violência, na 

qual os alunos são expostos. Além de encaminhar e acompanhar alunos 

na rede de atendimento conforme as demandas que surgirem.  

Assim, a pesquisa buscou contribuir com profissionais do 

Serviço Social que atuam no âmbito escolar, que buscam em sua prática 

assegurar os direitos à população e reduzir as desigualdades sociais. 
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Com isso, busca-se contribuir para a emancipação das crianças e 

adolescentes, viabilizando o acesso aos direitos sociais, nesse caso, do 

ingresso dos alunos no âmbito escolar, objetivando uma melhor 

qualidade de vida como forma de construir uma sociedade mais justa e 

igualitária que tenha oportunidades de emancipação social. 

Portanto, com a entrada do neoliberalismo no país observou-se 

um retrocesso nos direitos conquistados, que tem se agravado na 

conjuntura atual brasileira. É nesse viés de negação dos direitos que 

devemos propor formas de resistência a toda violação de direitos, 

fomentando com a categoria profissional o debate sobre o tema e 

aprofundar o conhecimento. Todo esforço se torna necessário pela 

defesa dos direitos e na luta por uma sociedade justa e igualitária. 

Torna-se um desafio para os profissionais do serviço social fomentar a 

luta por esses direitos, buscando no acesso da rede socioassistencial e 

na intersetorialidade das políticas públicas, formas de estratégias para 

que o aluno tenha através da educação um futuro de oportunidades. 
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CAPÍTULO 12 
 

SEXUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL: 

A importância da orientação sexual em sala de aula 
 

Rosália Cristina da Silva Nunes30 
 

Considerações iniciais 
 

A escola do século XXI possui grandes responsabilidades com 

seus docentes, com o corpo pedagógico e com a sociedade em si, assim 

é necessário a organização constante de ideias e intervenções externas 

dentro do âmbito escolar. Estando inserida em uma sociedade de 

consumo uma de suas funções é garantir a formação estudantil do 

discente, em que ele possua habilidades norteadoras para o seu 

desenvolvimento individual como pessoa e como pessoa dentro da 

sociedade,  

Trabalhar na escola, junto com a gestão pedagógica e 

professores, assuntos que mais interferem e estão relacionados com o 

desenvolvimento intelectual da criança, dentre eles a sexualidade. 

Possibilita uma formação mais contextualizada e dentro da sua 

realidade tornando e ou possibilitando o aluno a ser sujeito crítico, ativo 

e participativo na sociedade. Há uma questão-problema a ser refletida 

nesse artigo, ou seja, como preparar os professores para uma orientação 

adequada e segura para crianças sem preconceitos de gêneros ou 

sexualidade? 

Como afirma Luíz Rena (2013), O tema parece sexual, mas é 

mais abrangente. Estamos falando de vida, de desenvolvimento de 

cultura. Sexo é a forma como as pessoas expressam todas essas 

situações sem barreiras. 

                                                           
30 Rosália Cristina da Silva Nunes, graduada pela Faculdade de Ensino Regional 

Alternativa (FERA), cursou Pedagogia, trabalha como professora na instituição de 

ensino básico Centro Educacional Cristo Redentor (CECR). 
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Tendo em vista o contexto passado da sociedade e a tradição de 

concepção e valores, tornar-se difícil para a instituição escolar trabalhar 

esse assunto com as crianças, com os pais e até com os educadores. 

Tendo a existência de uma ação preconceituosa sobre o assunto. As 

barreiras devem ser quebradas, entender o que é a sexualidade, de quais 

formas ela interfere na formação do educando e encontrar as melhores 

metodologias para trabalhar essa temática, não somente em sala de aula, 

mas em todo o seu contexto social. 

Iniciar os conhecimentos já na Educação Infantil é de 

fundamental importância, pois, ela é a base da formação escolar, 

período em que os alunos podem absorver a compreensão de sua 

formação humana. Nesse propósito, a escola deve sensibilizar-se, 

gestão e educadores acerca da necessidade de uma educação sexual, 

relacionada aos aspectos sociais, estruturais e históricos. Assim, este 

artigo tem por objetivo explicar a importância da escola adentrar no 

assunto a sexualidade, por meio de reflexões e da prática do professor.  

Entende-se que existem alguns fatores que impossibilitam essa 

formação nas escolas. A partir de uma análise inicial destaca-se a falta 

de incentivo dos(as) professores(as), devido em alguns casos a 

formação deficiente, fato que pode contribuir para a falta de 

conhecimento específico sobre o assunto. Esta pesquisa é bibliográfica 

cujo aporte tem por base autores que evidenciam essa temática como: 

Duarte (2012), Christinno (2012), Cotta (2013), Marcel (2005), Souza 

(1995), Campos e Barbosa (2000). 
 

Sexualidade: história e contextos 
 

Para se falar sobre sexualidade é preciso entendê-la, o contexto 

histórico e sua antropologia. Desde os primórdios da civilização, se 

tinha uma valorização pelas mulheres, por possuírem o “poder” de 

reproduzir (CANO; FERRIAN; GOMES, 2000). Um desses períodos 

foi o Paleolítico, houve grandes manifestações da cultura, como 

pinturas, gravuras e esculturas nas cavernas, as quais contemplavam o 
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corpo feminino, em que se mostrava e exaltava as partes íntimas da 

mulher  

Passando para o período Neolítico, o homem torna-se 

referenciado por ser o pai ou chefe, devido ao domínio dos meios de 

produção (CANO; FERRIAN; GOMES, 2000). Sendo ele aquele que 

tem o poder, a mulher torna-se submissa, sem opinar e não tendo voz 

nem vez. A sexualidade para os hebreus foi vista com bons olhos, pois 

era fundamentada nos ensinamentos de Deus. Feliz seria o homem que 

formasse gerações e abençoada a mulher que fosse fértil, logo, ter filhos 

era algo sábio (DUARTE; CHRISTINNO, 2012). 

Mesmo a mulher sendo a fonte para tais procriações, ela em 

muitos casos era desvalorizada. Diziam que os dotes para seus 

casamentos eram de grande sacrifício para seus pais, dando a eles, 

portanto prejuízo econômico. Os homens por certo eram bem vistos, 

pois ao invés que trazer gastos para sua família, traziam a força do 

trabalho e riquezas. 

A forma de compreender a sexualidade veio se modificando 

com as diversas transformações da evolução humana. Para os gregos, 

por exemplo, a sexualidade estava totalmente relacionada com os 

deuses, envolvendo a submissão da mulher a exclusividade dos homens 

em jogos, festas, na vida militar e administrativa. 

O período da Idade Média foi marcado por um grande poder 

exercido pela Igreja Católica. O assunto para essa época era 

considerado como um fardo, um peso criado pelo pecado original e que 

castigou a humanidade devido a sustentação (DUARTE; 

CHRISTINNO, 2012). 
 

A Sexualidade na Atualidade 
 

O Assunto de sexualidade não é visto de forma uniforme por 

toda a sociedade atual, especialmente no Brasil. Isso deve-se ao fato do 

contexto histórico e tradicional de cada região. A mulher por exemplo 

não é somente procriar, levando em conta que ela possui a escolha e 

autoridade de querer ou não ter filhos, mas sim ocupar o seu lugar no 
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mundo. Com a evolução de conceitos e ideias que era tão valorizado na 

antiguidade, nos dias de hoje são vistos como ultrapassados.  

A exposição exacerbada do corpo, por exemplo, pode vir a 

trazer serias complicações para a pessoa, como gravidez na 

adolescência, transmissão acelerada de doenças sexuais, desvalorização 

da mulher entre outros. A gravidez na adolescência possui índice alto 

na sociedade atual, tal fato se dá pelo contexto social que elas estão 

inseridas, o conhecimento é vasto, porém, na grande maioria das vezes 

não possuem consciência de suas atitudes. Ter um diálogo sobre 

relações sexuais com os filhos ou com as crianças é uma atitude pouco 

vista, os pais que já são frutos de uma tradição que não falavam sobre 

o assunto, trazem isso para seus filhos. Se os pais não orientam, não 

conversam, o mundo irá ensinar (PCNs, 1995). 

O sexo está banalizado e totalmente disponível para qualquer 

pessoa conhecer desde a criança até o idoso. O despertar sexual, torna-

se a mercê de uma sociedade que pode ajudar a criança ou o 

adolescente. A atualidade é vivida por valores disseminados pelas 

mídias. Ela possui o poder no desenvolvimento da criança, através dos 

meios de comunicação a pornografia e a violência estão sempre 

explícitas, seja ela na forma dos desenhos animados, filmes, músicas e 

até mesmo em jogos eletrônicos (SOUZA, 1995). 

A sociedade junto com a sua evolução venceu a repressão 

sexual, iniciada desde antes a época medieval, avançando com novas 

expressões sexuais, lutas pelo direito a mulher e pela liberdade sexual 

(NUNES, 2015). 

A sexualidade possui dois aspectos, o sexo biológico-

reprodutivo, que é caracterizado como categoria de reprodução, 

aparelhos e outras diversas formas de reprodução da vida. O outro 

aspecto é o nível psicossocial, formado pelas diferenças sociais entre os 

sexos masculinos e feminino. Como cada um desses fatores interferem 

na sociedade (NUNES, 2015). 

Essas transformações refletem-se em valores, em 

comportamento, na linguagem, a forma de se portar, no físico e no 

psicológico, atingi de forma direta na formação social. Será que essa 
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seria uma das provas da frase: os meios interferi os fins? Trazer o 

assunto de educação sexual para a sala de aula é necessário, porém 

outras questões surgem e muitos não sabem como responder. Como por 

exemplo: O que é educação sexual? Quais os determinantes desta 

questão? O que significa “educar” sexualmente e que instrumento, 

meios e fiz estão envolvidos? Quem pode “educar” sexualidade, 

“ensinar o quê?” Como fazê-lo, quem serão estes educadores...? São 

questões extremamente preocupantes (NUNES, 2015). 

Analisando e dando importância a tal assunto, foi preciso trazê-

lo para uma base legal, em que venha ser analisado e direcionado a 

população o assunto. 
 

Bases Legais Sobre a Sexualidade 
 

O Estatuto da Criança e do adolescente, através da Lei N°8069 

de 13 de julho de 1990, faz um olhar maior sobre as interferências de 

crianças e adolescentes em relação a sua sexualidade, tendo por 

objetivo, através de artigos protegê-los, como por exemplo, de abusos 

físicos, mentais e verbais. É indispensável que a gestão da escola junto 

com os pais, família e amigos tenham conhecimento sobre tais leis, para 

que a ideia não fique apenas no papel, mas, sim venha ser direcionada 

com ações quando houver necessidade (PNC, 1995). 

Em seu Título I Art. 1º deixa claro a amplitude quando afirma 

que: Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao 

adolescente. Ainda se faz necessário enfatizar o Art. 2º, que explicita a 

faixa etária a seguir: “Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a 

pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescentes aquela entre 

doze e dezoito anos de idade”.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), fazem 

levantamentos acerca da sexualidade e tem por objetivo prevenir 

problemas graves que podem acontecer aos adolescentes, como abuso 

sexual e gravidez indesejada. Fala sobre a importância só do 

conhecimento sobre a prevenção, quais os métodos anticoncepcionais, 

quais os prós e contras de seu uso, qual a disponibilidade e o acesso a 

eles, entre outros (PNC, 1995). 
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Os PCNs tentam considerar por fim todas as dimensões da 

sexualidade, biológica, psíquica, sociocultural e implicações políticos 

da mesma. Percebe-se que todos devem ser comprometidos com a 

relação sexual, o poder público deve ter o compromisso de fornecer 

todas as informações, bem como facilitar o acesso de adolescentes e 

jovens a todos (as) os métodos anticonceptivos. Se eles se 

comprometerem a ter uma prática sexual protegida e livre de qualquer 

tipo de preconceito (PNC, 1995). 
 

A Importância da Orientação Sexual na família e na escola  
 

Trazer para as escolas o assunto da sexualidade é necessário, 

principalmente nas escolas. Ela tem que encontrar métodos e maneiras 

que venham a direcionar crianças, adolescentes e jovens, ajudando-os 

na sua formação como cidadão. É preciso ter uma abordagem 

pedagógica que inclua informações, reflexão, emoção, sentimentos e 

afetividade, podendo ter as orientações e intervenções dos educadores 

para que barreiras da sexualidade sejam quebradas.  

O ser humano é reconhecido pela evolução, visto que existe uma 

sequência, nascer, crescer e morrer. Os pais devem ter em mente, que, 

ao nascerem, a sexualidade se está presente. Durante a sua evolução de 

vida, o indivíduo deve conhecer aquilo que principalmente é necessário 

ele conhecer na idade adequada, para que valores e conceitos não sejam 

entendidos de forma contraria. 

Segundo Freud (2006), é incorreto que se pule a fase, que a 

antecipe. A sexualidade está e estará presente desde o nascimento até a 

morte, porém, de formas e sensações diferentes. 

O mesmo acontece com as demais faixas etárias, o prazer estará 

inserido, quer queira, quer não, em todas. A diferença é que o bebê até 

a fase pré-adolescente não possui a consciência do prazer, ele só sabe 

que quer ter prazer. A maioria dos pais não se sentem preparados para 

falar sobre sexualidade com seu filho(a), assim os educadores devem 

ter um olhar atento aos seus alunos, pois eles possuem restrições sobre 
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o tema, existindo o medo, vergonha ou falta de capacitação na sua 

formação acadêmica sabem explicar (CAMPOS; BARBOSA, 2000).  

O passado recente foi caracterizado por uma educação mais 

rigorosa, tanto no ceio familiar como na sala de aula. Diante disso, 

muitos pais e professores não querem trazer sofrimento, para os filhos 

e acabam dando a total liberdade. Acha-se para eles como falar do 

assunto e em tormento, não fazendo conhecer a sua sexualidade irá 

aumentar.  Liberdade essa que em um futuro próximo trará sérios 

problemas para seus filhos, os impossibilitando de encontrar a si 

mesmo. 

Os jovens nos dias atuais querem ser escutados. Tanto as 

crianças como os adolescentes são bombardeados com informações 

sobre a vida sexual pelos meios de comunicação. Segundo a psiquiatra 

Carmita Abdo defende que a educação sexual começa em casa assim 

que surgir a primeira pergunta. Quando os pais rebatem como 

perguntas: “Porque você quer saber sobre isso? Quem falou isso a 

você?” (COTTA, 2013, p. 01). 
 

Interferências no Ensino do Professor em Relação a 

Sexualidade na Educação Infantil 
 

Profissionais da área da saúde, da educação e outros, estão cada 

vez mais preocupados com o assunto da sexualidade, trazendo consigo 

várias análises, questionamentos e estudos, que a cada dia com o avanço 

da tecnologia e as transformações sociais, torna-se mais complexo 

realizar todo em trabalho. 
 

Toda família educa, mesmo que diga que não. Toda escola 

educa, mesmo quando se silencia. Não falar é um jeito de educar 

sexualmente. Agora se considerarmos uma pedagogia planejada 

e participativa para abordar o assunto ai acredito que a maioria 

das escolas é negligente. Há muitas maneiras de a escola se 

implicar nessa tarefa. Por exemplo, articulando professores para 

um trabalho interdisciplinar. (COTTA apud RENA 2013, p. 01) 
 

Falar sobre sexualidade traz consigo uma diversidade de 

abordagens, em que será dada mais ênfase na sua relação com a 
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educação. O professor deve trabalhar esse assunto em sala de aula, para 

que o aluno precise conhecer sobre a sua sexualidade e através do seu 

próprio autoconhecimento.  

Posicionar-se contra uma reflexão sobre a sexualidade é trazer a 

educação tradicional, sistemática, que educa o homem para o poder e o 

machismo, que aumenta os mitos de “inferioridade” da mulher, que 

estabelece tabus, as proibições e os medos sobre o sexo. Deve-se 

ressaltar que instituições formativas como a escola têm papel 

fundamental na disseminação de informações e formações para que o 

aluno crie seu próprio conhecimento de mundo, tendo um entendimento 

não distorcido sobre a sua sexualidade. 

Dentro do que foi visto é preciso propor uma formação 

continuada e orientação acerca da sexualidade, para os professores e 

gestão escolar. Ressaltando também que tais intervenções não fiquem 

apenas nas escolas, e sim que as ideias e propostas pedagógicas possam 

ser levadas para universidades e meio social. 

Mesmo que se trabalhe com um grupo, cabe ao professor acolher 

esta causa e buscar uma “pedagogia da sexualidade”, tratando a 

orientação sexual de forma transversal, tendo por base os PCNs. Sabe-

se que o tema é abrangente até mesmo complexo. Portanto, destrinchar 

esse emaranhado de pensamentos é trazer o simples, o claro e essencial 

para o educando. 

A Educação Infantil, que é a primeira etapa da Educação Básica 

tem como finalidade desenvolver o integral da criança até os seis anos 

de idade, em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social. Os 

anos iniciais são caracterizados pelo despertar hormonal, sendo ele mais 

intenso. Para tanto o professor necessita preparar uma base sólida, que 

possa estar alicerçada. 

O educador deve propor uma reflexão aos educandos, ajudando-

os a compreender a sua própria sexualidade, levando em conta que é 

importante deixar o aluno livre para que tire suas próprias dúvidas e 

conclusões a respeito do assunto. O uso da linguagem, a forma que será 

exposta e qual a maneira de trabalhar o conteúdo é importante para o 

alcance dos objetivos. Importante conhecer de forma mais significativa 
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o aluno e assim irá intervir com didáticas auxiliadoras, complementares 

ao melhor entendimento dos alunos. 

Ter um olhar direcionado ao que a criança pega e o que ela ver, 

irá influenciar na sua formação. Examinar os materiais didáticos e 

paradidáticos, brinquedos, filmes entre outros.  
 

Considerações finais 
 

Trabalhar a sexualidade na Educação Infantil é um assunto 

muito importante tanto para a formação do professor(a) quanto dos 

alunos, de toda a gestão escolar e até mesmo dos familiares. Vivendo 

em um mundo de transformações econômicas, sociais e políticas 

acontecendo de forma contínua, acaba interferindo em todas as formas 

no meio escolar, pois a escola além de estar inserida nessa sociedade, 

deve acolher esses alunos e assim ajudá-los a se encontrar como 

indivíduo e como cidadão. 

Dessa forma através da prática pedagógica acompanhada pelo 

ceio familiar que a educação sobre sexualidade será mais desenvolvida, 

avançando em cada novo método, em cada novo conhecimento e 

experiências vivenciadas. Em primeiro momento os professores devem 

ser preparados e capacitados para realizar ações de intervenções e de 

construção. Palestras, seminários, reflexões pedagógicas, pesquisas e 

estudos são ações norteadoras para desenvolver esse assunto para os 

professores, pois, mais do que os outros grupos, eles devem perceber a 

importância de se conhecer mais sobre a sexualidade e assim trabalhar 

ela no cotidiano da sala de aula. 

Foi de grande conhecimento compreender de forma mais 

especifica como a sexualidade pode intervir na vida de uma pessoa, seja 

ele criança e idoso, foi fortalecido que o meio influência em partes ou 

até mesmo em todas as partes na formação pessoal e profissional. 

Didáticas e métodos que sirvam auxiliar crianças tanto nas escolas 

como também em casa é uma maneira de acreditar na educação 

brasileira, de que formando crianças conhecedoras de si, em um futuro 

bem próximo será evitado transtornos, mortes, gravidez indesejadas, 
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angustias, depressões, doenças sexualmente transmissíveis entre outras 

infinidades de benefícios. 

Com esta pesquisa, concretizou-se as ideias iniciais, que com o 

aperfeiçoamento de práticas pedagógicas, do envolvimento da gestão 

escolar, pela mobilização da sociedade e da família problemas futuros 

serão evitados. 

Pensar no futuro mudando o presente é um pensamento que a 

sociedade deveria seguir com mais acuidade. Precisa-se que não apenas 

uma pessoa se mobilize, mas precisa-se que haja uma mobilização de 

todos, no entanto que se um já compreende a importância de 

intervenção pode-se então dizer que todos estão em busca de uma 

educação não bancária, mas sim uma educação de formação, não de 

quantidade mais sim de qualidades.  
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CAPÍTULO 13 
 

DO SABER ANCESTRAL A FORMAÇÃO 

ACADÊMICA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS DA 

EDUCAÇÃO INDÍGENA EM ALAGOAS 
 

Tiago Barbosa da Silva31 
 

Contexto histórico da educação indígena brasileira 
 

Este ensaio tem o objetivo de apresentar a formação dos 

professores indígenas, que cursam a licenciatura na busca de lecionar 

nas escolas indígenas de suas comunidades. Com esse intuito, faz-se 

uma análise da propositura do primeiro Curso de Licenciatura 

direcionado exclusivamente aos povos indígenas de Alagoas: o Curso 

de Licenciatura Indígena de Alagoas – CLIND, com sede em Palmeira 

dos Índios tendo seu projeto elaborado e executado pela Universidade 

Estadual de Alagoas – UNEAL.  

A pesquisa baseou-se em análise documental, conversas 

informais com professores e índios desde as primeiras visitas as aldeias, 

nos levantamentos de dados e até mesmo na consulta ao projeto dos 

cursos superiores voltados para a realidade dos docentes indígenas de 

Alagoas.  Palmeira dos Índios possui sete aldeamentos indígenas e, por 

isso mesmo, mostra-se simbólica no tocante a existência desse projeto 

executado na demanda por um curso que trata da ideologia indígena na 

formação do professor, por sua vez índio. Então, atende ao clamor dos 

povos indígenas, tão injustiçados na cadeia de desenvolvimento social 

e à margem do processo educacional.  

                                                           
31 Tiago Barbosa da Silva, licenciado em História pela Universidade Estadual de 

Alagoas - UNEAL. Pós-graduado em Docência do Ensino Superior da Faculdade 

Educacional de Araucária - FACEAR. Atualmente, leciona na sua área de formação 

no Centro Educacional Cristo Redentor - CECR e como professor efetivo da Rede 

Pública do Estado de Alagoas. 
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As primeiras experiências escolares com os indígenas 

brasileiros datam do início da colonização portuguesa, no século XVI, 

e ocorrem num contexto em que o poder político-econômico e a 

evangelização eram indissociáveis. A cruz e a espada corporificavam e 

consolidavam os interesses da sociedade portuguesa em todas as suas 

colônias e muito particularmente no Brasil. Nesse contexto, coube aos 

jesuítas o papel de realizar a catequese dos índios e promover a 

educação escolar em geral. 

A educação brasileira, historicamente, está aludida ao processo 

de colonização dos países europeus e a imposição de sua cultura, 

religião e costumes. No processo de dominação dos portugueses, com 

a vinda dos Jesuítas ao país, em particular, observa-se a imposição 

secular do modelo europeu no que diz respeito às concepções 

pedagógicas. Bem certo, todavia, que a intenção primaz dos religiosos 

se prendia, tão somente, a imperiosa necessidade de cristianizar os 

nativos. 

José de Anchieta, pioneiro na tentativa de induzir os à fé cristã, 

foi o mais marcante de sua ordem religiosa e, um dos mais bem-

sucedidos. Não diferentemente aconteceu com as práticas educacionais 

inseridas aos indígenas brasileiros, através dos padrões educacionais 

europeus que se perpetuaram por séculos, ofuscando as práticas de 

ensino do cotidiano indígena. Assim, por meio de negociatas e 

imposições, a educação foi conduzida e propagada na história da 

formação do povo brasileiro, solidificando os padrões europeus de 

ensino e, no caso em tela, extinguindo quase em sua totalidade a 

identidade das etnias indígenas brasileiras. 

A história de educação escolar indígena no Brasil pode-se dizer 

que é recente. Trata-se de uma conquista que tem reflexo nos longos 

anos de demanda e reivindicações dos índios, a fim de serem 

compreendidos em suas necessidades etnoculturais. Não há como negar 

que a educação indígena tem de ser tratada de forma diferenciada, 

agregando valores e costumes dos seus ancestrais juntamente com a 

realidade do mundo contemporâneo e o saber científico.  
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Como a catequese se propunha a transformar os índios nos 

moldes da cultura europeia, conferiu-se atenção especial aos jovens 

masculinos, futuros pregadores e principais instrumentos de 

disseminação da cultura e dos interesses da coroa portuguesa. A 

estratégia para alcançar esse objetivo consistia em afastá-los do 

convívio familiar e submetê-los à educação rigorosa e aos valores da 

sociedade europeia cristã. 

Será que não existiram resistências dos nativos pela imposição 

da cultura e religião do homem branco? Será que aconteceu o 

extermínio de qualquer tipo de representações religiosas e culturais dos 

nativos, predominando somente rituais, línguas, cultura, religião 

somente do branco? São perguntas inquietantes, mas precisas para a 

nova postura da historiografia, transpor barreiras ir além do que se tem 

praticado.  

Pela influência da miscigenação de raças, os nativos alagoanos 

foram perdendo sua identidade, restando apenas vestígios de sua cultura 

e língua, preservando somente fragmentos de algumas palavras de sua 

língua original. A partir dessa identificação, percebe-se que há 

distanciamento do seu próprio reconhecimento e valor de sua cultura. 

Era uma das táticas de imposição do colonizador e do cristianismo: 

alfabetizar os nativos e catequizá-los, pondo em pratica o estereótipo 

europeu, a fim de impor seu império e usurpar as riquezas indígenas. 
 

Em pouco tempo os aborígenes já freqüentavam as aulas de 

catecismo e foram convencidos a aceitarem o Deus do branco, 

situando-o no Olimpo das divindades caboclas, em pé de 

igualdade e até em posição de superioridade. O Deus forasteiro 

não aceitava coexistir, mas reinar como alvo de adoração 

absoluta, não respeitando os seres da milenar veneração da 

indiada.  (TORRES apud MOREIRA; PEIXOTO, SILVA 2007 

p. 25) 
 

A visão que o colonizador fazia do nativo era de apenas um 

pagão, um animal que sem religião não teria a salvação divina. Dessa 

forma, a edificação de uma igreja, o trabalho de catequese e a 

“domesticação” dos nativos deveriam ser vistas como uma benesse aos 
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selvagens que poderiam através desse ato de “bondade” conquistar as 

glórias divinas. 

Na história do poder que a Igreja Católica detém, através dos 

anos, há uma constância no tocante as conveniências que o cargo 

requer. Não se encontra pureza em determinações daqueles que estão à 

frente do poder, na Igreja e, em nome desta podia-se tudo, inclusive, 

exercer o cinismo que tipificava muitos dos religiosos a serviço da 

Santa Sé. 
 

A cristandade frequentemente alcança aparente sucesso ao 

ignorar os preceitos de seu fundador. A igreja, enquanto 

organização interessada na autopreservação e no ganho de 

poder, por vezes considera os conselhos da Cruz em tanto 

inconvenientes, como o fazem grupos econômicos e nacionais. 

Ao lidar com grandes males sociais, tais como a guerra, a 

escravidão e a desigualdade social, a igreja descobre 

ambiguidades convenientes no Evangelho e isto lhe permite 

violar o espírito da Bíblia e aliar-se ao prestígio e ao poder. 

(NIEBUHR, 1989, p.16) 
 

O poder da Igreja fora marcante no predomínio das concepções 

pedagógicas e, assim sendo, determinou a tomada de posições em prol, 

na maioria das vezes, dos mais favorecidos, relegando ao índio, por sua 

vez, o papel de agente marginalizado no tocante a educação.  

Portanto, até a época de Pombal, a tarefa educacional e 

civilizatória coube aos missionários e teve como principal propósito 

submeter os indígenas aos ditames da metrópole portuguesa. A 

legislação, por seu turno, procurou resolver os problemas de escassez 

de mão-de-obra, permitindo a captura e a escravização do povo 

indígena. 

A independência da Coroa de Portugal e, consequentemente, o 

advento da monarquia no Brasil, não trouxeram mudanças 

significativas na área educacional em relação aos índios. A educação 

continuou sendo realizada nos moldes tradicionais da catequese, agora 

não mais pelos jesuítas, mas por outras ordens e congregações 

religiosas. 
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Desde a primeira Constituição brasileira, outorgada em 1824, 

até a Constituição Federal de 1988 ignorou-se completamente a 

existência das sociedades indígenas e, por conseguinte, a diversidade 

étnica e cultural. 

O Período Republicano representou uma continuidade em 

relação à fase anterior, ou seja, não ocorreram mudanças significativas 

no âmbito da política educacional indígena. Na Constituição de 1891, 

as questões indígenas foram completamente ignoradas. 

No século XX a relação do Estado brasileiro com as sociedades 

indígenas estabeleceu-se a partir da política de integração, em que o 

“índio” era reconhecido apenas em caráter provisório, ou seja, enquanto 

estivesse sendo preparado para ingressar na “civilização”. Tal política 

apontava para o fim da diversidade étnica e cultural, pois, reconhecia 

essa diversidade apenas enquanto um estágio de desenvolvimento que 

se concluiria com a incorporação do índio na sociedade nacional. 

Fundava-se, portanto, na falsa ideia/crença de que a humanidade 

passaria necessariamente por um único processo evolutivo do qual a 

civilização ocidental representaria o estágio mais avançado. 

O principal marco dessa política foi a criação, em 1910, do 

Serviço de Proteção aos Índios e Localização dos Trabalhadores 

Nacionais, mais tarde denominado simplesmente Serviço de Proteção 

aos Índios (SPI) cujo objetivo principal foi a centralização da política 

indigenista e a implementação de uma estratégia de ocupação territorial 

do país, através das linhas telegráficas. O SPI também marcou 

profundamente as relações entre Igreja e Estado: a política de catequese 

passou a coexistir com a política de proteção, disputando a hegemonia 

do trabalho de assistência aos índios. 

No conjunto de ações destinadas a promover a integração dos 

indígenas, a educação escolar buscaria cumprir duplo papel: difundir os 

valores que visavam o fortalecimento da unidade nacional 

(monolíngue) e capacitar mão-de-obra para a agricultura e pecuária. 

A partir dos anos 50, debateu-se a necessidade de repensar o 

perfil das escolas indígenas, mas as alterações propostas restringiram-

se à adequação do ensino regular às diferentes fases do contato entre os 
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índios e a civilização. Embora professasse o respeito à realidade 

concreta de cada etnia, não representava um questionamento à ideia da 

integração.  

Na década de 60, foram incorporados alguns avanços à política 

indigenista, com a adoção pelo Brasil da Convenção n° 107 da OIT, 

sobre populações indígenas e tribais, seja pela aprovação da Lei n° 

6.001 (Estatuto do Índio), bem como da Portaria FUNAI n° 75/N, sobre 

o ensino bilíngue. O Summer Institute of Linguistics – SIL, presente no 

Brasil desde 1953, firma convênios com a FUNAI e amplia os trabalhos 

linguísticos e escolares no interior de dezenas de aldeias indígenas. 

Os anos 70 marcaram um período de experiências contraditórias 

na área da educação escolar indígena. Parcelas influentes do aparelho 

estatal e diferentes instituições religiosas e indigenistas opuseram-se ao 

antigo receituário integracionista e à presença do SIL em áreas 

indígenas e defenderam uma escola norteada pelo respeito às culturas 

indígenas e aos seus projetos de futuro. 

Paralelamente, os índios iniciaram os primeiros movimentos de 

organização própria, a busca de representação e a defesa dos seus 

interesses. Diversas organizações indígenas e entidades comprometidas 

com a temática passaram a se organizar para fazer frente à ação do 

“Estado integracionista”. Ao mesmo em tempo que se organizavam 

politicamente no sentido de defender os direitos à posse dos territórios 

indígenas, debateram as bases de uma escola pautada pelo respeito às 

formas próprias de organização sociocultural das sociedades indígenas, 

em franca oposição à política de integração. 

A Constituição de 1988 trouxe, em seu bojo, conquistas 

significativas no que concerne aos direitos indígenas. Nela é 

reconhecido o direito de organização, de manifestação linguística e 

cultural, de ser e de viver segundo o seu próprio projeto societário. O 

texto constitucional rompe, portanto, com a política integracionista de 

homogeneização cultural, étnica estabelecendo um novo paradigma 

baseado na possibilidade de pluralismo, onde “São reconhecidos aos 

índios sua organização social, costumes, línguas, crenças, tradições...” 

(art. 231). 
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A nova ordenação jurídica rompeu com o monopólio da FUNAI 

na condução e na oferta da educação escolar indígena. Repassou ao 

MEC a coordenação de ações e envolveu os Estados e Municípios na 

sua implementação (Decreto 26/91). 

Em 1994, o MEC divulgou oficialmente o documento 

“Diretrizes para a Política Nacional de Educação Escolar Indígena”, 

definindo os parâmetros para atuação das diversas agências e 

estabelecendo-se, assim, os princípios para a prática pedagógica em 

contextos de diversidade cultural. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB reforçou a 

legislação educacional disposta na Constituição Federal, incentivando 

o desenvolvimento de uma educação intercultural, com a finalidade de 

proporcionar às comunidades indígenas o seu reconhecimento perante 

as demais sociedades. Nas disposições gerais, a LDB assegura no 

Artigo 78: 
 

O sistema de Ensino da União, com a colaboração das agências 

federais de fomento à cultura e de assistência aos índios, 

desenvolverá programas integrados de ensino e pesquisa, para a 

oferta de Educação escolar: bilíngüe e intercultural aos povos 

indígenas, com os seguintes objetivos: 

I – proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a 

recuperação de suas memórias históricas; a reafirmação de suas 

identidades étnicas; a valorização de suas línguas e ciências; 

II – garantir aos índios, suas comunidades e povos, o acesso às 

informações, conhecimentos técnicos e científicos da sociedade 

nacional e demais sociedades indígenas e não-indígenas. 
 

Por conseguinte, atribuindo aos sistemas estaduais de ensino a 

responsabilidade legal pela educação indígena, o Plano Nacional de 

Educação - PNE (Lei 10.172) assume, como uma das metas a ser 

atingida nessa esfera de atuação, a profissionalização e o 

reconhecimento público do magistério indígena, com criação da 

categoria de professores indígenas como carreira específica do 

magistério e com, a implementação de programas contínuos de 

Formação Sistemática do Professorado Indígena. Nos itens 17 e 20 do 

PNE, constam as seguintes proposições: 
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17 – Formar, em dois anos, um plano para a implementação de 

programas especiais para a formação de professores indígenas 

em nível superior, através da colaboração das universidades e de 

instituição de nível equivalente. 

20 – Promover, com a colaboração entre a União, os Estados e 

Municípios e em parceria com instituição de ensino superior, a 

produção de programas de formação de professores de educação 

a distância de nível fundamental e médio. 
 

Foi no seio destas modificações que se abriram as possibilidades 

de se pensar a educação indígena fora da religião e da doutrina 

humanitária positivista que, até então, haviam norteado a atuação 

indigenista. Nessa nova perspectiva, os objetivos educacionais se 

voltaram para a valorização dos “intelectuais autóctones”, para a 

formação de professores indígenas, para a elaboração de programas, 

currículos e materiais específicos que diziam respeito à língua materna 

e aos processos próprios de aprendizagem, servindo como base para a 

implantação de escolas voltadas para os assuntos socioeconômicos e 

culturais das sociedades indígenas. 

A pressão dos movimentos indígenas, a ruptura na legislação e 

a mobilização da sociedade civil organizada criaram, portanto, as 

condições para uma nova prática escolar, desta feita, entendida como 

instrumento de defesa e afirmação dos interesses dos povos indígenas. 

Estes povos, sobretudo, a partir do final do século XX, têm 

desenvolvido processos políticos muito significativos, orientados por 

princípios de (re)conquista territorial e sociocultural. 

A luta pela terra e a afirmação étnica têm levado ao 

estabelecimento de políticas públicas que, entre outras coisas, buscam 

redirecionar a orientação ideológica do Estado para com os povos 

indígenas, imprimindo novos conceitos e novas práticas no seu 

relacionamento com essas sociedades, como o que se observa no campo 

educacional, onde as escolas indígenas passaram a ser vistas através da 

perspectiva de uma educação escolar diferenciada, específica e 

intercultural. 

A educação escolar já faz parte do cotidiano da maioria das 

comunidades indígenas da América Latina. No entanto, a história 
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demonstra que nesses países o interesse pelos assuntos indígenas tem 

obedecido a uma ordem hierárquica e retórica que prioriza os aspectos 

políticos – reconhecimento da própria diversidade, território – os 

aspectos econômicos e só por último as atividades educacionais, assim 

mesmo, desconectadas dos processos de participação democrática e de 

desenvolvimento econômico. 

No Brasil, tal realidade assume características desafiantes, 

especialmente se considerada a multiplicidade étnica e a baixa 

concentração demográfica, ingredientes historicamente utilizados para 

justificar a não implementação de políticas específicas e diferenciadas 

para os povos indígenas. 

Agora, passados mais de quinhentos anos sem considerar a 

imensa sociodiversidade nativa, finalmente somos impelidos a incluí-la 

no rol das políticas públicas brasileiras. Todavia, os canais de 

investigação e divulgação dos assuntos indígenas, embora 

diversificados, via de regra, restringem-se a fragmentos dessa realidade 

dinâmica e complexa. 

No âmbito da legislação específica, a partir da Constituição de 

1988, vislumbraram-se novas possibilidades de ordenamento das 

relações pluriétnicas e multissocietárias que convivem no interior do 

estado brasileiro. A própria Constituição rompeu com uma longa 

tradição em que os índios eram tratados como “categoria transitória” e 

afirmou o direito à alteridade cultural (GRUPIONNI, 1999). 

No campo da educação escolar, foram editadas diversas 

medidas jurídicas e administrativas visando aperfeiçoar a legislação já 

existente, bem como viabilizar direitos expressos na Constituição. 

Como fruto dessa reorganização do Estado, e atento à demanda 

de participação dos movimentos indígenas e de outros segmentos da 

sociedade civil, o MEC instituiu um Comitê Assessor, instância que 

trataria das “diretrizes para a política nacional de educação escolar 

indígena” e que, em síntese, defendia a instituição da escola indígena 

“específica, diferenciada, bilíngue e intercultural”, pautada pelo 

“respeito à diversidade” e aos “processos pedagógicos próprios...” 
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Contemporâneos ao processo de reordenamento do Estado, e em 

muitos casos conflitando ou cooperando com ele – as organizações 

indígenas e do chamado “indigenismo paralelo” ampliaram os seus 

movimentos associativos e reivindicatórios, bem como as formas de 

pressão, alianças e representações. Passaram a cobrar do poder público 

respostas mais efetivas e duradouras para suas necessidades. Fizeram 

incluir nos seus assuntos a temática da educação escolar tendo como 

referente “a escola que conhecemos e a escola de que precisamos”. 

Organizaram diversos eventos de deliberações coletivas nos quais 

ratificaram o desejo a uma educação escolar diferenciada e que 

atendesse aos seus interesses. 

Nessas ocasiões buscaram definir o perfil específico da escola 

indígena ou, dito de outra forma, construir uma escola indígena que 

viesse atender às necessidades imediatas e contribuir para a definição 

do projeto de futuro de cada povo. 

Portanto, da parte dos índios, e muito especialmente entre os 

professores, consolida-se o entendimento de que a construção do 

projeto político e pedagógico das escolas indígenas deva ser ancorada 

na sua especificidade e autonomia. Um segundo ponto a ser destacado 

diz respeito à necessidade de se implementar um amplo programa de 

formação docente. 

Apesar de tantas evidências quanto à necessidade de formação 

docente, as iniciativas desenvolvidas no Brasil encontram-se ainda em 

fase embrionária, urge, portanto, elaborar programas extensivos às 

sociedades indígenas que contemplem conteúdos curriculares, 

metodologias de ensino, materiais didáticos, etc., adequados aos seus 

interesses. O Programa de Formação de Professores Indígenas de 

Alagoas foi concebido e implementado a partir desse entendimento. 

Busca atender as demandas educacionais por meio de projetos 

específicos e diferenciados, organizados e avaliados por todos os 

segmentos envolvidos com a educação escolar indígena. 

A oferta de cursos superiores específicos para professores 

indígenas representa a possibilidade de atendimento adequado e a 

continuidade do processo de formação desses profissionais 
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Realidade da educação indígena em Alagoas e suas novas 

perspectivas: 
 

A educação escolar para as comunidades indígenas esteve 

orientada por um mesmo princípio: a aniquilação da diversidade e das 

identidades étnicas indígenas. Em diferentes momentos da nossa 

história, este princípio conjugou-se aos propósitos de catequização, 

civilização e integração forçada dos índios à sociedade nacional, tendo 

como seus agentes missionários e funcionários das agências 

indigenistas do Estado. 

Essa situação só passa a sofrer uma mudança efetiva a partir do 

final de 1980, com um processo de organização social e política dos 

povos indígenas no país e, em particular, em Alagoas, onde passaram a 

reivindicar, entre outras coisas, a atuação de professores (as) indígenas 

em suas escolas. Mesmo trabalhando com condições muito precárias, 

esses professores passaram a receber pequenas remunerações, pagas por 

administrações municipais e, em alguns casos, por missões religiosas. 

Hoje, embora possamos considerar a existência de muitas 

diferenças entre as escolas indígenas em Alagoas, do ponto de vista 

político, administrativo e pedagógico existem muitas semelhanças, 

sobretudo se considerarmos a afirmação da identidade indígena como 

princípio presente em todas as atividades desenvolvidas pelos/as 

professores (as) indígenas, em consonância com as lideranças de suas 

comunidades. 

Há, atualmente, em Alagoas, 15 (quinze) escolas indígenas que 

foram estadualizadas em junho de 2003. Antes desse período elas eram 

municipais e não possuíam estrutura, nem organização nem 

funcionamento específico enquanto escolas indígenas. 

Após a estadualização, iniciou-se um processo gradual de 

mudanças, no sentido da construção da sua identidade específica para 

oferecer uma educação de qualidade, intercultural, específica e 

diferenciada, como é de direito e assim o desejam as populações 

indígenas. 
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No período de outubro a dezembro de 2004, foi iniciado um 

processo de implementação de uma política educacional estadual, a 

partir da realização do II Congresso Estadual Constituinte Escolar de 

Alagoas (CECEAL) iniciado em jornadas preparatórias nas 

comunidades indígenas, passou por pré-conferencias regionais e obteve 

aprovação na plenária estadual, definindo no Plano Estadual de 

Educação - PEE, Lei 6.757/2006 a Meta 9.3.10: “Implementar, no prazo 

de 02 anos, programas especiais para formação de professores 

indígenas em nível superior, através da colaboração das universidades 

e instituições de nível equivalente”.  

Para realizar essa meta, foi incluída, no Plano Plurianual de 

Alagoas 2008-2011, a oferta de um curso para formação inicial para 

professores indígenas, em nível superior. Desde então, esse curso vem 

sendo discutido com várias instituições como: Universidade Estadual 

de Alagoas (UNEAL), Secretaria de Estado da Educação e do Esporte 

(SEEE), Conselho Estadual de Educação (CEE), Associação dos 

Professores Indígenas de Alagoas (APIAL), Fundação Nacional do 

Índio (FUNAI), Ministério Público Federal em Alagoas (MPF), Fórum 

Estadual Permanente de Educação Escolar Indígena (FEPEEIND), de 

onde surgiu um grupo de trabalho para a elaboração da proposta para 

atender ao edital de convocação nº. 03, de 24 de junho de 2008 – 

SESU/SECAD/FNDE/MEC. 

A oferta de cursos de graduação para docentes indígenas 

representa a possibilidade de atendimento adequado à educação 

diferenciada, à profissionalização, como também assegurar a 

continuidade do processo de formação dos atuais e dos novos 

professores que comporão o magistério indígena.   

Este curso apresenta-se como um espaço de veiculação de 

conhecimentos que, indubitavelmente, traz um acervo teórico tanto para 

a Universidade Estadual de Alagoas - UNEAL, como para as escolas de 

ensino médio e fundamental, carentes de maiores informações sobre a 

diversidade cultural e ambiental das terras indígenas. 

Este empreendimento busca assegurar espaços de participação 

social, permitindo que a dialogia social se expresse, reconhecendo a 
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diversidade de atores sociais que constroem esta história, cada um 

situado espacial e temporalmente, interagindo num contexto de diversas 

“situações sociais”. 

A implantação do curso de Licenciatura Específico para 

Formação de Professores Indígenas é uma das grandes reivindicações e 

luta dos povos indígenas de Alagoas. Assegurar a oferta deste curso 

consiste em garantir às comunidades indígenas de Alagoas o direito a 

uma educação específica, diferenciada em todos os níveis.  

Como forma de demonstrar a necessidade deste curso, pode-se 

observar a tabela que segue, resultado de consultas realizadas nas 

comunidades indígenas: 
 

TABELA 01:  

DEMANDA PARA CURSOS SUPERIORES INDÍGENAS – 2008. 

C
E

 

M
U

N
IC

ÍP
IO

 

COMUNIDAD

E INDÍGENA 

CURSO SUPERIOR 

T
O

T
A

L
 

P
ed

ag
o
g

ia
 

C
. 

S
o

ci
ai

s 

C
ó

d
ig

o
 e

 

L
ín

g
u

as
 

C
. 

F
ís

ic
as

 

C
. 

B
io

ló
g

ic
as

 

3ª 
Palmeira 

dos Índios 

Xucuru Kariri - 

Fazenda Canto 
02 05 05 03 09 24 

Xuc. Kariri - 

Mata da Cafurna 
02 06 01 - - 09 

Xucuru Kariri – 

boqueirão 
03 04 - 02 03 12 

Xuc. Kariri - 

Serra do Capela 
02 01 - 01 01 05 

Xuc. Kariri - 

Serra do Amaro 
08 02 - 04 01 15 

5ª 

Feira 

Grande Tingui Botó 
07 05 - - 01 13 

São 

Sebastião 

Karapotó – 

Plakiô 
06 02 02 01 04 15 

Traipú Aconã 02 - - 01 - 03 

9ª 

Porto R. 

do 

Colégio Kariri Xocó 

61 17 07 08 02 95 

11ª 
Inhapí Koiupanká 04 14 03 02 02 25 

Pariconha Geripancó 04 05 02 03 08 22 

12ª 
Joaquim 

Gomes Wassu 
20 23 05 04 17 69 



- 213 - 

TOTAL: 121 84 25 29 48 307 

 

Destes, 76 professores estavam exercendo funções nas escolas 

indígenas, conforme tabela abaixo: 
 

TABELA 02: 

PROFESSORES INDÍGENAS EM SERVIÇO 
Coordenadorias 

de Ensino – CE 

Municípios Comunidade Indígena Quantidade 

 

 

 

 

3ª 

 

 

 

 

Palmeira dos 

Índios  

 

Xucuru Kariri – 

Fazenda Canto 

06 

Xucuru Kariri – Mata 

da Cafurna 

05 

Xucuru Kariri – 

Boqueirão 

02 

Xucuru Kariri – Serra 

do Capela 

02 

Xucuru Kariri – Serra 

do Amaro 

01 

 

5ª 

Feira Grande Tingui Boto 01 

São Sebastião Karapotó – Plakiô 06 

Traipú Aconã 01 

9ª Porto Real do 

Colégio 

Kariri Xocó 17 

11ª Inhapí Kouiupanká 07 

Pariconha Geripancó 06 

12ª Joaquim Gomes Wassu 22 

TOTAL 76 

 

Antes de ser um privilégio às populações indígenas locais, a 

criação de um Curso de Formação Superior Específico, intercultural, 

que atenda aos professores indígenas e respeite a diversidade 

sociocultural de Alagoas representa mais um passo no cumprimento às 
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leis brasileiras que reconhecem que os povos indígenas possuem 

direitos específicos e diferenciados. Ao mesmo tempo, garante-se o 

acesso democrático destes povos aos conhecimentos técnicos e 

científicos, possibilitando que o ensino das escolas indígenas ganhe em 

qualidade. 

O curso é uma das reivindicações históricas deste povo no 

sentido de que os professores das próprias comunidades possam 

assumir a docência e gestão das escolas indígenas. Na medida do 

possível, o curso procura atender às expectativas dos povos indígenas e 

tem como ponto de partida e de chegada o que pensam e o que esperam 

tais povos a respeito desta educação escolar. 

Enquanto políticas públicas no campo da educação diferenciada, 

os cursos superiores para a formação de professores indígenas 

representam uma necessidade inadiável.  

Os dados abaixo, referentes à demanda escolar do ensino 

fundamental e médio, oferecem indicações incontestes quanto à 

urgência de continuidade do processo de formação de professores 

indígenas em Alagoas. 

De acordo com a FUNAI / Maceió, a atual população indígena 

de Alagoas é de 13.483 habitantes e para atendê-la, existem quinze 

escolas indígenas, conforme tabela seguir: 

  



- 215 - 

TABELA 03: 

RELAÇÃO DAS ESCOLAS INDÍGENAS. 

C
E

 

Comunidade  

Indígena 

Escola Estadual 

Indígena 

Alunos (2) 

E
d

. 
In

f.
 

E
n

s.
 F

u
n

d
. 

E
JA

 

T
o

ta
l 

3ª 

Xucuru Kariri -

Fazenda Canto 

Pajé Miguel Celestino 

da Silva 
22 132 76 230 

Xucuru Kariri -Mata 

Cafurna 
Mata da Cafurna 07 29 18 54 

Xucuru Kariri - 

Boqueirão 
José Gomes Celestino 15 19 - 34 

Xucuru Kariri – Serra 

Capela 

Cacique Alfredo 

Celestino 
18 35 - 53 

Xucuru Kariri –Serra 

Amaro 
Balbino Ferreira 11 38 - 49 

5ª 

Tingui Boto Tingui Botó 04 35 - 39 

Karapotó Itapó  16 42 46 104 

Aconã Aconã 03 07 - 10 

9ª 
Kariri Xocó 

Pajé Francisco Queiroz 

Suíra  
55 154 168 377 

11ª 
Koiupanká 

Ancelmo Bispo de 

Souza  
22 87 37 146 

Geripancó José Carapina  51 319 41 411 

12ª Wassu 

José Máximo de 

Oliveira 
37 148 - 185 

Manoel Honório da 

Silva  
09 42 - 51 

Marlene Marques dos 

Santos 
37 89 - 126 

José Manoel de Souza - 86 - 86 

TOTAL: 307 1.262 386 1.955 

(2) = Dados da matrícula inicial 2008. 
 

Hoje atuam nestas escolas indígenas, 133 professores 

indígenas/indigenistas, com formação de acordo com tabela a seguir:  
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TABELA 04: 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE. 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE 
Nº. DE 

PROFESSORES 
% 

Fundamental completo 19 14% 

Médio completo/magistério incompleto 19 14% 

Médio completo/magistério comum 32 24% 

Médio incompleto 16 12% 

Médio completo 23 17% 

Superior incompleto 19 14% 

Superior completo 05 4% 

TOTAL: 133 100% 
 

É preciso democratizar o acesso à educação e garantir o percurso 

escolar a todos os interessados. Assim, a principal iniciativa, nesse 

sentido, é a implantação de cursos de Formação Especifica para 

Professores Indígenas, a fim de que possam atuar em todo o ensino 

fundamental e médio.  

O curso de formação de professores indígenas na UNEAL é 

pioneiro no Estado e um dos poucos oferecidos no Brasil, são raridades 

que podem está marcando divisores de águas na docência indígena 

otimizando as comunidades trazendo melhorias e estimulo para 

continuar conservando suas tradições. 

Estas conquistas têm fundamental participação do professor que 

é multiplicador do conhecimento, fazendo o contato primário com suas 

comunidades e suas realidades locais, adaptando o conhecimento 

teórico cientifico dando-lhe possibilidades de compreender as 

necessidades presentes nos seus alunos, na sua sala de aula, por fim 

tentar interferir positivamente na sua comunidade inserindo todo o 

grupo em seu meio de trabalho. 

Há de se entender, contudo, que a matriz curricular do curso de 

formação de professores indígenas tem uma constituição distinta 

daquelas que formam não índios. O entendimento de sua etnia, mais 
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que isso, a vivência em suas comunidades, determinam que o formador 

de índios, no tocante ao sistema de ensino apreendido por estes, 

necessite de temas específicos na compreensão da suas ideologias e 

aferimentos naturais. 

A estruturação de um currículo diferenciado para o curso de 

Licenciatura Específico para Formação de Professores Indígenas é 

fundamental no processo de construção e reconstrução das escolas 

indígenas. Deve ser estabelecida a partir do “repertório nacional” (EBI/ 

Equador, 1997) e dos “processos pedagógicos próprios” 

(Diretrizes/MEC, 1993) dos cursistas e das suas comunidades 

educativas, abrindo-se progressivamente para o aprofundamento de 

outros conhecimentos de caráter geral e de caráter específico, assim 

como de habilidades e atitudes próprias do exercício docente. 

A incorporação nos cursos dos “conhecimentos étnicos” e das 

“pedagogias próprias” garantirá a vivência da interculturalidade e 

permitirá reordenar e reinterpretar as metodologias e conhecimentos de 

cada curso à luz do contexto em que este se situa (RCNEI/MEC, 1998). 

Construir uma visão sobre a educação indígena no país, torna-

se algo de muito injusto, ante a marginalização a qual se destinou aos 

índios nesse país. Investigar como se deu o processo de consolidação 

de uma política séria de ensino superior exclusivamente destinado aos 

indígenas nacionais contribui para desvendar o quanto de despreparo 

deu-se, e ainda ocorre de forma grandiosa, na gestão das políticas de 

educação às minorias brasileiras. 

Aliás, após séculos de inobservância da condição do índio no 

país e, em particular, na sociedade alagoana, ocorre uma singular 

atenção aos anseios dos índios, quais sejam em preservar sua cultura, 

educando sua tribo através daqueles que a bem conhecem, ou seja, seus 

próprios moradores. 

Nas palavras de Silva (2010, p. 11): 

 

Os índios então conquistam o (re)conhecimento do respeito a 

seus direitos específicos e diferenciados, a partir dessa ótica: um 

país, a sociedade que se repensa, se vê em sua multiplicidade, 
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pluralidade e diversidades culturais, expressada também pelos 

povos indígenas em diferentes contextos sócio-históricos. 

 

Perceber a realidade educacional indígena requer, por vezes, 

compactuar com a versão oferecida ao longo do tempo. Ao contrário, 

em se tratando de história questionar é um dos propósitos para se tentar 

chegar o mais próximo possível da verdade. Os índios, em Alagoas, 

podem mais: realizar o curso de licenciatura no ensino superior em 

diversas áreas do conhecimento, após uma grande espera que, no caso 

dos índios alagoanos, levaram séculos para tornar-se uma realidade 

palatável. 

Muito se fez em nome da fé: matou-se, destituiu-se, alijou-se, 

humilhou-se em nome da Igreja. Também, por outro lado: protegeu-se, 

criou-se, educou-se e oportunizou-se. Antes de criar-se um sistema de 

compensação, no entanto, há que se perceber da importância da 

presença da Igreja, para o bem e para o mal até. Para o bem, no sentido 

de desenvolver um povo, de fazê-lo crescer. Para o mal, por sua vez, 

que traz à baila o aspecto da falibilidade humana, afinal a Igreja é 

conduzida por homens e estes, apesar de toda presunção presenciada ao 

longo de séculos, falham constantemente. 

A educação dos índios não tem como separar-se da figura 

eclesiástica. Aliás, com os jesuítas marcou-se, sem dúvida alguma, um 

iniciar no processo educacional indígena. Não só se discute apenas a 

crueldade com que foram dizimados povos e crenças genuínas, mas 

também a oportunidade de visibilidade com que esses povos 

determinaram uma guinada na condução dos seus destinos. Claro que 

esse último bem recentemente, a considerar que já se passaram séculos 

de dominação do não-índio e, consequentemente, de uma postura 

devastadora. 

O CLIND, em Palmeira dos Índios e, para os índios alagoanos, 

conserva uma postura de vanguarda na educação escolar dos índios no 

Estado. Pretende-se, portanto, inscrever nos anais da história da cidade 

de Palmeira dos Índios a relevância dos acontecimentos envolvendo ao 

desenvolvimento dos povos indígenas a partir da educação superior.  
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CAPÍTULO 14 
 

SENTIDOS ATRIBUÍDOS AO VÍNCULO AFETIVO 

DO ALUNO AUTISTA NO CONTEXTO ESCOLAR: 

UM ESTUDO BIBLIOGRÁFICO 
 

Vanessa Raquel Correia do Nascimento32 
 

Considerações iniciais  
 

A educação infantil é um direito de toda criança, inclusive 

aquelas que tenham alguma demanda específica, como é o caso das 

crianças autistas. Para ratificar esse direito, a Constituição de 1988, em 

seu artigo 205, define a educação como um direito de todos, e no final 

de seu texto, garante que é dever do Estado oferecer o atendimento 

educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino.  

Com a implantação desta Lei, surge a inclusão escolar, que 

acontece nas escolas regulares de ensino, buscando no seu cotidiano a 

efetiva elaboração de atividades compreensivas que contemplem o 

processo de ensino e aprendizagem de crianças com as suas diferenças, 

em destaque para o estudo em tela, as crianças autistas. 

A perspectiva inclusiva, compreende a aprendizagem como um 

processo psicológico que envolve uma relação dialógica entre professor 

e aluno. Para tanto, entende-se que o vínculo afetivo é um mediador de 

principal importância para o desenvolvimento desse processo. A 

literatura, neste caso, já traz estudos de Freitas (2009) e Leite (2006) 

sobre a importância da afetividade para o processo de aprendizagem de 

crianças com desenvolvimento típico, entretanto, as pesquisas sobre os 

vínculos afetivos defendidas por Wallon (2007) entre professores e 

                                                           
32 Psicóloga, formada pela Universidade Federal de Alagoas -UFAL, pós graduada 

em Psicopedagogia (FACINTER) e Psicologia Clínica Infantil e Psicoterapia com 

Criança (CESMAC), trabalha no Centro Educacional Cristo Redentor como Psicóloga 

Escolar. E-mail: vraquelnascimento@gmail.com.   
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alunos autistas são de grande relevância para o campo da Psicologia e 

da Educação.  

Antes de adentrar na discussão que este artigo aborda é 

importante explicitar algumas razões mobilizadoras para a produção. 

Nesse sentido o desejo para o desenvolvimento dessa pesquisa surgiu a 

partir de experiências como psicóloga escolar, uma vez que propor 

estratégias para inclusão de crianças autistas, bem como orientar 

professores sobre estratégias de ensino-aprendizagem fazem parte das 

atribuições profissionais inerentes ao contexto escolar.  

Na relação professor-aluno é necessário reconhecer que existem 

emoções, e a inquietação enquanto psicóloga que atua em escola acerca 

da necessidade de uma reflexão em torno do tipo de relação que os 

professores estão construindo com crianças autistas e qual a 

importância dessa relação para o desenvolvimento da aprendizagem. 

Diante dessa inquietação surgem questões como: Será que 

exercem um papel de incentivar o processo de aprendizagem escolar 

diante da necessidade da formação do vínculo afetivo? E ao tratar de 

alunos autistas no ambiente escolar, quando há uma relação afetiva com 

o seu professor, a criança tem um desenvolvimento melhor na 

aprendizagem? 

No intuito de encontrar respostas para as indagações acima, é 

pertinente afirmar que o aluno autista é acolhido no ambiente escolar, 

que traz a necessidade de adaptação. Assim, não demora muito tempo 

a criança estabelece vínculos afetivos com professores e colegas desse 

ambiente. O que indica na maioria das vezes que esse vínculo já existe 

é a inexistência de birras para adentrar em espaços como a sala de aula 

podendo dá início ao processo de apresentar a essas crianças da 

educação infantil letras e números momento que alfabetização vai se 

configurando.  

Tendo em vista que a demanda de inclusão é crescente na 

realidade atual da escola, demonstra que a instituição escolar pode ser 

um espaço de acolher todas as diferenças. No entanto, no processo de 

inclusão pode existir a dificuldade de se concretizar o objetivo da 
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escola, que é socializar conhecimento, contribuir com a formação das 

pessoas, acolher com carinho e atenção.   

Neste trabalho, o principal objetivo é abordar o vínculo afetivo 

como mediador da aprendizagem do aluno autista no contexto escolar, 

tendo como base artigos científicos. A metodologia utilizada para 

alcançar os objetivos propostos é a revisão de literatura tomando como 

base os artigos resgatados no Periódico Capes, utilizando dois 

descritores que são relatados logo abaixo. Essa metodologia adotada é 

conhecida como um processo de busca, análise e descrição de um corpo 

de conhecimento. 

Para encontrar o material a ser analisado foi utilizado a seguinte 

estratégia:  dois descritores, “autismo _ vínculo” e “autismo _ 

afetividade”, ambos pesquisados tomando como base as publicações 

dos últimos 10 anos, tendo como base os artigos só na língua 

portuguesa. Os mesmos contabilizaram 41, desses apenas um artigo 

contempla o tema em estudo que é abordar o vínculo afetivo para o 

autista no ambiente escolar. O segundo descritor foi autismo-

afetividade sendo resgatados 10 artigos, desses, apenas um deles foi 

utilizado no presente trabalho.   

A fundamentação teórica está baseada nos princípios de 

Vygotysk e Wallon, teóricos que trazem em seus percursos de estudos 

valiosas contribuições sobre o desenvolvimento contemplando o 

vínculo afetivo, uma vez que esses pesquisadores acreditam que esse 

objeto de estudo apresenta grande contribuição no processo de ensino e 

aprendizagem de criança autista.  

Nesse propósito é necessário fazer referências à história dos 

estudos que deram origem ao diagnóstico da criança autista, bem como 

os caminhos da inclusão da pessoa com autismo apresentando as leis 

que contribuíram, significativamente, para que a inclusão se efetivasse. 

É importante descrever alguns teóricos que estudam a afetividade no 

contexto escolar e as contribuições dos artigos de base para esse estudo.  
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Caminhos da Inclusão Escolar da Pessoa com Autismo  
 

A primeira lei que trata da inclusão e a Constituição Federal de 

1988, em seu capítulo III, que trata da educação da cultura e do desporto 

na seção I- da educação em seu artigo 208, afirma que o dever do estado 

com educação será efetivado mediante a garantia de: 
 

III Atendimento educacional especializado aos portadores de 

deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; 

IV acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da 

criação artística, segundo a capacidade de cada um. (BRASIL, 

1988) 
 

Com base nos princípios presente na Constituição Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de número 9.394/96, define 

e regulariza a organização da educação brasileira. O artigo 58, a LDB 

explica que a educação especial, para os efeitos da lei é a modalidade 

de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de 

ensino.  

Afirma que:  
 

§ 2° atendimento educacional será feito em classes, escolas ou 

serviços especializados, sempre que, em função das condições 

especificas dos alunos, não for possível a sua integração nas 

classes comuns do ensino regular. (BRASIL, 1996) 
 

Além dessas duas leis temos uma específica que define e 

protege todos os direitos do autista, a lei 12.764/2012 é conhecida como 

a Política Nacional de proteção de direitos da pessoa com transtorno do 

Espectro Autista. Essa lei foi batizada de “Lei Berenice Piana” em 

homenagem a uma mãe que, desde que recebeu o diagnóstico de seu 

filho luta pelos direitos das pessoas com autismo. 
 

No artigo 3° no parágrafo único. Em casos comprovada 

necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista 

incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do 

inciso IV do art. 2°, terá direito a acompanhante especializado. 

(BRASIL, 2012) 
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São amparadas nessas leis, as crianças com diagnóstico do 

espectro autista que são matriculadas nas redes regulares de ensino e 

como consequência vem acontecendo a inclusão escolar. Convém 

destacar que é muito importante para um bom desenvolvimento dessas 

pessoas, pois é no ambiente escolar que podem ser estimuladas suas 

emoções e também ter um contato maior com um público diferente. É 

com o movimento dessas leis que a inclusão escolar acontece. 
 

Afetividade como Mediadora do Processo de Desenvolvimento 

que Conduz a Aprendizagem  
 

A emoção está presente na constituição do ser humano, ela é 

expressa independentemente da idade e do ambiente que esteja o 

sujeito, esse que pode está em formação ou em transformação. Esse é 

um tema que está sendo discutido e pesquisado dando sempre ênfase a 

importância da manutenção da afetividade nas relações humanas 

independente do ambiente que esse ser esteja inserido.  

Dois teóricos que se dedicaram a estudar o desenvolvimento 

humano, nesse processo dão ênfase a afetividade, esses têm suas bases 

na constituição da abordagem histórico-cultural, são eles Wallon e 

Vygotsky, visto que suas teorias contribuem com as explicações acerca 

do papel da afetividade no processo de desenvolvimento humano e por 

consequência no processo educacional.  

Segundo Leite (2006, p. 19), Wallon em sua teoria psicológica 

sobre o desenvolvimento humano tem sua ideia voltada a existência de 

quatro teorias, os grandes núcleos funcionais determinantes desse 

processo são: a afetividade, o conhecimento, o ato motor e a pessoa. E 

assim, ele explica todo o desenvolvimento com a contínua interação 

dessas dimensões em cinco etapas propostas, descritas da seguinte 

forma: 
 

a) estágio impulsivo emocional, marcado pelo domínio afetivo, 

no primeiro ano de vida; b) estágio sensório-motor e projetivo, 

até o terceiro ano, marcado pelo desenvolvimento da função 

simbólica e da linguagem, com predomínio das relações 

cognitivas com o meio; c) estágio do personalismo, dos três aos 
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seis anos, caracterizado pelo processo de formação de 

personalidade, com predomínio das dimensões afetivas; d) 

estágio categorial, a partir dos seis anos, com importante 

avanços no plano da inteligência e consequência predomínio 

cognitivo; e) estágio da adolescência, com a crise da puberdade, 

com nova definição dos contornos da personalidade e domínio 

afetivo.  (GALVÃO apud LEITE, 2006, p. 20)  
 

Essa definição das fases do desenvolvimento apresentada por 

ele explicita como as relações afetivas exercem uma grande importância 

na constituição do sujeito, pois é por meio dessa relação que se constitui 

o eu.  Wallon afirma que (1992, p. 88), “afetividade é componente da 

ação, e se deve entender como emocional também um estado de 

serenidade”.  

O desenvolvimento humano também foi estudado por Vygotsky 

e Leite nos traz as definições apontada por ele: 
 

[...] uma concepção não reducionista sobre o desenvolvimento 

humano, em que o sujeito é ativo (interativo) e onde ocorre a 

interação entre cultura e o mundo subjetivo de cada um, 

Vygotsky concebe quatro planos de desenvolvimento, também 

contínua interação: a filogênese (plano da espécie humana), a 

ontogênese (plano do indivíduo/do organismo individual da 

espécie), a sociogênese (plano da cultura) e a microgênese 

(plano da vivência individual/da subjetividade). (2006, p. 23) 
 

Vale destacar qual o sentido que Vygotsky atribui a cultura, 

segundo Leite (2006, p. 23), “refere-se ao grupo social que fornece aos 

indivíduos um ambiente estruturado, pleno de significados socialmente 

compartilhado, o que também inclui aspectos afetivos”. É com essa 

definição que o mesmo autor afirma, que acredita-se que o 

desenvolvimento é entendido como o processo pelo qual o indivíduo 

apropria-se dos elementos e processos culturais.  

A partir dos estudos de Vygostsky e Wallon destaca-se alguns 

pontos em comum, com relação ao desenvolvimento humano, em 

especial o que ambos atribuem as questões ligadas afetividade.  Esses 

pontos são sinalizados por Leite (2006, p. 24) 
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a) assumem que as manifestações, inicialmente orgânicas, vão 

ganhado complexidade à medida que o indivíduo desenvolve-se 

na cultura, passando a atuar no universo simbólico, ampliando-

se suas formas de manifestações; b) assumem, pois, o caráter 

social da afetividade; c) assumem que a relação entre afetividade 

e inteligência é fundante para o processo de desenvolvimento 

humano.  
 

Ambos os pesquisadores do desenvolvimento humano assumem 

um compromisso de dedicação com afetividade que se deve ter com o 

ser humano, esses estudos também sevem de base para trabalhos que 

possam ser desenvolvidos no contexto educacional, é neste ambiente 

que as emoções são expressas e devem ser acolhidas. 
 

Afetividade no Contexto Escolar  
 

Um ambiente que faz toda diferença em nossa vida, sem 

desprezar o ambiente familiar, é o ambiente escolar, nele são 

desenvolvidas várias habilidades que são de suma importância para que 

o processo de aprendizagem seja significativo na vida de qualquer 

criança. Mas para que a vida escolar seja sempre marcada por emoções 

positivas se faz necessário que os professores tenham as habilidades de 

escutar, acolher e motivar a criança no desafio que é permanecer em um 

ambiente até então que é novo. São com essas estratégias que se formam 

os laços afetivos. Dessa forma percebe-se que, 
 

[...] a afetividade constitui-se como um fator de grande 

importância na determinação da natureza das relações que se 

estabelecem entre os sujeitos (alunos) e os demais objetos de 

conhecimento (áreas e conteúdos escolares), bem como na 

disposição dos alunos diante das atividades propostas e 

desenvolvidas. (LEITE, 2006, p. 24) 
 

Essa relação professor-aluno estabelecida no contexto escolar é 

cheia de sentido para ambos, pois o aluno busca sentido no ambiente 

que está inserido e o professor tem a necessidade de acolher, escutar e 

compreender os questionamentos que podem ser sinalizados pelo aluno.  

Existem vários pesquisadores que se interessam por investigar 

as formas que afetividade ou o vínculo afetivo são apresentados no 
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ambiente escolar na relação professor-aluno. Nesse propósito, Leite 

(2006, p. 26), faz referência de alguns dentre eles Silva (2001), que em 

sua pesquisa investigou a relação professor-aluno em uma turma de 5º 

ano, ou seja, uma das categorias de estudo; características pessoais, um 

aluno relata a maneira de ser da professora, “é gentil, não grita, se 

preocupa com a gente, é divertida, tem um senso de humor, ensina bem, 

é exigente, briga, mas com motivo”. Pode se perceber que o aluno tem 

uma compreensão do papel que (o)a professor(a) assume dentro da sala 

de aula, ou seja, (o)a professor(a) não deixa de expressar formas que 

acolha esses alunos, que ele sinta emoções positivas essas que são a 

exteriorização da afetividade. 

Outra categoria de estudo apresentada foi, relação professor-

aluno, e a fala do aluno é a seguinte, “a gente se sente mais à vontade 

para perguntar, não dá medo, dá mais segurança, tenho vontade de ficar 

perto da professora”, são falas simples carregadas de sentidos de uma 

professora na vida de um aluno. 

É notório que o comportamento apresentado pelo professor 

exerce influência na aprendizagem, o aluno se encoraja de questionar o 

que não compreendeu. Pode-se perceber o comportamento que a 

professora apresenta está centrado na natureza afetiva.  

Não podemos perder de vista que o foco é conhecer os sentidos 

dos vínculos no processo de aprendizagem, pensando nesta perspectiva 

de aprendizagem Leite (2006, p. 32), afirma que “é um processo 

dinâmico, que ocorre a partir de uma ação do sujeito sobre o objeto, 

porém sempre mediada por elementos culturais”, e vale ressaltar que é 

a qualidade da mediação que determina em grande parte, a qualidade da 

relação do sujeito-objeto. 
 

Vínculo Afetivo como Mediador no Processo de 

Aprendizagem de Crianças Autistas. 
 

Para conhecer um pouco mais sobre o vínculo afetivo, objeto de 

pesquisa, conhecer dois artigos científicos resgatados no Periódico 

CAPES, o primeiro artigo é intitulado, “A mediação lúdica no Espectro 
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Autista: Uma possibilidade comunicativa e de intervenção 

psicopedagógica”. Este artigo aborda de um relato de experiência 

profissional que a autora vivenciou junto a três crianças, com o 

diagnóstico de autismo.  

O artigo citado como objetivo prioritário a constituição de 

vínculo interpessoal e com o espaço de modo a favorecer a percepção e 

interativa com o meio físico e humano. Ana Beatriz Machado de Freitas 

fundamentou seu trabalho na perspectiva que a atenção compartilhada, 

a comunicação e a aprendizagem se constituem à medida que o sujeito 

interage e aprende a brincar em contextos significativos e sob mediação, 

produzindo sentidos de afetividade.  

A pesquisa teve como base de observação três crianças que 

frequentavam a clínica/escola. O objetivo que se almejava para essas 

crianças era primeiramente ganho na funcionalidade, desenvolvimento 

na comunicação, sobretudo na conquista e atenção para a pessoa e 

objetos.  

Vale salientar que esse artigo trata da importância do vínculo 

afetivo para que aprendizagem significativa possa existir no cotidiano 

do autista. Nessa perspectiva, cabe relatar a dificuldade que da autora 

do artigo analisado se deparou ao atingir o objetivo da pesquisa. 
 

[...] com obstáculo inter e intrapessoais, percebia a resistência 

por parte das crianças e de minha parte, ansiedade por atenção e 

correspondência dos educandos. Talvez por inexperiência, mas 

o que a experiência já havia nos mostrado é que nada se constrói 

sem um certo vínculo. (FREITAS 2009, p. 45) 
 

Neste relato percebe-se que uma das estratégias metodológicas 

para trabalhar com crianças autistas é a afetividade que por vez forma 

o vínculo, para que se possa efetivar os objetivos das aulas ou oficinas 

lúdicas propostas pelo professor. Também vale ressaltar o que Olivia 

Sackes, neurologista e pesquisadora da história de pacientes também 

destaca que” em cerca de 30 anos de experiência com autista nunca 

encontrou um igual ao outro” (SACKES apud FREITAS 2009, p. 45).” 

E pensando assim compete compreender que os autistas são diferentes, 

e que as atividades podem ser bem mais produtivas e se constrói um 
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certo vínculo para lidar com os diferentes comportamentos 

apresentados por eles.  

 “A zona de desenvolvimento proximal favorece às crianças 

uma relação significativa com elementos da cultura visando melhorias 

na comunicação” (VYGOTSKY apud FREITAS 2009, p. 44). Para 

intensificar esse pensamento (CUPOLILLO apud FREITAS 2009, p. 

45) “afirma que na assertividade a zona de desenvolvimento proximal 

não se restringe à cognição, mas abarca também a afetividade”.  

E assim, se afirmar que a comunicação é uma condição 

necessária para a formação dos vínculos, acreditando que até as 

expressões faciais também são formas que este público tem para 

comunicar-se, levando em consideração que muitos deles tem essa 

limitação, até do contato visual, mas não é uma característica comum a 

todos. Para a pesquisadora alcançar o objetivo proposto em seu trabalho 

foi necessário realizar atendimentos individuais, pois com essa 

estratégia se construiu um vínculo com esses autistas.  

Acredita-se que a cada série a criança aprende novas 

habilidades. Mas é notório como essas aprendizagens são adquiridas a 

partir da compreensão que os professores têm desse aluno e acima de 

tudo da interação que existe entre professor/aluno, esse vínculo que é 

criado e estabelecido é algo de confiança a ponto de efetivar as 

metodologias elaboradas para trabalhar cada um deles.  

No caso do aluno autista a compreensão do que lhe é ensinado 

vem a partir das estratégias metodológicas acompanhadas da 

afetividade que é utilizada tanto na elaboração das mesmas como na 

execução das atividades para esse aluno.   
 

Considerações finais 
 

O Transtorno Espectro Autista traz consigo três características 

fundamentais que são: a inabilidade para interagir socialmente, a 

dificuldade no domínio da linguagem para comunicar-se ou lidar com 

jogos simbólicos, padrão de comportamento restritivo e repetitivo, mas 

mesmo com essas características ligadas as emoções eles precisam 
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obter conteúdo que vai além da cultura familiar. Tratamos da inclusão 

educacional do aluno autista, esse que tem algumas limitações no 

comportamento que são fundamentais para aquisição de conhecimento 

que são repassados pelo professor.  

Como foi relatado no item, contextualizando o autismo, já faz 

um bom tempo que esse foi diagnosticado e apresentado para vários 

países. No início, chegou até ser sinalizado como sintomas que 

esquizofrênicos também apresentavam, até se chegar à conclusão que 

não existem causas especificas da patologia e que não existe um caso 

igual ao outro. Atualmente, existe uma variedade de tratamento para 

que eles sejam submetidos causando assim uma melhora significativa 

no desenvolvimento de algumas áreas que são comprometidas, como 

no caso do desenvolvimento da linguagem.   

Com as contribuições dos teóricos apresentados neste trabalho, 

dentre eles Vygostsky e Wallon é notório que a afetividade faz parte do 

processo de desenvolvimento humano e é por meio dela que 

aprendizagem pode ser prazerosa e significativa. E pensando nas 

crianças autistas que apresentam algumas características específicas, 

como a falta da interação social, se faz necessário que se trabalhe esse 

afeto para que o aluno autista sinta o carinho e atenção das pessoas 

típicas do espaço escolar.  

Percebe-se que o objetivo da escola vai além do processo de 

ensinar, é um ambiente onde deve existir a valorização das relações 

professor-aluno. 

A inclusão da criança com Espectro Autista no contexto escolar, 

é uma realidade atual nas escolas regulares de ensino pública e privada. 

E para que a inclusão de fato possa acontecer, foi necessário sancionar 

leis que regulamentam o assunto em pauta com cláusulas específicas, 

sobre a educação que deve ser oferecida a esse público que necessita de 

uma atenção especial. 

Ao abordar o vínculo afetivo como mediador da aprendizagem 

do aluno autista, foi identificado que é a principal metodologia adotada 

para ensinar essas crianças autistas é com afetividade e acolhimento, 

fazendo uso de matérias sonoros e visuais. A aproximação para com 
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essa criança é essencial, pois ela precisa sentir afeto para alcançar um 

nível satisfatório de adaptação no ambiente escolar e consequentemente 

prevalecer a compreensão e a aprendizagem.  
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