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RESUMO: O artigo busca identificar as principais dificuldades enfrentadas pelas estudantes
negras do ensino superior durante a pandemia da Covid-19. Trata-se de uma investigação de
caráter descritivo que recorre à pesquisa bibliográfica e documental com vistas a reunir distintas
concepções de autores que debatem sobre ensino superior, Interseccionalidade, e o estudo
remoto durante a pandemia da Covid-19, destacando que as dificuldades apontadas devem
considerar os marcadores sociais de gênero e raça. Conclui-se que o trabalho foi significativo,
pois enfatiza o lugar social e os recortes que a mulher negra ocupa na sociedade. Assim, o
estudo da Interseccionalidade torna-se agente relevante para entender as complexidades de ser
uma mulher negra nas universidades brasileiras.
Palavras-chave: Ensino Superior; Interseccionalidade; Mulheres Negras; Gênero.

1 Introdução
É certo que a pandemia que afetou o mundo desde o início de 2020, ocasionada pela
rápida proliferação do novo coronavírus (Sars-Cov-2), causador da Covid-19 (coronavírus
disease 2019), motivou mudanças em diversas áreas, como por exemplo, nas áreas social,
política e econômica (BOAS; RODRIGUES; SOARES, 2020). Desse modo, foi sim um ano de
muitas transformações e vários setores da sociedade foram afetados de maneira drástica. A área
da saúde sem dúvida lidera esse ranking porque foi onde ocorreu os maiores colapsos decorrente
dessa pandemia.
Não diferentemente, a pandemia provocou danos também em sistemas educacionais em
todo o mundo. Numa tentativa de evitar que mais pessoas fossem infectadas, a Organização
Mundial de Saúde (OMS), orientou que escolas e universidades fossem fechadas, a fim de que
não gerassem mais aglomerações. Os sistemas educacionais do mundo todo se viram, portanto,
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obrigados a tomar medidas para que esse setor não tivesse tantos prejuízos, ou ao menos numa
escala menor em relação à economia e a saúde. Assim, diversos planejamentos foram
elaborados e executados, a fim de amenizar esses danos.
Com fechamento repentino de escolas e universidades em todo o mundo, fato que afetou
1,57 bilhão de estudantes em 191 países, houveram implantações aceleradas de tentativas de
soluções, através da educação à distância para garantir a continuidade do ensino em 2020.
Porém, os obstáculos foram inúmeros e correspondem desde a baixa conectividade e falta de
conteúdo online, até o alinhado com os currículos nacionais e professores despreparados para
essa nova realidade (UNESCO, 2020).
No Brasil, de acordo com o último censo escolar, divulgados pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira-INEP (2019) as mais de 150 mil escolas
espalhadas por todo o território nacional, fecharam, deixando cerca de 48 milhões de estudantes
sem aula por um certo período. Assim temos também as universidades brasileiras que passaram
pelos mesmos desafios. (IPEA, 2020a)
Portanto, professores, alunos, gestores e todos os agentes que formam a comunidade do
sistema educacional brasileiro como um todo tiveram que se adaptar às novas demandas
ocasionadas pela pandemia da Covid-19, em busca de que o ano letivo de 2020 não fosse
perdido e assim gerar maiores prejuízos à sociedade. Tendo em vista o contexto sanitário, todas
as instituições de ensino se viram obrigadas a replanejar os seus modus operandis de ensino,
em sua maioria, passando de presencial para o ensino online, aulas remotas e educação à
distância.
Com a pandemia e o colapso instaurado nos setores supracitados, pesquisas apontam
que a maior parte da população brasileira, afetada de maneira ainda mais negativa, é a população
negra. Neste sentido é indispensável que façamos reflexões acerca dos impactos que esta crise
sanitária causou no universo acadêmico, e com isso compreender os pontos de intersecções para
então problematizar os seus efeitos. Para tanto um fator de importante destaque e que é o objeto
de análise deste artigo, são as problemáticas que a pandemia causou na comunidade
universitária, tendo como recortes conceituais, gênero e raça, estes conceitos, portanto, são os
norteadores deste trabalho.
Diante do exposto, destaca-se que estes aspectos permitiram formular a questão
norteadora deste artigo: Quais as principais dificuldades das estudantes negras do Ensino
Superior durante a pandemia da Covid-19?

Página | 12

Desta maneira, estrutura-se tal questionamento formulando o objetivo geral, que passa
a ser: identificar as principais dificuldades das estudantes negras do Ensino Superior durante a
pandemia da Covid-19.
Com vistas a aprofundar as questões tratadas neste estudo, tem-se por objetivos
específicos: identificar as principais problemáticas da população negra no Ensino Superior
frente a pandemia da Covid-19 e identificar o perfil dos estudantes negros no Ensino Superior,
bem como as principais dificuldades das estudantes negras, na pandemia.
Por fim, aos aspectos concernentes à metodologia, destaca-se que a pesquisa é descritiva
e foram utilizadas como técnicas de coletas de dados, a pesquisa bibliográfica e documental.
Assim, salienta-se que, no caso da pesquisa documental, utilizou-se alguns resultados da “V
Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico e Cultural dos (as) Graduandos (as) das IFES –
2018 e da pesquisa sobre “Produtividade Acadêmica Brasileira durante a Pandemia - 2020”.
E com relação à pesquisa bibliográfica, o artigo centrou-se nas temáticas do ensino
superior, interseccionalidade, e ensino remoto durante a pandemia da Covid-19.
2 Ensino Superior no Brasil durante a Covid-19: principais medidas para o ensino
remoto, problemáticas da população negra e a importância da interseccionalidade.
Após ser declarada emergência em saúde pública em decorrência da Covid-19, as
principais medidas tomadas no Brasil se deram a partir da Portaria nº 329/2020 que instituiu o
Comitê Operativo de Emergência do Ministério da Educação (DO-MEC), que tinha como
função “a análise de ocorrência de um evento ou série de eventos que resultem em mudanças
significativas de atividades no âmbito do Ministério da Educação e que demande medidas para
a volta à normalidade” (BRASIL, 2020a) e além disso, “a finalidade de debater e definir
medidas de combate à disseminação do novo coronavírus em instituições de ensino, seguindo
as diretrizes do Ministério da Saúde” (BRASIL, 2020b)
Esse comitê foi responsável pela publicação da Portaria nº 343/2020, que tinha como um dos
objetivos “autorizar, em caráter excepcional, a substituição das disciplinas presenciais, em
andamento, por aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação, nos limites
estabelecidos pela legislação em vigor” (BRASIL, 2020c) e que foi posteriormente alterada pela
Portaria nº 345, de 19 de março de 2020.
Além dessas portarias, o Comitê instituiu a Medida Provisória nº 934/2020 que no que
se refere às Instituições de Ensino Superior, “ficam dispensadas, em caráter excepcional, da
obrigatoriedade de observância ao mínimo de dias de efetivo trabalho acadêmico, para o ano
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letivo afetado pelas medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública”
(BRASIL, 2020d)
É importante salientar que, considerando o contexto de pandemia da Covid-19, outras
medidas foram necessárias com relação à prática de atividades não presenciais por meios digitais e o
limite de carga horária. Dessa maneira, o Conselho Nacional de Educação (CNE) emitiu o Parecer nº
5/2020, que apresenta orientações para reorganização dos calendários escolares (da educação infantil
à superior, incluindo modalidades como Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial) e
realização de atividades pedagógicas não presenciais durante o período de pandemia, bem como a
consideração de tais atividades na carga horária do ano letivo (BRASIL, 2020e).
Sendo assim,
Com relação ao Ensino Superior, considerando as normas que regulam a EaD, o Parecer nº
5/2020, dá ênfase à adoção de atividades por meios digitais e ao uso de ambientes virtuais de
aprendizagem como forma de substituir as atividades presenciais, viabilizando continuidade
do ensino durante a pandemia. Segundo o documento, essas atividades não presenciais
podem ser consideradas para cumprimento de carga horária mínima anual, o que tornaria
desnecessária a reposição dessas atividades após a pandemia. (GUSSO et. al, 2020, p. 4)

Dessa maneira, mediante a implementação de aulas remotas, os desafios ficaram evidentes,
principalmente, porque,
Muitos estudantes e professores não estavam preparados e possuíam baixo letramento
digital. Desta maneira, o letramento digital exige constantes atualizações, pois há uma
mudança constante das ferramentas digitais e a capacidade de adaptação às
tecnologias digitais passou a ser uma habilidade decisiva para a inclusão social atual.
[...] Além disso, a emergência do trabalho com as tecnologias nos espaços educativos
com a ampliação da pandemia, “forçou” alunos e professores a redesenhar suas formas
de conceber o processo de ensino e aprendizagem. Para os docentes, o caminho guiado
ou independente pela formação continuada quanto ao uso das TDIC’s foi
imprescindível (SILUS; FONSECA; JESUS, 2020, p. 4-6).

Ou seja, diante de uma situação adversa como a pandemia da Covid-19 foi necessário que as
Instituições de Ensino Superior (IES), professores e alunos desenvolvessem outras habilidades e
competências para se incluírem em novos espaços educativos marcados pelos meios digitais. Foi
preciso reaprender o processo de ensinar e aprender, bem como adotar metodologias que fossem
capazes de responder, de maneira satisfatória, à complexidade do atual contexto.
Diante da suspensão das aulas presenciais nas universidades públicas e privadas, as
alternativas de enfrentamento acabam por expor inúmeras problemáticas, que passam a ser vistas
como desafios a serem enfrentados. Dentre as principais problemáticas, destacam-se: a falta de
suporte psicológico a professores, a baixa qualidade no ensino (resultante da falta de planejamento de
atividades em “meios digitais”), a sobrecarga de trabalho atribuído aos professores, o
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descontentamento dos estudantes e o acesso limitado (ou inexistente) dos estudantes às tecnologias
necessárias (GUSSO et. al,2020).
Além destas, apresentam-se outras problemáticas ocasionadas pelo contexto da pandemia,
onde a primeira delas se refere ao acesso, pois, fica evidente que nem todos os alunos possuem igual
acesso a computadores e à internet, e em alguns casos não possuem nem as ferramentas digitais e em
outras circunstâncias, ter as ferramentas não garante a conectividade. O aspecto emocional também é
uma problemática relevante, principalmente, no que se refere às mudanças na rotina impostas pela
suspensão ou reorganização das atividades acadêmicas que podem culminar em quadros de ansiedade
e depressão. E por fim a problemática econômica que é determinante para o equilíbrio material e
psicológico do estudante, pois, sem os recursos necessários para pagar mensalidades ou investir na
estrutura necessária para seus estudos, o aluno fica à beira da desistência e da frustração de seus
projetos de futuro, por exemplo (BOAS; RODRIGUES; SOARES, 2020).
Por isso, diante de uma situação adversa como a Covid-19 e as medidas tomadas referente ao
ensino remoto, deve-se problematizar os pontos de intersecção e os marcadores sociais que
categorizam e atravessam as pessoas, uma vez que é importante compreender as diferenças e as
diversas lutas, pois, somos indivíduos plurais e com múltiplas necessidades e vivências,
principalmente quando se trata de mulheres negras.
Nesse sentido destaca-se o conceito de interseccionalidade que foi sistematizado por
Kimberlé Crenshaw, em artigo publicado em 1989, intitulado “Desmarginalizando a
intersecção de raça e sexo: uma crítica feminista negra da doutrina antidiscriminação, teoria
feminista e políticas antirracistas”, e posteriormente, no ano de 1991, o conceito foi no texto
“Mapeando as margens: interseccionalidade, políticas de identidade e violência contra
mulheres de cor”, ao discutir e descrever sobre a localização interseccional das mulheres negras
e sua marginalização estrutural (ASSIS, 2019).
Por meio do debate desse conceito, a autora propõe que a garantia de direitos para todos e
todas perpassam por olhar para as diferenças de gênero e também de raça. É importante garantir que
todas as mulheres tenham a proteção de seus direitos ampliados, baseados em gênero e raça,
principalmente porque as questões de gênero se intersectam com uma variedade de outras identidades
a ponto dessas intersecções contribuírem para a vulnerabilidade particular de diferentes grupos de
mulheres. Dessa maneira, como as experiências e vivências de mulheres de grupos étnicos ou raciais
definidos são muitas vezes obscurecidas dentro de categorias mais amplas de raça e gênero, a
vulnerabilidade interseccional permanece desconhecida e precisa ser melhor compreendida e até
mesmo construída (CRENSHAW, 2002).
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Desse modo, é importante estar atento a esses debates, uma vez que “[...] o cruzamento do
racismo e sexismo geram vulnerabilidades e ausência de seguridade social para mulheres negras.
(AKOTIRENE, 2018, p. 37).
Sendo assim, interseccionalidade refere-se
A conceituação do problema que busca capturar as consequências estruturais e dinâmicas da
interação entre dois ou mais eixos da subordinação. Ela trata especificamente da forma pela
qual o racismo, o patriarcalismo, as opressões de classe e outros sistemas discriminatórios
criam desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, raças, etnias,
classes e outras. Além disso, a interseccionalidade trata da forma como ações e políticas
específicas geram opressões que fluem ao longo de tais eixos, constituindo aspectos
dinâmicos ou ativos do desempoderamento (CRENSHAW, 2002, p.177).

Através desse conceito, verifica-se que o ponto de reflexão é a interação entre os “marcadores
sociais da diferença, ou seja, não basta apenas identificá-los por si só se não conseguimos localizar os
pontos da intersecção; a análise nesse caso não se torna real, e aí reside uma das principais dificuldades
da teoria interseccional” (ASSIS, 2019, p. 20).
Nesse sentido, a compreensão desse termo é importante, pois “a interseccionalidade nos
mostra como e quando mulheres negras são discriminadas e estão mais vezes posicionadas em
avenidas identitárias, que farão delas vulneráveis à colisão das estruturas e fluxos modernos
(AKOTIRENE, 2018, p. 37)
Considerando ainda essa questão, é preciso reforçar que quando certos problemas são
“categorizados como manifestações da subordinação de gênero de mulheres ou da subordinação racial
de determinados grupos, surge um duplo problema de superinclusão e de subinclusão”
(CRENSHAW, 2002, p. 174).
Assim, destaca-se que
O termo, superinclusão, pretende dar conta da circunstância em que um problema ou
condição imposta de forma específica ou desproporcional a um subgrupo de mulheres é
simplesmente definido como um problema de mulheres. A superinclusão ocorre na medida
em que os aspectos que o tornam um problema interseccional são absorvidos pela estrutura
de gênero, sem qualquer tentativa de reconhecer o papel que o racismo ou alguma outra
forma de discriminação possa ter exercido em tal circunstância. [...]. Já uma questão paralela
à superinclusão é a subinclusão. Uma análise de gênero pode ser subinclusão quando um
subconjunto de mulheres subordinadas enfrenta um problema, em parte por serem mulheres,
mas isso não é percebido como um problema de gênero, porque não faz parte da experiência
das mulheres dos grupos dominantes (CRENSHAW, 2002, p. 174-175).

Dessa maneira, percebe-se [...] que a análise interseccional permite um olhar mais direcionado
e destacado para a forma como as mulheres negras sofrem a discriminação de gênero, dando múltiplas
chances de interseccionar esta experiência. Dessa forma, quando os letramentos interseccionais são
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inexistentes para as abordagens feministas e antirracistas, ambos reforçam a opressão combatida pelo
outro, prejudicando a cobertura dos direitos humanos (AKOTIRENE, 2018).
Por isso, é importante não negligenciar a compreensão das intersecções, pois,
A abordagem interseccional nos ajuda a compreender a complexidade da situação de pessoas
e/ou grupos, considerando a coexistência e a subordinação de diferentes fatores que incidem
simultaneamente na vida das pessoas. Apresenta um significado complexo, irredutível, um
conjunto de efeitos variados e variáveis que surgem quando as múltiplas categorias de
diferenciação se interseccionam em contextos históricos e específicos, enfatizando que as
diferentes dimensões da vida social não podem ser separadas. (PÉRPETUO, 2017, p. 9).

Dessa maneira, afirma-se que quando se trata de ensino superior, ensino remoto, em situações
adversas como a Covid-19, o debate sobre interseccionalidade é válido, pois é importante lembrar que
a educação remota emergencial perpetua as desigualdades e dá força ao processo colonial de exclusão
social da população negra no Brasil, pois, não se refere apenas do não acesso às tecnologias de
informação e comunicação, mas a um letramento digital insuficiente, a atualização da negação dos
direitos humanos, da cidadania e da dinâmica de geração de novos direitos para esta população
(FERREIRA, 2020).
3 Ensino Superior e estudantes negras durante a Covid-19: perfil dos estudantes negros
no Ensino Superior e principais dificuldades de produtividade, na pandemia.
No momento em que se lembra os primeiros episódios da pandemia no Brasil, nota-se
que a primeira vítima da Covid-19 foi uma mulher negra, Cleonice Gonçalves, trabalhadora
doméstica de meia idade que morreu porque precisa trabalhar em meio a pandemia na casa de
sua patroa, branca, que havia viajado para Itália. Além disso, é importante frisar que nesse
contexto, outra evidência que marca as mulheres de maneira negativa é o crescente número de
violência doméstica nesse período.
Complementando essa questão, e com base nos dados do Atlas de Violência 2019
verifica-se que existe um aumento da violência entre as mulheres negras em comparação com
as mulheres não negras, e pesquisas relacionadas aos efeitos da pandemia de uma maneira geral,
apontam que o número de casos de violência doméstica e feminicídios também aumentaram
durante a pandemia, embora muitos desses casos sejam subnotificados (IPEA, 2019).
De acordo com dados do Monitor da Violência (2020), 73% das mulheres vítimas de
homicídios são negras, e quando analisados somente os casos de feminicídios esse número tem
uma queda para 59% de mulheres negras mortas, isso demonstra que as mulheres negras são os
maiores números em casos fatais. (PORTAL G1, 2020)

Página | 17

É importante salientar que os resultados da pandemia sobre a vida das mulheres e
principalmente sobre a vida das mulheres negras, atuam de maneira disforme, extrapolam os
efeitos colaterais da própria doença e intensificam ainda mais as desigualdades entre gênero e
raça. Estas e outras evidências contribuem para o afastamento dessas mulheres de seus
processos de aprendizagem.
Portanto, ser negro e ser mulher são condições que estão inscritas numa ordem
hierárquica que tem servido para fomentar a dominação, o desrespeito e a
desumanização em todas as esferas da vida daqueles que estão submetidos aos estigmas
associados a essas marcas sociais. Desse modo, a sociedade brasileira toma como
referência tanto a “raça” quanto o gênero para forjar relações extremamente perversas,
do ponto de vista da existência humana. (QUEIROZ; SANTOS, 2016, p. 73).

Nesse sentido, verifica-se que as estudantes negras são as mais afetadas pela pandemia,
isso porque a população negra é a mais vulnerável do ponto de vista econômico, e mediante tal
situação, as diferenças sociais, raciais e de gênero ficaram ainda mais escancaradas.
Dessa maneira,
A educação remota emergencial perpetua as desigualdades e dá robustez ao processo
colonial de exclusão social da população negra no Brasil. Não se trata apenas do não
acesso às tecnologias de informação e comunicação, mas a um letramento digital
insuficiente, a atualização da negação dos direitos humanos, da cidadania e da
dinâmica de geração de novos direitos para esta população (FERREIRA, 2020, p. 20).

Para elucidar essa questão, entre raça, gênero e classe, o censo do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE, 2019), demonstra que existem 13,5% milhões de brasileiros
vivendo em extrema pobreza, dentre esse número 72,2% dos pobres é composto pela população
preta ou parda. As mulheres ocupam um espaço ainda maior desse contingente, alcançando um
número expressivo de 27,2 milhões de mulheres negras ou pardas nesta situação.
Ou seja, a maioria dessas mulheres vivem em lugares periféricos, onde o acesso à
internet é precário, sem mencionar as condições econômicas da maioria dessas estudantes. A
falta ou a diminuição forçada de renda durante a pandemia é um dos fatores principais que
influencia e impacta a permanência das estudantes mais carentes, e nesse jogo de cartas
marcadas, as mulheres negras estão em desvantagem. Portanto, quando se faz um recorte entre
raça, gênero e classe, percebemos que a conta fica ainda mais pesada para essas mulheres, como
pôde ser observado na seção anterior.
De modo a contribuir com as questões de Ensino Superior, raça e gênero, outros dados
importantes podem ajudar na análise proposta. Esses dados estão presente na “V Pesquisa
Nacional de Perfil Socioeconômico e Cultural dos (as) Graduandos (as) das IFES – 2018,
realizada pelo Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Estudantis (Fonaprace), vinculado
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à Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) ”
que oferece informações relevantes para analisar as mudanças recentes no perfil do corpo
discente.
É importante afirmar que a pesquisa teve como base uma consulta a 63 universidades
federais existentes até fevereiro de 2018 e a dois CEFET´s. Ao todo, 65 IFES enviaram
informações sobre um total de 1.200.300 estudantes, ingressantes entre 2000 e 2018, que, após
tratamento, consolidaram-se em uma amostra de 424.128 discentes obtida via questionário online (IPEA, 2020b).
Com base nesse levantamento, é possível identificar dados importantes sobre o perfil
discente nas IFES. A participação de mulheres é majoritária no universo pesquisado,
correspondendo a 54,6% dos discentes, a maioria dos estudantes tem até 24 anos (67,9%), a
maioria dos estudantes (70,2%) dos discentes estaria na faixa de renda mensal familiar per
capita de até 1,5 salário mínimo (SM) – limite para participação em políticas de assistência
estudantil, bolsas e financiamento (IPEA, 2020b)
Além disso, o estudo mostra que 53,5% dos discentes têm renda familiar per capita de
até 1 salário mínimo, apenas 35,3% estudaram em escola particular durante o ensino médio.
Entre os estudantes, cerca de 30% trabalham; estes são, em geral, mais velhos, acima dos 25
anos, e estão engajados em cursos das áreas de ciências sociais aplicadas e ciências humanas.
Praticamente um quarto dos estudantes ocupados são estagiários e 45,9% dos ocupados
trabalham mais de trinta horas semanais (IPEA, 2020b).
De maneira específica, a pesquisa também apresenta que o percentual de discentes
negros nas IFES pesquisadas (pretos e pardos) subiu de 34,2%, em 2003, para 51,2%, em 2018.
A pesquisa é complementada com dados da PNAD (2019) e que quando considera os aspectos
de raça e gênero, os dados apresentados com relação distribuição das pessoas que frequentam
o ensino superior são: 27, 2 % mulher branca, 24,3% mulher negra, 26, 2% homem branco e
21, 3% homem preto (IPEA, 2020b).
Esses dados mostram que apesar de existirem políticas afirmativas que contribuem para
a população negra aumentar seu ingresso ao Ensino Superior, quando as questões de raça e
gênero são consideradas, a mulher negra ainda representa um percentual de ingresso abaixo da
mulher branca e do homem branco.
Além disso, diante desta situação, é importante acrescentar que as problemáticas já
apresentadas na seção anterior se ampliam quando consideramos a população negra, pois,
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Enquanto uma parte da população (majoritariamente branca segundo o IBGE) acessa
os recursos disponíveis em rede a partir da sua casa, com equipamentos de áudio e
vídeo, possibilitando a participação na educação remota emergencial, outra parte da
população (majoritariamente negra) só tem acesso a essas tecnologias a partir da
escola ou dos centros públicos, instituições essas temporariamente fechadas por conta
do distanciamento social, o que consequentemente impede o acompanhamento das
atividades educativas (FERREIRA, 2020, p. 18).

Nesse sentido, percebe-se que apesar das melhorias já existentes, é preciso reforçar a
interseccionalidade como elemento de políticas do Ensino Superior, principalmente, quando
em contextos adversos. Assim sendo,
A interseccionalidade traz a conceituação do problema que busca capturar as
consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais destes
chamados eixos de subordinação. Trata especificamente da forma pela qual os
sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam posições
sociais e como as ações e políticas específicas geram opressões que circulam ao longo
de tais eixos constituindo aspectos dinâmicos ou ativos do desempoderamento
(PÉRPETUO, 2017, p. 5).

Além disso, é importante lançar mão de conceitos como Lugar de fala (RIBEIRO, 2017)
e Subalternidade (SPIVAK, 2010). Conceitos que colaboram na compreensão das
complexidades nas quais as mulheres negras estão inseridas, e quais os lugares que elas ocupam
na sociedade.
Nesse sentido, o sujeito subalterno na definição de Spivak (2010, p. 12) é aquele
pertencente “às camadas mais baixas da sociedade constituídas pelos modos específicos de
exclusão dos mercados, da representação política e legal, e da possibilidade de se tornarem
membros plenos no estrato social dominante”.
Compreender esse aspecto é importante, uma vez que, “o não reconhecimento de que
partimos de lugares diferentes, posto que experienciamos gênero de modo diferente, leva à
legitimação de um discurso excludente, pois não visibiliza outras formas de ser mulher no
mundo” (RIBEIRO, 2017, p. 51).
Tendo em vista a compreensão de que a figura da mulher negra é entrecruzada por essa
diversidade de marcadores sociais, é necessário entender que “se o discurso do subalterno é
obliterado, a mulher subalterna encontra-se em uma posição ainda mais periférica pelos
problemas subjacentes às questões de gênero” (SPIVAK, 2010, p. 17). E se para Simone de
Beauvoir (1980) a mulher é o Outro, “para Grada Kilomba a mulher negra é o Outro do Outro,
posição que a coloca num local de mais difícil reciprocidade” (RIBEIRO, 2017, p. 37).
Corroborando com estas questões, as principais dificuldades das mulheres negras, no
que se refere às aulas online e produtividade, a pesquisa intitulada, “Produtividade Acadêmica
Brasileira durante a Pandemia” realizada durante os meses de abril e maio de 2020, por meio
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de questionários que foram respondidos por quase 15 mil cientistas, entre discentes de pósgraduação, pós-doutorandas (os) e docentes/pesquisadores, conclui que,
Especialmente para submissões de artigos, mulheres negras (com ou sem filhos) e
mulheres brancas com filhos (principalmente com idade até 12 anos) foram os grupos
cuja produtividade acadêmica foi mais afetada pela pandemia. A produtividade
acadêmica de homens, especialmente os sem filhos, foi a menos afetada pela
pandemia, bem como fortalecem a discussão sobre gênero, raça e maternidade como
fatores contribuintes para a sub-representação feminina na ciência. E que também
existe a necessidade de ações afirmativas em prol da diversidade e inclusão na ciência
torna-se ainda mais evidente durante o período de pandemia (PARENT IN SCIENCE,
2020, p. 12).

Sendo assim, a partir das reflexões e mediante as dificuldades apontadas, percebe-se que
“o lugar social não determina uma consciência discursiva sobre esse lugar. Porém, o lugar que
ocupamos nos faz ter experiências distintas e outras perspectivas” (RIBEIRO, 2017, p.69).
Considerações Finais
A pandemia da Covid-19 que deu seus primeiros indícios ainda no ano de 2019 e se
intensificou durante todo o ano de 2020, trouxe consigo não apenas um vírus de alta letalidade,
trouxe também ao mundo todo, crises nas áreas mais importantes da sociedade. Os sistemas de
saúde, sem dúvida, foram os mais afetados, seguidos da economia mundial, bem como os
sistemas de educação.
Medidas foram tomadas para que o novo vírus fosse controlado, quarentenas e
afastamentos sociais tornaram-se cotidianos durante esse período. Tendo em vista essas
medidas, todas essas áreas supramencionadas, buscaram mecanismos para que não houvesse a
falência total e a sociedade pudesse caminhar, mesmo que de maneira mínima com o curso
normal.
Diante disso, chega-se ao que foi nomeado como o novo normal. Entrou-se para era de
trabalhos em home office, carga horária flexibilizadas, serviços de entrega, esse foi o modo
como a economia conseguiu se manter de pé, para citar apenas alguns.
Assim, houve a necessidade dos sistemas de educação entrarem também nesse novo
cotidiano imposto pela pandemia. Em contexto emergencial, a educação em todo o mundo se
viu obrigada a adaptar-se e com isso planejar como daria conta do ano letivo de 2020, a fim de
que estudantes e o seu próprio calendário não fossem ainda mais prejudicados.
Com a suspensão das aulas durante um período, no intuito de encontrar soluções, foram
propostas alternativas com o objetivo de dar continuidade ao ano letivo. As Instituições de
Ensino Superior (IES), ao retornarem às aulas, já de maneira online (ensino remoto), tiveram
que desenvolver habilidades e competências nos meios digitais. No entanto, essas instituições

Página | 21

enfrentaram alguns percalços nesse curso, tais como; dificuldades de acesso, aspectos
emocionais de alunos e professores e fatores econômicos.
Fazendo um recorte, dentre esses obstáculos, o fator econômico que também contribui
para a dificuldade de acesso da maioria dos estudantes do Ensino Superior, foi o mais agressivo,
isso porque, como se viu, a população de baixa renda foi a que mais sofreu durante a pandemia
da Covid-19, tendo suas fontes de renda afetadas. Sendo a população de baixa renda, formada
por pessoas negras, é possível afirmar que a população negra foi a que mais sofreu com a
pandemia.
A partir dessas observações, este estudo teve como objetivo identificar as principais
dificuldades entre as estudantes negras do ensino superior durante a pandemia, assim, é de suma
importância levar em consideração os marcadores sociais a fim de que se faça uma leitura dos
efeitos da pandemia no ensino superior, desta forma chega-se a problematização da mulher
negra e como os impactos da pandemia foram percebidos por elas, que formam 24,3% da
população das universidades brasileiras.
Assim, fazendo uma análise interseccional, é possível dizer que, os efeitos da pandemia
sobre a vida das mulheres negras, extrapolam os efeitos da própria doença. Com base na
observação dos dados, fica perceptível a participação majoritária de mulheres negras jovens, e
dentro desse percentual, essas mulheres encontram-se também como a maioria na participação
em políticas de assistência estudantil. Observou-se também que esta parcela da comunidade
acadêmica foi também a mais afetada em relação a fatores econômicos, o que interfere de
maneira direta na produtividade intelectual, num comparativo às mulheres brancas, o que
corrobora com a condição e manutenção dessas mulheres nesses espaços.
Conclui-se, portanto, que ao falar em mulher negra é importante considerar o lugar
social que cada uma delas ocupam, pois existem diversas maneiras de ser mulher, e cada uma
dessas maneiras possuem recortes importantes a serem considerados. Neste sentido, o estudo
da interseccionalidade torna-se agente relevante para entender as complexidades de ser uma
mulher negra nas universidades brasileiras.
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RESUMO: Este estudo investigou como vinha ocorrendo o processo ensino-aprendizagem da
Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS nos Cursos de Licenciatura da UFMA, na perspectiva da
Educação Inclusiva. Para isso, desenvolveu-se uma pesquisa do tipo exploratória com 4
docentes que ministram a disciplina LIBRAS, nos Cursos de Licenciatura e 98 discentes. Os
dados sinalizam que dentre os 17 cursos de licenciatura do Campus Dom Delgado, somente 5
cursos estavam ofertando a disciplina de LIBRAS; há necessidade de maiores esclarecimentos
em relação aos objetivos da Disciplina; a carga horária da Disciplina foi considerada aquém do
necessário em relação ao bilinguismo. Diante dos fatos, enfatiza-se que a disciplina LIBRAS é
de suma relevância no contexto da prática docente inclusiva.
Palavras-chave: Libras; Formação Docente; Inclusão.
1

Introdução

Discorrer sobre a importância da Língua Brasileira de Sinais (Libras) na formação
docente é necessário, visto que a educação bilíngue perpassa pela ação docente; e esta é uma
personagem-chave para a aquisição de novos conhecimentos, compartilhamento de
experiências e desenvolvimento do senso crítico. Desta forma, infere-se que a
operacionalização da educação inclusiva possibilita tanto aos discentes surdos quanto aos
discentes ouvintes a aquisição e o aprimoramento da Libras nos cursos de Licenciatura, desde
que possuam carga horária suficiente e adequada, assim como professores qualificados,
respectivamente, na Libras e na Língua Portuguesa. Ao se compreender tal assertiva, se passa
a conceber a educação bilíngue, enquanto uma modalidade real e possível que proporciona aos
discentes surdos, a efetivação de um cotidiano educacional dinâmico, atrativo, instigador e
inclusivo.
Os estudos de Skliar, Massone e Veinberg [1] sinalizam que a educação bilíngue e
bicultural deve ter como objetivos, a criação de um ambiente linguístico que possibilite aos
surdos, a progressão das habilidades cognitivas, a garantia da viabilidade da construção de um
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conhecimento de mundo e a oportunidade de acesso qualitativo e quantitativo, em totalidade,
no que diz respeito às informações culturais e curriculares. Assim como, Brito [2] ressalta que
se deve centralizar na aquisição do desenvolvimento do sistema semântico e de conceitos, pois
tal processo facilita a aprendizagem do surdo. Desta forma, é possível compreender as
particularidades da Língua Portuguesa, em consonância com as particularidades já adquiridas,
em Libras.
É importante destacar que para a efetivação da educação bilíngue, o professor tem um
papel de suma relevância, pois é através de suas estratégias que as metodologias, no que
concerne ao acesso de novos conhecimentos, em ambas as línguas podem ser desenvolvidas.
Tais afirmativas demonstram a necessidade da aprendizagem da Língua Brasileira de Sinais
nos cursos de licenciatura, pois é durante essa formação primária que os futuros docentes,
muitas vezes, têm as experiências iniciais com o público da educação especial, entre eles, os
surdos.
No contexto da Educação Bilíngue da pessoa surda, em 2002, a Lei nº 10.436 [3], de 24
de abril, é oficializado a Língua Brasileira de Sinais (Libras), como forma de comunicação e
expressão, em que o sistema linguístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical
própria, constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de
comunidades de pessoas surdas do Brasil.
A Língua Brasileira de Sinais é uma língua visual-espacial, que responde à demanda
das pessoas surdas e ouvintes que utilizam desta para comunicação, aprendizagem e
compartilhamento de experiências. A partir da referida Lei, o Poder Executivo e as instituições
públicas devem também utilizar a Libras, como meio de comunicação, com vistas ao
atendimento das demandas dos surdos brasileiros.
Diante dos fatos, as políticas públicas de educação foram se moldando e em 2005,
através do Decreto 5.626/2005 [4], a Libras passa a ser, disciplina obrigatória, em todos os
cursos de magistério (Ensino Médio), licenciatura, Pedagogia (Licenciatura ou bacharelado) e
nos cursos de Fonoaudiologia.
Art. 3º A Libras deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos de
formação de professores para o exercício do magistério, em nível médio e superior, e nos cursos
de Fonoaudiologia, de instituições de ensino, públicas e privadas, do sistema federal de ensino
e dos sistemas de ensino dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1º Todos os cursos de licenciatura, nas diferentes áreas do conhecimento, o curso
normal de nível médio, o curso normal superior, o curso de Pedagogia e o curso de Educação
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Especial são considerados cursos de formação de professores e profissionais da educação para
o exercício do magistério. § 2º A Libras constituir-se-á em disciplina curricular optativa nos
demais cursos de educação superior e na educação profissional, a partir de um ano da publicação
deste Decreto. [3].
Com o passar dos anos, as universidades e faculdades privadas e públicas têm em seu
currículo a Língua Brasileira de Sinais como componente exigido para a graduação em qualquer
licenciatura.
Em relação à Educação Bilíngue, conforme a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência – Lei nº. 13.146/2015 [5], o processo de ensino-aprendizagem dos discentes surdos
dar-se-á com a Língua Brasileira de Sinais como primeira língua e, na modalidade escrita, a
Língua Portuguesa como segunda língua, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas.
Segundo Goldfeld [6], não há uma unanimidade entre os profissionais sobre a educação
bilíngue, para os surdos, pois existem maneiras diversas de aplicabilidade do bilinguismo, em
escolas e outras instituições. A autora explicita, porém, duas formas de definição da filosofia
bilíngue: a primeira é a aquisição da língua de sinais, inicialmente, seguida da aprendizagem da
língua oral do país; a segunda é que a língua de sinais e a língua oral sejam adquiridas
simultaneamente.
A Universidade Federal do Maranhão adequou o seu Plano de Desenvolvimento
Institucional (PID), que contempla a obrigatoriedade da Libras como disciplina nas
licenciaturas, Pedagogia (licenciatura e bacharelado) e Fonoaudiologia. No PID (2017 – 2021),
a Universidade Federal do Maranhão (Ufma) também explicita que a instituição ofertará a
Língua Brasileira de Sinais como meio comunicativo para os funcionários, discentes e
comunidade surda através de profissionais habilitados. A IES dispõe também, sobre o acesso
aos discentes surdos, no que concerne aos novos conhecimentos, por meio do bilinguismo: aulas
sinalizadas por intérpretes e produções textuais, em Língua Portuguesa [7].
Tal contexto ampliou as discussões sobre a relevância do bilinguismo, para a efetivação
da educação inclusiva dos indivíduos com surdez, em todas as instâncias do processo educativo.
A compreensão, por parte do docente em formação, sobre inclusão, educação bilíngue e Língua
Brasileira de Sinais faz-se, pois, necessária.
É importante destacar que para a efetivação da educação bilíngue, o professor tem um
papel de suma relevância, pois é através de suas estratégias que as metodologias, no que
concerne ao acesso de novos conhecimentos, em ambas as línguas podem ser desenvolvidas.
Tais afirmativas demonstram a necessidade da aprendizagem da Língua Brasileira de Sinais
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nos cursos de licenciatura, pois é durante essa formação inicial que os futuros docentes, muitas
vezes, têm as primeiras experiências com o público da educação especial, entre eles, os surdos.
Diante do exposto, questiona-se: como vem ocorrendo o processo ensino-aprendizagem
da Língua Brasileira de Sinais nos Cursos de Licenciatura da Universidade Federal do
Maranhão, na perspectiva da Educação Inclusiva?
A partir do cenário apresentado e das concepções sobre ser bilíngue, este artigo discorre
acerca do processo ensino-aprendizagem da Libras, nos cursos de licenciatura da Ufma de São
Luís/MA/Brasil, tendo como premissa o bilinguismo na perspectiva da Educação Inclusiva.
2 Metodologia
Neste estudo foi desenvolvida uma pesquisa do tipo exploratória, com abordagem
qualitativa, visto que possibilitou a familiarização das pesquisadoras com o objeto de estudo
investigado, assim como conhecer o fenômeno e descrever suas características, estabelecendo
as relações entre as variáveis [8]. A pesquisa foi desenvolvida na Ufma/Campus Dom Delgado,
instituição de Educação Superior pública em São Luís/MA, mantida pelo Governo Federal do
Brasil.
No total, foram 102 participantes, dentre esses, 4 docentes da Disciplina Libras, que
estava sendo ofertada no semestre 2019.2, nos Cursos de Licenciatura da Ufma: Letras/Língua
Portuguesa e Língua Inglesa; Teatro; Educação Física; Música e, 98 discentes que se
encontravam cursando a referida Disciplina.
Após o Parecer Consubstanciado do CEP/Conep/Ufma nº 3.690.353 (07 de novembro
de 2019), favorável à realização da pesquisa, os dados foram coletados por meio de entrevistas
semiestruturadas, pois de acordo com Triviños [9] essa técnica “[...] favorece não só a descrição
dos fenômenos sociais, mas também sua explicação e a compreensão de sua totalidade [...] além
de manter a presença consciente e atuante do pesquisador no processo de coleta de informações”
(p. 152), bem como por ter maior flexibilidade e por permitir que o entrevistador possa
reformular a pergunta visando uma melhor compreensão por parte do entrevistado e por
possibilitar captar conhecimentos em relação ao processo ensino-aprendizagem da Libras no
contexto do Bilinguismo, mantendo a liberdade de respostas por parte dos participantes da
pesquisa.
Todos os procedimentos de coleta de dados obedeceram aos critérios de pesquisa
envolvendo seres humanos, conforme recomendações da Resolução nº 510/2016 [10], do
Comitê de Ética. Os participantes foram convidados, informados e esclarecidos, assim como
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assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), concordando em participar
do estudo. As entrevistas foram gravadas com o consentimento prévio dos participantes e
posteriormente, transcritas. Os dados foram categorizados e analisados, qualitativamente.
3 Resultados
Neste espaço, apresentam-se os resultados da pesquisa, juntamente com as análises e
discussões que se fizeram necessárias ao contexto investigado.
Assim, em relação à questão sobre quais eram os objetivos da Disciplina Libras, os
dados informam que dentre os discentes, 34% responderam que era a aquisição da Libras e para
64% dos participantes era tanto a aquisição quanto o aprimoramento da Língua Brasileira de
Sinais. Quantos aos docentes, cada um emitiu uma opinião diferente, isto é, 1 docente falou que
era aquisição da Libras; outro disse que era o aprimoramento; 1 respondeu que era tanto a
aquisição da Libras quanto o seu aprimoramento; 1 enfatizou que era a aprendizagem da Libras.
Diante dos dados, percebe-se que não há convergência nas respostas. Sendo assim, os
estudos de Krashen [11], esclarecem que a aquisição de linguagem acontece nas ocorrências
cotidianas de comunicação, ou seja, nas relações de assimilação espontânea das expressões
verbais e a construção da gramática interna de cada indivíduo. A autora explicita, ainda, que a
aprendizagem de uma língua advém de uma sistematização, um estudo formal através de
metodologias específicas e materiais com função instrutiva.
Para Mitchell e Myles [12], a segunda Língua (L2) é aprendida, em sua maioria, por
aprendizes mais maduros cognitivamente e, possivelmente, dispõem de mais estratégias a
respeito das habilidades linguísticas. Tal afirmativa corrobora com o público da disciplina
Libras, nas licenciaturas, pois os aprendizes já conhecem e utilizam a Língua Portuguesa, com
fluência, nas relações comunicativas diárias e buscam aprender a Libras por motivo
profissional. Essa aprendizagem se dá em um período pré-estabelecido pela IES, o que já indica
uma sistematização quanto ao objetivo da Libras, na formação docente.
De acordo com Veloso [13], a aquisição da Libras ocorre por meio de um processo
natural, subconsciente e intuitivo de assimilação, que é oriundo de interações a partir de
vivências cotidianas entre os sinalizantes, no qual o aprendiz é participante ativo. Já o
aprimoramento da língua sinalizada tende a realizar-se por meio da progressão das habilidades
linguísticas já adquiridas, muitas vezes, com foco na fluência e proficiência. Ou seja, os
sinalizantes buscam evoluir sua comunicabilidade na Libras.
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Em relação à questão se a Disciplina de Libras nos Cursos de Licenciatura estava sendo
ofertada como Disciplina obrigatória ou eletiva, os docentes foram unânimes ao responderem
que a disciplina era ofertada como obrigatória, entretanto, 8% dos discentes responderam que
em seus cursos era eletiva.
No tocante aos participantes que afirmaram que a Libras era disciplina optativa, em seus
respectivos cursos; faz-se necessário esclarecer duas situações instigantes, no Campus Dom
Delgado, em relação à oferta da disciplina Libras. A primeira é que, neste campus, há 17 cursos
de licenciatura e 1 curso de Fonoaudiologia, distribuídos em 6 centros e somente 5 desses
cursos, ofertaram Libras como disciplina: Letras Inglês, Letras Francês, Música, Teatro e
Educação Física, no semestre 2019.2. Por esse motivo, todas as turmas eram mistas, com
discentes oriundos de diversos cursos do campus. A segunda é que mesmo com a
obrigatoriedade da Libras, como disciplina, segundo o Decreto 5.626/2005 [4], nos cursos de
Ciências Exatas, esta era ofertada como eletiva, ou seja, seria cursada por escolha do discente.
No contexto investigado, o Plano de Desenvolvimento Institucional da Ufma explicita
que a Libras será oferecida como disciplina semestral para toda a comunidade acadêmica,
porém, não destaca a obrigatoriedade desta nos cursos de licenciaturas, de Pedagogia e de
Fonoaudiologia. Tal situação demonstra uma fragilidade na oferta da disciplina, como um dos
subsídios e enquanto pressuposto, para a obtenção do grau, na Educação Superior [7].
Diante dos fatos, Nascimento e Sofiato [14], questionam se “a inserção desta disciplina
não estaria mascarando as reais necessidades de formação de professores bilíngues para atender
aos alunos surdos” (p. 365), visto as “fragilidades” na operacionalização do Decreto nº
5626/2005.
Assim, cabe-nos destacar Quadros [5] ao esclarecer que o componente curricular Libras
adentrou os currículos de todas as universidades e que, desta forma, a língua de sinais tem sido
de grande relevância aos futuros professores, preparando-os para processo ensinoaprendizagem no contexto da Educação Inclusiva.
Na questão sobre qual era a carga horária da Disciplina de Libras nos Cursos de
Licenciatura da Ufma, e se está possibilitava o desenvolvimento das habilidades linguísticas,
os participantes foram unânimes ao informar que a carga horária era de 60 horas. Em relação
ao desenvolvimento das habilidades linguísticas, os docentes foram unânimes ao responderem
que a carga horária deveria ser ampliada, pois o referido desenvolvimento não ocorria de forma
aprofundada, somente em nível básico. As respostas dos discentes convergem com as dos
docentes, pois responderam que a carga horária possibilita o desenvolvimento das habilidades
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linguísticas parcialmente; aquisição mínima; não possibilita o desenvolvimento; precisa de uma
carga horária maior.
Diante dos dados, necessário enfatizar, segundo Quadros [15] que a aquisição parcial
das habilidades linguísticas dificultará a compreensão da importância dos recursos didáticos e
metodologias adaptadas no ensino de qualquer disciplina, em turma com discentes surdos,
considerando que tal situação fomentará, cada vez mais, a exclusão.
Na questão se os discentes, futuros docentes, ao término da Disciplina de Libras
estariam hábeis para se comunicarem de forma bilíngue, metade dos docentes responderam que
sim, pois a fluência resultaria das informações fundamentais repassadas e do empenho
individual de cada discente e, os discentes conseguiriam entender e executar os sinais, como
escreviam em Língua Portuguesa. Os outros 2 docentes enfatizaram que não, pois a carga
horária é insuficiente para uma imersão na Libras.
Dentre os discentes da Disciplina de Libras, 41 informaram que sim, que estariam hábeis
para se comunicar de forma bilíngue, pois aprenderam o básico e poderiam, com a prática,
avançar e, que mesmo não sendo tão hábeis em Libras, haveria a possibilidade de comunicação
com pessoas surdas; 57 discentes responderam que não, pois a carga horária da Disciplina é
insuficiente para se tornarem bilingues.
Diante dos dados, Quadros [15] esclarece que a educação bilíngue deve ser organizada
para que os discentes vivenciem o ambiente educacional e aprendam nas duas línguas (Libras
e Português) em equidade. Para Santos [16], os docentes devem ser capacitados por meio de
disciplinas específicas, como no caso específico, a Libras e a Educação Especial, para então,
atuar na execução da educação bilíngue.
No mesmo contexto, Albres [17] enfatiza que a disciplina Libras precisa focar nas
habilidades linguísticas, no bilinguismo, na comunicabilidade e na formação docente, sob a
ótica da educação inclusiva.
De acordo com Gesser [18], a Libras nas licenciaturas deve, também, focar as áreas de
atuação dos futuros docentes, isto é, os sinais específicos de cada curso devem ser apresentados
durante o processo ensino-aprendizagem da Libras para que os conteúdos sejam explicados de
forma mais equitativa, tanto para os alunos ouvintes, quanto para os surdos.
Falcão [19], em concordância, afirma que o componente curricular ora analisado, sob a
ótica de sinalização, enquanto objetivo central, não possibilitará aos futuros professores,
embasamentos prático-teóricos para a prática docente, em uma perspectiva bilíngue. Neste
contexto, percebe-se uma incoerência quanto aos dados apresentados pelos participantes e os
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estudos estabelecidos pelos pesquisadores, pois a disciplina Libras, segundo Facundo e
Vitaliano [20], não contempla a possibilidade de ser bilíngue, principalmente, em razão da carga
horária mínima, assim como a sua ementa, que privilegia a prática repetitiva de sinais. Desta
forma, conforme enfatizado por Sá [21], a educação bilíngue é um grande desafio para o sistema
de educação brasileira, pois a formação docente ainda é muito fragilizada, quanto à diversidade
linguística.
Por fim, na questão sobre qual a relevância do Bilinguismo, à prática docente no
contexto da Educação Inclusiva, os docentes, de maneira geral, atribuem a relevância do
bilinguismo às novas experiências linguísticas e à inclusão de pessoas surdas nos espaços
sociais, educacionais e profissionais, visto que os discentes surdos precisam ter acesso aos
conhecimentos socializados no meio acadêmico.
Para os discentes, o bilinguismo possui grande relevância, pois este possibilita a
comunicação entre o docente e o aluno surdo; contribui para a cultura de aceitação das
diferenças; viabiliza o processo ensino-aprendizagem dos alunos surdos no decorrer do
processo ensino-aprendizagem, pois os futuros docentes encontrarão alunos surdos em seus
cotidianos e precisarão tanto da Libras quanto da Língua Portuguesa para a comunicação; o
bilinguismo favorece as relações e/ou comunicações por meio da linguagem entre surdos e
ouvintes.
Sendo assim, torna-se importante ressaltar que a educação bilíngue está pautada na Lei
de Libras [3], no Decreto de Libras [4] e na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência [5], que postulam que a educação de surdos ocorre tendo a Libras como primeira
língua e, a Língua Portuguesa como segunda língua, na modalidade escrita.
Nesse mesmo contexto, os estudos de Bassao e Masutti [22] descrevem o bilinguismo
como de extrema importância para a relação dialógica entre os professores e seus alunos surdos,
pois este viabiliza novas experiências ao processo ensino-aprendizagem, pontes afetivas e
necessárias para a captação de conteúdos e expansão de sentidos. Para Ferreira [23], “é por
meio da linguagem que as pessoas estabelecem relações, impingindo significados tanto a si
quanto ao meio em que vivem” (p. 33). Sendo assim, cabe-nos destacar que o bilinguismo
proporciona ao surdo, a obtenção de conhecimentos e experiências e, também, a construção de
sua própria identidade.
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4 Conclusões
Retornando aos objetivos deste estudo que foram conhecer e descrever, por meio das
percepções dos participantes da pesquisa, como vinha ocorrendo o processo ensinoaprendizagem da Língua Brasileira de Sinais, nos Cursos de Licenciatura da Ufma, na
perspectiva da Educação Inclusiva. Os achados da pesquisa correspondem ao fato de que para
a concretização da educação bilíngue, sob a perspectiva da inclusão educacional, a formação
inicial docente, de boa qualidade, é extremamente necessária.
No contexto, em relação ao processo ensino-aprendizagem da Libras, nos Cursos de
Licenciaturas da Universidade Federal do Maranhão/Campus Dom Delgado, necessário registar
outros fatos verificados, para que possam ser revistos, refletidos e modificados em benefício da
formação inicial dos discentes-futuros-docentes do alunado público alvo da Educação
Especial/Inclusiva.
Na referida universidade, há 17 cursos de licenciatura, porém, somente5 cursos estão
ofertando a disciplina de Libras aos discentes, o que nos permite inferir a não operacionalização
do Decreto 5.626/05, que assegura que a Libras é disciplina obrigatória, em todos os cursos de
licenciatura, nas diferentes áreas do conhecimento. Fato este muito preocupante, visto que
compromete a formação dos discentes-futuros-docentes nos princípios da Educação Inclusiva
e no contexto da educação bilíngue, devido à ausência de conhecimentos, vivencias e
experiências em relação à Libras, à surdez e aos surdos. E isso, futuramente, poderá resultarem
práticas profissionais desorientadas, exclusivistas e oralistas no processo ensino-aprendizagem
de discentes surdos e/ou com deficiência auditiva.
Nos Planos da Disciplina Libras, dos cursos pesquisados, apesar de as ementas serem
comuns a todos os cursos e a apresentação dos conteúdos, semelhantes, não há informações
precisas em relação aos fins da disciplina, no caso específico, se os objetivos são aquisição ou
aprimoramento e/ou ambos. A Disciplina Libras estava sendo ofertada, em alguns cursos, como
eletiva e não como obrigatória, conforme assegurado pelo Decreto nº 5626/2005.
A carga horária da referida Disciplina é considerada aquém do necessário em relação
ao contexto do bilinguismo, pois a maioria dos discentes ressaltaram que esta só permite que
os discentes-futuro-docentes alcancem apenas o nível básico de comunicação. Tal fato, nos
permite inferir, novamente, que muitos discentes sairão da academia, sem a formação adequada
para trabalhar com ao público alvo da Educação Especial, em específico com os discentes
surdos. Este contexto não possibilitará uma educação equitativa entre os discentes ouvintes e
surdos. Ou seja, serão novos profissionais, com antigas práticas de exclusão.
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Ao término da Disciplina Libras, a maioria dos participantes não se sente hábil para se
comunicar de forma bilingue, pois consideram que seus aprendizados correspondem apenas ao
nível básico.
Sobre a relevância do Bilinguismo, este é visto como de extrema importância ao
processo ensino-aprendizagem, pois viabiliza a informação e a comunicação entre surdos e
ouvintes, como também, o acesso aos conhecimentos produzidos e socializados no meio
acadêmico.
Diante do que fora explanado, deixamos registrado algumas considerações, com a
intenção de que possíveis mudanças possam ocorrer em benefício do processo ensinoaprendizagem da Libras nos Cursos de Licenciatura da Ufma, na perspectiva da Educação
Inclusiva, dentre as quais: reformulação da ementa da Disciplina Língua Brasileira de Sinais,
com definição clara e precisa dos fins da referida Disciplina; ampliação da carga horária da
Disciplina Libras; inserção efetiva das Tecnologias Digitais nas aulas e nas atividades práticas
da Libras; aumento da oferta de turmas de Libras por semestre; intercâmbio com pessoas
fluentes em Libras, assim como com professores de áreas diversas, que possuam experiência
com surdos; visitas e palestras nas associações de surdos; acompanhamento técnico e
pedagógico, quanto à disciplina Libras, nos cursos de formação inicial de professores, como
requisito obrigatório.
Espera-se, também, com este estudo, instigar a comunidade acadêmica e a sociedade,
em geral, para a relevância do Bilinguismo à inclusão educacional, social e profissional da
pessoa surda.
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RESUMO: Na área da etnomusicologia, entende-se como fundamental compreender o
contexto de produção de uma música, para, daí, aprofundar possíveis análises antropológicas
sobre. Nesse sentido, este trabalho pretende oferecer este tipo de abordagem como recurso
gerador metodológico de aula de temáticas discutidas dentro das Ciências Sociais,
especificamente, na disciplina de Sociologia no ensino secundário. Pode-se partir, por exemplo,
de uma análise textual e contextual do Rap, para trabalhar com temas como: desigualdade
social, racismo, ideologia, cultura, capitalismo, Estado, etc. Portanto, a etnomusicologia será
usada como ferramenta educativa, pretendendo ligar conceitos/temáticas das Ciências Sociais
entre alunos (as), com análises de produção de músicas de suas respectivas localidades.
Palavras-chave: Etnomusicologia; Educação; Sociologia; Rap.
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FILOSOFIA QUÂNTICA: A TEORIA DO CONHECIMENTO QUÂNTICO
UNIFICADO
Eduardo Antonio Meza Palma
Luciano da Silva Façanha

RESUMO: Devemos dizer que não devemos pensar na mente humana e o mundo material
como coisas, ou elementos separados, estes estão unidos, são um. Tudo o que existe é energia,
a ciência tem avançado e temos chegado a nosso tempo até a física quântica, a qual nos permite
entender desde uma perspectiva filosófica, que es o ser e que é o mundo que conhecemos. Ao
final tudo é energia, somos feitos de energia. Nossos pensamentos são parte do tudo o que
existe, e ainda que nosso cérebro nos confunda fazendo que pensemos que nossos pensamentos
estão fora de tudo, a verdade é que também fazem parte do tudo o que existe, é ilógico pensar
que nossa mente está fora de tudo. Sabemos que este tema é novo e que com o tempo iremos
avançando em novos entendimentos sobre este mesmo tema. Mas cremos que temos dado uma
luz sobre uns dos temas do passado, presente, e futuro sumamente relevante, fundamental para
a raça humana.
Palavra-chave: Física Quântica. Teoria do Conhecimento. Filosofia. Mente Humana. Mundo
Material.

1

Introdução

De que maneira a mente humana, que sempre se tem pensado como algo abstrato, e fora
da realidade, se pode conectar, ou está conectada a toda a realidade conhecível? Como é
possível que exista uma real conexão da mente com tudo, chegando a entender que realmente
nunca esteve separada de tudo o que existe? Como a física Quântica pode dar-nos uma luz
sobre o funcionamento da mente humana? Como filósofos do passado tentaram resolver esta
questão da mente humana e o universo ou a realidade? Como podemos sair-nos da conclusão
de que a mente humana e a realidade conhecível, são coisas separadas?
Estas perguntas, este tema é fundamental para o ser humano, já que esta tem sido uma
questão relevante na história humana. Sendo analisada por grandes pensadores, como: Rene
Descarte, que criou a teoria de 3 forças os elementos que interatuam entre si, o que permitiria
entender o funcionamento da mente humana, segundo Descartes; Baruch Espinoza, quem será
citado neste projeto. Ele nos mostra como há somente uma única substancia que permite
existência do toda a realidade conhecível. Pediremos licencia ao senhor Espinoza para utilizar
sua teoria para fortalecer a nossa.
Uns dos problemas que teremos, assim como todos os pensadores do passado, é que
sempre não contamos com a informação suficiente, já seja pelos avanços científicos limitados,
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ou por onde nos encontramos na línea do tempo, sempre falta mais, para chegar a uma certeza
nas teorias. Mas esse é o trabalho do homem, continuar avançando nestes dilemas da raça
humana.
2 Filosofia Quântica: A Teoria do Conhecimento Quântico Unificado
Este trabalho nasce da pesquisa Filosófica - Científica, que está interessada em
desvendar a grande problemática de que é a realidade, e como nossa mente está conectada a
tudo o que existe neste universo conhecível como realidade.
A filosofia, os grandes pensadores da história têm procurado respostas para este dilema,
é assim, que há diversas teorias para explicar esta questão, nos apoiaremos em vários
pensadores que tiverem um surpreendente entendimento sobre este tema, criando diversas
teorias com a finalidade de chegar a entender este relevante tema.
Cremos que o ser humano precisa imperativamente chegar a um maior entendimento,
uma maior compreensão filosófica sobre: O quê é a realidade? e como nossa mente não está
separa do tudo o que existe, como se tem pensado equivocadamente por muito tempo.
Sabemos que este campo é uma área nova, que nasceu a pouco tempo, mas entendemos
que a humanidade precisa avançar na compreensão deste tema tão relevante. Somente assim a
humanidade poderá evoluir para novas áreas do intelecto.
Segundo Falbriand (2020, p.20) “os avanças e as descobertas da física quântica
alteraram a maneira como vemos nossa própria realidade”. O ser humano racional, durante toda
a sua história tem procurado alcançar níveis elevados no entendimento e compreensão, do que
é nossa existência como ser e nossa realidade.
No interesse de decifrar esta fundamental verdade, na História humana houve e há
muitos pensadores, filósofos, cientistas que propuseram diversas teorias sobre este tema
fundamental da filosofia e da vida.
Alguns propuseram a ideia de que existe um mundo abstrato, onde existem as ideias
separadas da matéria, outros que só a mente humana pode fazer realidade algo ou alguma coisa,
como matéria. Todas as posições e hipóteses devem ser “respeitadas” e analisadas
profundamente para unificar conhecimento e assim alcançar avanços no entendimento de tudo
o que existe.
Durante muito tempo se falou sobre o vazio e o vácuo, espaço vazio entre objetos, no
universo. Mas com os avanços na ciência no conhecimento sobre a matéria e como esta se
comporta, até agora, temos chegado ao entendimento de que não existe vácuo, vazio.
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Tudo o que existe materialmente, até nossos pensamentos e ideias que pensamos ser
algo abstrato e imaterial, estão conectados a níveis mais que quânticos. Chegar a entender esta
realidade permite entender a concepção de que existe entre Ser e objeto, questão tão relevante
filosoficamente.
Nassim Haramein, pensador e científico indiano, propõe a teoria do Universo conectado
a nível quântico. Mas isso não é só a nível macro, também o é a nível micro. Nossos
pensamentos que durante muito tempo pensamos em eles como coisas abstratas e fora da
matéria, a verdade estão e são parte da matéria, da substância como chamou Espinoza, a níveis
além do quântico, a níveis mais profundos quanticamente falando. Segundo Haramein (Apud
OURIRES, 2020, p. 17):
O espaço não é realmente vazio e está cheio de energia... Essa energia no espaço não
é comum, existe em grande quantidade, nós podemos calcular quanta energia existe
no espaço e realmente podemos utilizá-la. Tudo o que vemos está emergindo desse
espaço.

A energia da qual somos feitos, assim como todo o que existe, permite realizar
configurações surpreendentes. Não podemos acredita que somos seres superiores no universo
que somente nós, podemos e temos o privilégio de usar nossa mente, nossa razão para chegar a
entender os mistérios do Tudo.
Não podemos esquecer que nós, os seres humanos somos feitos de átomos, se calcula
aproximadamente que temos 7 × 1027 em uma pessoa de 70 quilos. Átomos é energia, e energia
existe em todo o que observamos.
100 Quatrilhões de neutrinos atravessam neste momento seu corpo, partículas como o
elétron, quarks, fótons, Prótons e neutrones, são compostos de quarks partículas ainda menores
as quais se dividem em up e down; partículas: charm, férmion 1: férmion 3; top; bottom; higgs;
bossons; gluons; strange; núom; tau; bóson 2; neutrino do elétron; neutrino do núom; bósom w.
Todas elas formam um campo quântico.
Gráviton, partícula procurada, que ainda não se achou, mas que é fundamental, na física
e na filosofia, já que tem a ver com o espaço e tempo.
Todas estar partículas interagem entre seus campos, formando uma rede interconectada
em tudo o que existe.
Neutrinos - Em 1 segundo, mais de 120 bilhões de partículas minúsculas e quase sem
massa terão atravessado seus olhos a uma velocidade próxima a 300 mil quilômetros por
segundo. E, até o final da esta leitura, cerca de 10 milhões delas serão criadas dentro de você.
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Realmente estamos conectados a todo o que existe, a física o corrobora, não temos como
desmentir essa realidade.
Quando estamos olhando o pôr do sol, nós do sol estamos a uma distância enorme, 150
milhões de quilômetros, mas não devemos pensar que entre nós e o sol não há nada. Existe uma
conexão energética real, a física o corrobora. Essa conexão existe e é real.
A Biologia e Química também fortalecem esta teoria, já que em elas se fala que nós, os
seres humanos quando somos formados, para se criar a vida, se inicia tudo destas partículas. O
ser humano para ser criado precisa-se a formação da: Timina, Uracila, Guanina, Citosina,
Adenina. São a base da vida.
Estes elementos são compostos por átomos de hidrogênio, carbono, oxigênio,
Nitrogênio. É de eles que se formara a vida, da energia oculta em eles, mas que sempre esteve
conectada a absolutamente a tudo o que conhecemos no universo.

Cada parte do que somos em nosso corpo tem estes componentes, nosso cérebro também
está feito disto, o qual nos leva logicamente a pensar que, de onde se originam os pensamentos,
há uma conexão a toda esta rede energética universal. Então devemos nos perguntar: Como os
pensamentos poderiam estar desconexos do tudo?
As configurações quânticas até agora conhecidas permitem reorganizar, reagrupar,
transformar tudo o que conhecemos. Ainda o ser humano não tem chegado a níveis superiores,
onde sua compreensão da realidade alcance níveis mais elevados do entendimento sobre nós e
acerca de tudo o que conhecemos, mas o que temos conseguido até agora, nos permite entender
questões vitais para a filosofia.
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Segundo Camargo (2005, p.53) “O corpo físico do homem possui algumas
características mais aprimoradas, como o próprio cérebro e sua composição cromossômica. A
consciência no ser humano é mais ampla e desperta, visto que ele possui uma noção de
individualidade (...)”. Mas, isto não deve fazer pensar a homem que ele é um ser superior e que
o universo está aí para somente ele ter a capacidade de conhece-lo, isto seria muita arrogância.
Já que nos encontramos limitados nas conexões energéticas, às quais chamamos sentidos. Como
a visão, o tacto, a audição, entre outras. Todas elas são conexões quânticas energéticas reais.
Tudo o que conhecemos até agora já seja ser vivo assim como matéria, tudo está em
configurações diferentes, a níveis inferiores e superiores, esta classificação não tem a ver com
apreciações, de escada de classificação de ser superior ou inferior. É só uma escada? Quem está
antes de nós e após de nós? Quem está autorizado para realizar esta classificação? Com o tempo
iremos avançando nestes entendimentos.
3 A Configuração A Níveis Quânticos Da Nossa Mente E Razão, Em Conexão Com A
Realidade Conhecível
Uns dos maiores problemas da Filosofia, é a concepção entre Ser e Objeto, como chega
essa informação a nossa mente. Mas quando entendemos a Teoria Quântica filosófica de que
os pensamentos e ideias não são coisas ou elementos abstratos fora da matéria, e sim
entendemos que a configuração da energia que se encontra em todo, assim como em nosso
cérebro o qual permite reconfigurar a níveis mais que quânticos, níveis que só no futuro
poderemos chegar a conhecer com mais profundidade, níveis que chamaremos no futuro com
outras classificações.
A energia quântica nos mostra que existe uma rede interconectada em tudo o que existe,
tudo e cada elemento do tudo o que conhecemos está conectado e existe um transpasso de
informações quânticas – energia- de um para o outro. Assim quando olhamos um objeto, existe
uma conexão quântica energética, a qual nos permite entender em parte ao objeto, já que
estamos limitados em nosso nível quântico. Estamos numa estratificação, porém nada impede
que consigamos evoluir a outros níveis.
Nossos pensamentos dos objetos ou das ideias são reconfigurações da energia a níveis
mais que quânticos, são níveis desconhecidos até agora para o homem, que o homem imagina
eles como algo para fora da matéria. Até poderíamos dizer que nossa própria estrutura quântica
cerebral nos engana para fazer pensar em nossos pensamentos como algo fora de nós. Mas em
definitiva, são parte de nós, e de tudo o que existe.
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Segundo Marques (1993, p.67):
(...) estamos sempre diante de uma dúvida seletiva. Os sentidos enganam-nos, e
Descartes “pergunta se nossas percepções sensíveis concordam com a natureza”. Ele
mostra que fora de nós talvez não exista outra realidade que tenha sido criada tal como
nossos sentidos apresentam.

Descartes nos fala sobre, a res cogitans, substancia pensante, finita e dependente; a res
extensa, matéria substancia que não pensa, extensa, imperfeita, e é independente. E finalmente
a res divina, Deus, substancia eterna, perfeita, infinita que pensa e é independente. Podemos
entender que ele admite a existência da energia universal, ou substancia, mas não desde um
ponto de vista lógico, filosófico – científico.
Sentimo-nos apoiados em parte por pensadores da antiguidade materialistas como:
Thales, Anaxágoras, Epicureo, Democrito, entre otros; Assim como tambén por filósofos
monistas como: Espinoza, William James, Bertrand Russell, Galen Strawson, David Chalmers,
entre outros. Cada um deles tem aportado grandes conhecimentos à filosofia, para assim chegar
a compreender nossa realidade.
Temos que destacar a Espinoza. Ele já nos falava sobre a substância e como tudo surge
de ela como atributo, e como nossa conexão humana a tudo o que existe deve estar em
concordância, reconhecendo uma conexão importante entre ser humano e o mundo material.
Em seu tempo não se conhecia a física quântica, mas si se tivesse conhecido acreditamos
provavelmente que ele se houvesse apoiado em estes conhecimentos para fortaleces suas
teorias. Em seu livro, Ética, página 9, (2009) Espinoza diz:
Proposição 7. À natureza de uma substância pertence o existir.
Demonstração. Uma substância não pode ser produzida por outra coisa (pelo corol.
da prop. prec.). Ela será, portanto, causa de si mesma, isto é (pela def 1), a sua essência
necessariamente envolve a existência, ou seja, à sua natureza pertence o existir.

Na teoria de Espinoza, ele reconhece uma energia o substancia eterna, infinita a qual
produz tudo o que existe. Associando isto com as descobertas científicas, temos chegado a
entender que existe uma rede energética constante para todas as direções, acima, abaixo, direita,
esquerda, diagonais, etc. absolutamente em todas as direções possíveis. Não há espaço vazio
ou libre, em tudo o que conhecemos. Isto seria o que Espinoza chamou substancia.
A raça humana tem avançado muito cada vez mais no entendimento do ser e de nossa
realidade, e nós, no futuro poderemos chegar a níveis superiores, se deixarmos os velhos
dogmas e as “falsas” crenças de nossa realidade e sobre nós.
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4 Considerações Finais
Devemos dizer que não devemos pensar na mente humana e o mundo material como
coisas, o elementos separados, estas estão unidas, são uma. Tudo o que existe é energia, a
ciência tem avançado e temos chegado a nosso tempo até a física quântica, a qual nos permite
entender desde uma perspectiva filosófica, que es o ser e que é o mundo que conhecemos. Ao
final tudo é energia, somos feitos de energia. Nossos pensamentos são parte do tudo o que
existe, e ainda que nosso cérebro nos confunda fazendo que pensemos que nossos pensamentos
estão fora de tudo, a verdade é que também fazem parte do tudo o que existe, é ilógico pensar
que nossa mente esta fora de tudo. Sabemos que este tema é novo e que com o tempo iremos
avançando em novos entendimentos sobre este mesmo tema. Mas cremos que temos dado uma
luz sobre uns dos temas do passado, presente, e futuro sumamente relevante, fundamental para
a raça humana.
(Nota: esta teoria está em andamento, ainda não foi concluída. Cada dia, cada avanço
na física quântica, da mais luz sobre este tema. Espero futuramente escrever um livro sobre este
tema, obrigado).
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RESUMO: O objetivo do presente artigo é realizar a re(construção) da história dos povos
ameríndios na região do município de Brejo (MA) através das guerras justas e aldeamentos.
(CUNHA, 1992; MONTEIRO, 2001). Realizou-se uma investigação bibliográfica em livros de
cronistas religiosos, documentos oficiais, mapas, e conversas informais com o povo Anapuru
Muypurá. Identificamos as guerras, as alianças, os aldeamentos religiosos forçados como
diferentes estratégias utilizadas pelos povos nessa relação com o invasor, especialmente, dos
Anapuru Muypurá (BOMBARDI, 2014). Foi identificado que a narrativa que predomina é a
dos colonizadores numa tentativa de silenciamento dos povos originários. Entretanto, nas fontes
foram encontrados os registros das diversas estratégias de resistências dos povos ameríndios,
em especial, do povo Anapuru Muypurá, como as guerras, as alianças e tréguas. Recentemente,
esse povo está em processo de retomada da ancestralidade neste território onde hoje se
configura o município de Brejo.
Palavras-chave: Baixo Parnaíba Maranhense; Guerras Justas; Aldeamentos; Anapuru
Muypurá.

1

Introdução

A história indígena (CUNHA, 1992; MONTEIRO, 2001) é um campo de estudos
recente dentro das pesquisas tanto em Antropologia quanto em História, em particular, no
Brasil. Segundo Varnhagen (1978[1854]) os índios possuíam etnografia e não história. Os
povos ameríndios foram compreendidos pela característica da ausência em vários âmbitos:
estavam na infância da humanidade; não se utilizavam da escrita (povos ágrafos); não possuíam
Estado; não possuíam religião. (CLASTRES, 2013). A ausência na língua nativa Tupi das letras
f, l, r foi compreendida através da máxima “sem fé, sem lei, sem rei”. E, diante de tantas
ausências, consequentemente eram “povos sem história”. (CUNHA, 1990). Dessa forma,
revisitar a história oficial a partir do olhar dos povos nativos, isto é, das suas alianças,
inimizades, guerras, fugas, estratégias, proporciona a construção de uma outra história na qual
os indígenas são sujeitos ativos.
O lugar em que está sendo realizado a pesquisa é o município de Brejo, a qual foi uma
doação para o povo Anapuru pela Coroa para que eles ali se instalassem. É importante ressaltar
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que ocorreram diversos conflitos nesse local, mas não é descrito na historiografia “oficial”,
podendo ser entendido como um silenciamento sobre esse povo.
A partir disso, a investigação se justificou em dar continuidade a pesquisa já iniciada
com o levantamento bibliográfico, documental e oral sobre a presença dos diversos povos
indígenas que habitaram a região do Baixo Parnaíba Maranhense, especialmente, o município
de Brejo. Esse espaço, conhecido como sertão1, é marcado por guerras justas, aos povos que
resistiam à invasão e colonização europeia, e descimentos, para evangelização pelos jesuítas
como aponta Melo (2011). Assim, o interesse se volta para aprofundar a compreensão dessas
dinâmicas nessa espacialidade que posteriormente foi denominada de Baixo Parnaíba
Maranhense.
Realizou-se uma pesquisa bibliográfica, de livros de cronistas religiosos, sobre o
município de Brejo e do entorno, de caráter interdisciplinar, articulando História, Geografia,
Etnologia e Antropologia. A pesquisa antropológica em arquivos é uma abordagem recente
nesta disciplina. Durante muito tempo se compreendeu os arquivos como espaços
eminentemente da História. Entretanto, ao compreendermos os arquivos etnográficos enquanto
um sistema de enunciados, verdade parciais, interpretação histórica e culturalmente constituídas
eles estarão sujeitos a leitura e novas interpretações. (CUNHA, 2004, p. 292).
A pesquisa documental está sendo desenvolvida no âmbito virtual em sites das
bibliotecas nacionais e internacionais, museus de instituições públicos, nacionais e
internacionais, arquivos públicos, nacionais e internacionais, arquivos religiosos, sites de
documentos antropológicas e linguísticos, que disponibilizam seu material para fins
acadêmicos.
A pesquisa qualitativa está pautada através das conversas informais com indígenas do
povo Anapuru Muypurá que estão em processo de retomada como eles denominam. As idas à
campo no município de Brejo para pesquisa no arquivo público e as entrevistavas com os
moradores locais mais antigos da cidade sobre a memória da presença indígena no referido
município, não pôde ser realizada por conta da pandemia de Covid-19, na qual é extremamente
necessário manter o distanciamento social, exceto aqueles que trabalham nos serviços
essenciais. Diante desse novo contexto, uma das metodologias utilizadas foi o acompanhamento
das redes sociais do povo Anapuru Muypurá, especificamente o Instagram.

Segundo Silva (2006, p. 44), “a palavra sertão deve ter surgido no século XV, significado interior, o espaço longe
da costa”. Ainda segunda a autora, os historiadores passaram conceber a “ideia de grandes vazios incultos”. Essa
ideia foi utilizada no processo de expansão no Maranhão, colocando os lugares mais interiores da capitania como
uma vastidão de terras que estava ausente de “habitantes”, ou seja, de colonos.
1
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2 Guerras justas e aldeamentos
Um discurso que ainda é muito presente, diz que os colonizadores europeus chegaram
no Brasil e trocaram objetos pelas terras dos povos ameríndios, e eles simplesmente entregaram,
tudo isso de forma pacífica sem haver nenhum tipo de resistência. Mas se faz necessário
compreender que os povos indígenas diante dos processos de invasão e colonização, não foram
pacíficos, eles resistiram, se aliaram, negociaram e guerrearam.
Um trabalho que se fez muito importante para essa compreensão, mesmo que ainda é
imprescindível saber muito mais, foi o de Vanice Sequeira de Mello, “Cruentas Guerras: Índios
e Portugueses nos Sertões do Maranhão e Piauí (Primeira metade do século XVIII). Tendo em
vista, que autora desenvolverá a sua análise, a partir de como o espaço da Capitania do
Maranhão e Piauí são descritos nos relatos que tratam das guerras. Nesse trabalho, pode ser
encontrado também uma diversidade de povos indígenas que habitavam e habitam o Maranhão,
Piauí, Ceará e em outros lugares. Na região do Baixo Parnaíba, foram encontrados a presença
dos Anapuru, Anaperú-Açú, Anaperú-Mirim, Arayo. Dentre esses povos, os Anapuru2 viviam
e vivem no local que hoje é o Município de Brejo no Maranhão. Antes denominado como Brejo
dos Anapurus.
Foi possível identificar que algumas das guerras justas

3

orquestradas pelos

colonizadores para colocar os indígenas Anapuru na condição de escravos e posteriormente
descerem para os aldeamentos4 para serem evangelizados pelos missionários. Segundo Mello
(2011), “Os Anapurus encontravam-se, provavelmente, no curso inferior do rio Parnaíba. No
final do século XVII, já eram combatidos pelo capitão-mor da conquista do Piauí, Francisco
Dias Siqueira”. Ainda segundo a autora:
Em março de 1707, o governador do Maranhão, Cristóvão da Costa Freire escreveu
uma carta ao monarca português informando a “diligência que o alferes Manoel dos
Santos fez com os índios Anapuru para virem aldearem-se nas vizinhanças dessa

2

Atualmente os Anapuru se autodenominam como Anapuru Muypurá e estão em processo de retomada, na qual
ainda será tratado neste artigo.
3
Havia dois tipos de “guerras justas”, a “defensiva” ou a “ofensiva”. “A primeira se fará “somente no ato de
invasão que os índios inimigos e infiéis fizerem nas aldeias e terras do Estado do Maranhão com cabeça ou
comunidade que tiver soberania ou jurisdição”. Já a ofensiva seria feita quando houvesse “temor certo e infalível
que os ditos inimigos da fé procurarão mandar as terras de meus domínios formando e ajuntando gente para o dito
efeito sem que por outro modo se lhes possa impedir a dita invasão”. (MELLO, 2010, p. 28).
4
“Aldeamento é o nome dado ao processo de reunião de índios em aldeias que geralmente ficavam próximas a
povoações colônias, incentivando o contato com os portugueses. No plano física as aldeias eram organizadas
seguindo padrões “mestiços” híbridos, de disposição dialogal. Viviam nas aldeias índios de etnias e grupos que
concorriam para as mesmas de formas várias: resgates, descimentos, consentimento, guerras, etc, e os
missionários”. Disponível em: http://www.leah.inhis.ufu.br/node/53. Acesso em: 26 de abril de 2021.
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cidade de São Luís”, no sítio de Gauiaba, onde havia muitas terras para as lavouras
dos índios e rio com muitos peixes. (MELLO, 2011, p. 81)

Dois anos depois foi assassinado Manoel dos Santos e seus seis companheiros. A partir
disso, foi expedido uma nova carta, “o monarca escreveu ao governador do Maranhão para que
mandasse António da Cunha Souto Maior e Damásio Pinheiro a realizar uma “guerra e
extinguirem os índios de Ibiapaba e os mais que enfestavam essa Capitania [Maranhão]””.
(MELLO, 2011, p. 81). Dentre esses indígenas estavam os Anapuru que iam descer para o sítio
Gauiaba em São Luís.
Na expedição que teve por base punir o suposto delito cometido pelos Anaperú,
etnônimo utilizado no trabalho de Bombardi (2014), foi comanda por António da Cunha Souto
Maior como descrito acima, na qual matou vários Anaperú-Açú e estabeleceu pazes com os
Anaperú-Mirim. A autora discorre que:
Os termos “Açú” e “Mirim” nas línguas de matriz tupi significam, respectivamente,
grande e pequeno. Nesse sentido, essa denominação feita pelos portugueses poderia
referir-se no primeiro caso a um grupo com maior concentração populacional do que
o segundo. E não é à toa que foram mobilizados de 500 a 600 índios da Serra de
Ibiapaba para combatê-los. Tudo nos leva a crer que se tratava de um grande grupo
que mantinha relações bastante controversas com os portugueses. (BOMBARDI,
2014, p. 126 e 128).

Como a apontado pela autora, foi preciso uma grande quantidade de outros indígenas
para combater os Anaperú-Açú por possuírem uma população maior com relação aos AnaperúMirim. Esse combate deve ter ocorrido pela não aceitação do grupo maior a submeter-se a
condição de escravização que os “brancos” queriam impor a eles. No trabalho pesquisado é
apontado depois disso que o grupo passou a ter uma aliança com os seus combatentes, mas a
aliança foi temporária. Bombardi (2014, p. 128) descreve que:
Não conseguindo desarticular o grupo, que matou o líder da expedição Antônio de
Souto Maior, nova investida foi realizada contra os Anaperú e outros grupos que
passaram a ser apontados como seus aliados. Entre 1712 e 1715, era organizada uma
sequência de ataques bélicos contra os índios Caratiu, Curia, Manassé, Xeruma,
Aranhi, Arayo, Anaperú Açú e Anaperú-Mirim, sob o comando de Miguel Carvalho
de Aguiar.

Nesse período, os Anaperú passaram a ser novamente combatidos pelo Capitão
Antônio de Souta Maior, diferente das antigas invertidas contra esses indígenas, agora eles eram
aliados de outros indígenas que viviam também na Capitania do Maranhão. As alianças entre
os povos ameríndios foram muito presente durante os processos de invasão e colonização.
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Os Tremembés também foram importantes aliados dos Anaperu e dentre outras nações
que cruelmente foram perseguidos, mortos e aqueles que resistiam, fugiam e se embrenhavam
nas matas. Segundo Mello (2011):
No relato de fevereiro de 1730, João de Maia da Gama afirma que os Tremembé,
“senhores absolutos de toda aquela costa do Maranhão”, mantinham comércio com os
índios Araio, Anaperu, Aranhi, Caicai, Guanaré, Aruaz e Barbados. Entretanto, “com
todas estas nações tinha guerra o Estado do Maranhão”. (MELLO, 2011, p. 83).

Os Tremembés viviam na costa do Maranhão sendo uma área estratégica para
outros povos que vivam mais para dentro das matas, quando as tropas de guerras chegavam,
eles iam avisar para os outros grupos, estes por serem prevenidos já estavam preparados para
resistir. Além disso, por serem considerados pelos portugueses ótimos nadadores e pescadores,
quando encontravam diversas coisas e se fosse útil para outros povos eles realizavam trocas.
Os Tremembés foram combatentes guerreiros contra o projeto expansionista dos “brancos”
travando diversas batalhas, eles vieram a aldear-se 1720 só quando realmente quiseram, como
aponta Mello (2011).
Ainda na década de 1720, foi feito um pedido de fazer guerra aos Anaperu e outros
povos no rio Parnaíba. Mello (2011, p. 90) diz que:
O monarca português escreveu ao governador José da Serra informando que vira o
assento feito na Junta das Missões, na cidade de São Luís, sobre a representação de
Manoel Pereira, morador da ribeira do Parnaíba na qual “pedia licença para fazer
guerra a sua custa aos gentios Aranhi, Suassuni, Anaperu e outros, e ao gentio Aranhi
associado com o Guanaré”. Guegué, Timbira e Acroá são agora os principais grupos
indígenas causadores dos ataques nas capitanias do Maranhão e Piauí.

Diante disso, o século XVIII é marcado por frequentes “hostilidades” dos Anaperu
contra os colonizadores, mas não só eles, outros diversos povos indígenas que habitavam as
Capitanias do Maranhão e Piauí, causaram diversos “ataques” as fazendas de criação de gado
que estavam sendo construídas nesses territórios para ser habitadas pelos “brancos”.
Além das guerras justas como desenvolvido acima, os aldeamentos foram outra
estratégia utilizada pelos colonizadores para submeter os povos originários à conversão a fé
judaico-cristã, por serem considerados “pagãos”; e, o trabalho na condição de escravidão para
a Coroa, colonos e aldeamentos, mas os indígenas usaram das mesmas “armas” dos “brancos”
contra eles próprios. Em relação aos Anapuru, segundo Lima e Aroso, a primeira Aldeia dos
Anapurus foi fundada pelo Padre Domingos Ferreira Chaves (1706).
Bombardi (2014) aponta que, no ano 1741, foi concedido uma carta e sesmarias de três
léguas solicitada pelo indígena Francisco Xavier durante o governo de João Castelo Branco, ele
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tinha interesse em descer junto ao seu povo para um aldeamento. “Eram três léguas de terras
no sítio chamado O Brejo, localizado às margens do rio Parnaíba”. Bombardi (2014, p. 129). É
importante ressaltar que Francisco Xavier estava solicitando e foi concedida a carta e sesmarias
no local onde eles já viviam.
Outro pedido de carta de sesmarias foi solicitado em 1795. Lima e Aroso (1985)
discorrem que:
General do Maranhão e Piauí, em 1795: “Faço saber esta minha carta de data e
sesmarias vire que o diretor e principal dos índios do lugar do Brejo dos Anapurus,
me representaram que achando-se os índios naquela povoação sem concessão das
terras, em que se acham lavrando (e que segundo o parágrafo dezenove de seu
diretório lhes devem ser concedidas com preferência por serem adjacentes a sua
respectiva povoação) me pedirem lhes concedessem por esse motivo, em nome de Sua
majestade por data e sesmarias, três léguas em quadro, fazendo pião no templo da
mesma povoação, correndo os seus lados do Norte e Sul, Leste e Oeste, e compreendose no ato de sua demarcação tudo que se acham dentro das três léguas”, etc. etc.
(LIMA; AROSO, 1985, p. 12)

O lugar onde foi concedido a carta e sesmarias atualmente é o município de Brejo no
Maranhão e ainda pode ser visto a pedra que foi usada como marco para a demarcação das três
léguas, na pedra tem o nome “ÍNDIO” cravado e pode ser encontrada no lado esquerdo da
Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição. (Figura 1).
Figura 1: Pedra utilizada para a demarcação do território do povo Anapuru.

Fonte: Instagram do Povo Anapuru Muypurá.

Os Anapuru podem ter utilizado a carta e sesmarias como um ato político de defesa de
seu território entendendo a legislação indigenista naquele período. Eles solicitaram as três
léguas justamente no lugar onde já estavam vivendo e não desceram para outro aldeamento
mais distantes, como por exemplo descer para o sítio do Gauiaba em São Luís como os
colonizadores queriam que fizessem.
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Na historiografia, os Anapuru-Mirim tiveram o seu último registro no século XVIII,
mas não quer dizer que foram extintos, isso pode ter sido uma estratégia dos colonizadores para
declarar que naqueles lugares não havia mais indígenas e assim poder ocupar as suas terras. No
tópico seguinte analisaremos sobre o processo de retomada dos Anapuru-Muypurá.
3 Processo de Retomada dos Indígenas Anapuru Muypurá
O povo Anapuru Muypurá está em processos recentes de retomada. Eles se
autodenominam como Anapurú Muypurá, porque há diversos etnônimos nos textos que foram
utilizados pelos colonizadores para referir-se a eles. “Então, a gente nesse movimento de
“retomada” vamos usar as duas nomenclaturas juntas, “Anapuru Muypurá”, porque há isso na
memória de que Muypurá seria uma corruptela do nome “Anapuru”, e que “Anapuru” seria um
nome dado pelo colonizador”. (CHS, 2021).
Gleydson Castro Oliveira, que se autodenomina Lucca Muypurá, construiu um artigo
sobre a sua bisavó Deuzuila Machado, anciã indígena do povo Anapuru Muypurá do Maranhão.
Tendo em vista, que esse trabalho partiu da análise das narrativas da história de vida dessa
senhora, para ser entendido como ela vivenciou o processo de silenciamento do seu povo. Como
Oliveira definiu esse trabalho foi construído pelo ato de “cavacar” as memórias. Segundo ele,
“Cavacar” é uma palavra usada na lavoura para designar o ato de fazer fendas na terra
para semear, em outras palavras, é “abrir um buraco”, que pode ser profundo ou não.
Essa expressão nos dá margem para compreender o quanto suas memórias foram
construídas e vivenciadas, pautadas na sua relação com a terra, com a roça e plantio,
o cavacar no campo e na vida, na luta pela sobrevivência. Minha bisa cavacou suas
memórias para plantar sementes de vida e luta. (OLIVEIRA, 2020, p. 730).

O autor definiu a partir de que ponto a sua análise partirá e o método utilizado
para tal empreitada, com objetivo de relatar o passado sofrido do seu povo e que de certa ainda
continua. Dona Deuzuila vivia e vive até hoje no Munícipio de Chapadinha, na qual tirou o seu
sustento das roças e que teve e têm uma vida difícil. Chegou até quase morrer como aponta
Oliveira (2020). No artigo é discorrido sobre o que Dona Deuzuila carrega nas suas memórias
sobre a origem indígena dessa família e como é passado de geração em geração. Um exemplo
da tradição desse povo como citado, é a farinhada, que consiste no processo da feitura da
farinha, através da mandioca.
A educação foi outro tema discutido, por serem de família pobre não tiveram acesso a
uma educação de qualidade, passando por grandes deslocamentos para chegar na escola mais
próxima que era no Município de Brejo, “os transportes utilizados para efetuar as viagens era
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cavalo, burro, jumento ou a pé”. No final da narrativa de Deuzuila, Oliveira (2020, p. 735)
discorre que:
Minha bisa, Deuzuila Machado, cavacou suas memórias e me contou tantas histórias
que daria um livro ou mais. Não é à toa que nas culturas indígenas e africanas os
anciões são considerados verdadeiras bibliotecas vivas para seus povos, nos revelando
assim a importância da oralidade para nós, povos marginalizados. São as memórias
que fazem com que continuemos vivos, sendo assim a maior forma de resistência
possível para nós. E, apesar deste texto ser breve, espero que tenha sido capaz de
mostrar, ainda que brevemente, traços da nossa cultura, do nosso modo de fazer e
operar no mundo, nosso mundo, mundo Anapuru Muypurá, contado através da
trajetória de vida de Deuzuila Machado Anapuru Muypurá, mulher batalhadora, que
semeia sabedoria e luta. “O plantio continua”.

A citação retrata o quão é importante as memórias dos mais velhos para
conservar o passado de luta desse povo, a ancestralidade enquanto Anapuru Muypurá, a sua
cultura, seus saberes e fazeres que mesmo com o tempo ainda permanecem. A partir disso, se
torna cada vez mais importante escutar através da oralidade as histórias dos anciãos em meio a
um apagamento e a negação da identidade indígena que eles vivenciam.
Assim como no trabalho sobre as memórias de Deuzuila Machado, Luccá Muypurá
conversou com o Grupo de Pesquisa Epistemologia da Antropologia, Etnologia e Política5, na
qual fala da resistência dos Anapuru Muypurá na região do Baixo Parnaíba Maranhense.
Através de dados e fatos históricos dos indígenas Anapuru e as conversas que ele tem com
famílias que vivem em Brejo, Chapadinha, São Bernardo, Anapurus, Santa Quitéria, sobre o
que eles sabem e ainda conservam nas suas lembranças a respeito da ancestralidade do seu
povo. Isso está acontecendo como um processo de visibilização, que eles definem como
“retomada”.
Lucca Muypurá no início da sua apresentação, fala como se deu o processo de
reconectar com a sua ancestralidade de Anapuru Muypurá, que aconteceu em um território
ancestral quilombola de matriz africana e matriz indígena. A partir disso, ele passa a estabelecer
relações com movimentos de resistências, com comunidades tradicionais e a Teia dos povos6.
Com isso, passou a se conectar com outras pessoas que se autodeclaram Anapuru Muypurá, na
qual estão em busca de uma visibilização e de pessoas que também não vivem mais no
Maranhão. Lucca Muypurá diz:

5

Grupo de Pesquisa Epistemologia da Antropologia, Etnologia e Política (GPEAEP-CNPQ), que é liderado pela
Professora. Dra. Ana Caroline Amorim Oliveira.
6
A teia dos povos é uma articulação de comunidades, territórios, povos e organizações políticas, rurais e urbanas.
Disponível em: https://teiadospovos.org/. Acesso em: 26 de abril de 2021.
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Como a família de Seu Vicente que saiu de Brejo a vinte anos atrás e vivem em Buriti
dos Tocantins. Lá eles são vistos pela, na cidade, pela população local como indígenas
do Maranhão. Nesse retorno as suas origens eles se deparam com a origem da família
deles, que era contada pela bisavó dessa família, pela ancestral dessa família. Lá eles
se autodeclaram Muypurá, se autodeclaram Anapurú Muypurá e tentam se reconectar
através do grafismo, da pintura corporal, às vezes, adotando a pintura de outros povos,
criaram espaços de barracão, enfim, foram uma série de famílias que a gente foi tendo
contato. (CHS, 2021)

Ou seja, com os contatos com essas famílias, as narrativas começaram a se unir, em
meio a diálogos e histórias, passando a se organizar coletivamente para buscarem as suas
origens e escapar do silenciamento que foi imposto a eles. Como Lucca relatou que muitos
parentes deles sabem que são indígenas, da sua origem indígena, mas não sabiam o que fazer
com isso, porque foram vítimas de um processo de silenciamento, isso fez com que eles não
deixassem de dizer quem realmente eram.
A narrativa presente na historiografia dita “oficial” reforça o silenciamento sobre esse
povo. Lucca Muypurá discorre:
A história indígena é colocada como um romance histórico, como uma lenda, a citar,
por exemplo a lenda que foi criada 1973 e publicada, que fala sobre a origem de Brejo,
a partir de um casal de índios Pianaçu e a Ubotyatá. Foi uma lenda publicada por
Manuel Vicente, um escritor, poeta de Brejo, mas a muito tempo não estava vivendo
em Brejo, e ele publicou essa lenda sobre esse casal de indígena que encontra um
lugar de natureza incrível, romantizando toda a construção de Brejo, que não traz os
fatos históricos, que apesar de fragmentados, a gente encontra informações aqui e
outra ali, mas há fatos históricos documentados. E essa lenda hoje é muito contada
nas escolas como um mito de origem de Brejo de como Brejo surgiu, silenciando todo
um processo histórico e toda a violência que o povo Anapuru sofreu e ainda sofre.
(CHS, 2021).

Outro espaço em que os indígenas sofrem silenciamento são algumas escolas, na qual
deveria dar visibilidade, mas fazem tudo ao contrário, reforçando cada vez mais o
silenciamento. Pensando nisso, Lucca Muypurá diz:
Então, estrategicamente a gente tem feito isso também, estamos usando as redes
sociais e espaços como esse aqui para reafirmar a nossa presença, pra no dia do índio,
porque às escolas ainda resume à lei 11.645/2008, que têm a inclusão da história e
cultura afro-indígena, africana e indígena, ela ainda resume essa implementação, essa
aplicação dessa lei ao dia do índio. E o dia do índio, eu tenho muito essa memória de
que os professores passavam pra gente uma pesquisa, pesquisa, ou era, pesquisa na
biblioteca quando era o caso. Então, estrategicamente, os estudantes destas escolas
vão se deparar com informações na internet de presença, estamos aqui, e iram falar
“professor encontrei, diz que tem indígena lá em Brejo, estão morando no morro de
São João”. (CHS, 2021).

Lucca diz que foi estratégico ter criado a conta na rede social do Instagram como
forma de dar visibilidade aos seus parentes e mostrar que quando algum estudante for pesquisar,
vai encontrar informações sobre eles. As redes sociais estão sendo usadas para divulgação do
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processo de retomada deles enquanto povo indígena. A partir disso, foi possível acompanhar
esse processo pelo Instagram, o nome do perfil é “Povo Anapuru Muypurá”, onde é divulgado
sobre a história, cultura e resistência na região do Baixo Parnaíba Maranhense. Dentre as
publicações da página estão:
Um mapa cartográfico, que mostra a localização dos indígenas Anapurus na beira do rio
Parnaíba de uma carta Geográfica da Capitania do Piauí -Galluzzi- 1761. A foto da pedra Itá
usada para a demarcação do território desses indígenas através da carta e sesmarias de três
léguas em 1795 como citado acima.
Outra imagem que foi postada é uma parte do Mapa Etno-Histórico de 2002 do Curt
Ninuemdaju, na qual mostra a presença indígena dos Anapurus (1679-1734). Alguns trechos
da Carta de Data e Sesmarias da conquista de terra no município de Brejo e divulgado
recentemente um mapa das cidades, vilas, lugares e freguesias das capitanias do Maranhão e
Piauí por José Telles da Silva, na qual traz Brejo dos Anapurus como lugar de indígenas.
É divulgado também fotos das pessoas que se autodeclaram indígenas como os filhos
de Vicente que moravam em Brejo, mas atualmente moram em Tocantins e de diversas outras
pessoas que eles foram restabelecer os laços ancestrais.
Ademais, esse perfil é marcado pela militância em defesa dos direitos deles e de outros
povos originários. Aliás, se declarar indígena já é um próprio ato de militância, porque desde a
chegada e invasão dos europeus no Maranhão os povos originários passaram por diversos
processos violentos com a expansão nesses territórios, como os ancestrais dos Anapurus
Muypurás que vivenciaram isso, que foi desenvolvido acima. Mas isso não significa que
deixaram de existir, com o processo de retomada eles estão buscando seus direitos e querem ser
respeitados enquanto povo.
4 Considerações Finais
Neste artigo tivemos como objetivo geral foi realizar a (re)construção da história dos
povos ameríndios na região do município de Brejo através das guerras justas e aldeamentos.
Diante dos trabalhos pesquisados, até o presente momento foram identificadas as guerras, as
alianças, os aldeamentos religiosos forçados como diferentes estratégias utilizadas pelos
indígenas contra os colonizadores. No entanto, a narrativa que predomina é a narrativa dos
colonizadores impondo um silenciamento sobre os povos originários.
Com a re(construção) da história indígena, em especial do povo Anapuru Muypurá, foi
percebido que eles passaram por diversos processos de colonização, tanto nas guerras justas
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que foram combatidos e declarados “hostis” por “atrapalharem a colonização”, quanto nos
aldeamentos forçados que foram obrigados a descer e posteriormente as tréguas que eles
estabelecerem. Eles resistiram lutando e com o processo de retomada, na qual estão buscando
dar visibilidade para os seus parentes que “sabem que são indígenas, mas não sabem o que fazer
com isso” e com as estratégias contemporâneas através das redes sociais, eles continuam
resistindo. Ademais, a pesquisa continua em andamento já que muito ainda precisa ser
compreendido sobre a história indígena dessa região.
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RESUMO: Este artigo objetiva examinar a metodologia do trivium, gramática, lógica e
retórica, aplicada ao ensino de filosofia. Para tanto, alguns passos precisam ser seguidos, a
saber, descrever as artes do trivium como ferramentas para o processo de ensino-aprendizagem
em Sayers e Adler e refletir sobre o trivium como método de ensino de filosofia no ensino
médio. Justifica-se pelo resgate das ferramentas da educação perdidas no tempo e inseri-las com
um novo olhar no plano didático do ensino de filosofia. Adotamos como metodologia a pesquisa
bibliográfica de caráter hermenêutico-filosófica, tomando como base o ensaio Ferramentas
perdidas da educação de Dorothy Sayers e o livro A Proposta Paideia de Mortimer Adler que
tratam do trivium como método de ensino, e o livro Ensinar filosofia: um livro para professores
de Renata Aspis e Sílvio Gallo que trata sobre o ensino de filosofia como experiência filosófica.
Palavras-chave: Trivium; Paideia; Experiência filosófica; Filosofar.

1

Introdução

Dorothy Sayers e Mortimer Adler apresentam o trivium, as artes da gramática, da lógica
e da retórica, não como uma disciplina com conteúdo num currículo a ser seguido, mas como
uma ferramenta para ensino que priorize o aprender a aprender e que pode ser aplicada nas aulas
de todas as disciplinas do currículo. Diante disso, este artigo objetiva examinar a metodologia
do trivium, gramática, lógica e retórica, aplicada ao ensino de filosofia. Para tanto, alguns
passos precisam ser seguidos, a saber, descrever as artes do trivium como ferramentas da
educação; explicar as fases de ensino-aprendizagem em Sayers e Adler; e refletir sobre o
trivium como método de ensino de filosofia no ensino médio.
Na tentativa de resgatar as ferramentas da educação perdidas no tempo e inseri-las com
um novo olhar no plano didático do ensino de filosofia, levantamos o seguinte problema: de
que forma o trivium possibilita a aquisição da história da filosofia e o desenvolvimento das
habilidades de leitura filosófica e da argumentação filosófica tão caras ao ensino de filosofia?
Para tentar responder esse problema, utilizaremos de pesquisa bibliográfica com o
método de abordagem hermenêutico-filosófico. Os instrumentos que tomaremos como base
são: o ensaio Ferramentas perdidas da educação de Dorothy Sayers; o livro A Proposta Paideia
de Mortimer Adler; o artigo de Renata Aspis, O professor de filosofia: o ensino de filosofia no
ensino médio como experiência filosófica; e o livro Ensinar filosofia: um livro para professores
de Renata Aspis e Sílvio Gallo.
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O artigo estrutura-se da seguinte forma: primeiro examina a proposta de educação
escolar defendida por Sayers e Adler que utiliza as artes do trivium não como disciplinas
isoladas, mas como método para o ensino das disciplinas do currículo básico; e em seguida,
partindo da proposta de ensino de filosofia como experiência filosófica defendida por Renata
Aspis e Sílvio Gallo, apresenta o trivium como método de ensino de filosofia no ensino médio;
por fim, as considerações finais.
2 O trivium como ferramenta de ensino
O trivium que é composto das artes da gramática, da lógica e da retórica, seguido pelo
quadrivium, composto pelas artes da aritmética, geometria, astronomia e música, formam as
sete artes liberais que compuseram o cerne do currículo educacional da Antiguidade à
Renascença. O trivium, considerado as três artes da linguagem, tem como objetivo preparar
intelectualmente os indivíduos na combinação de símbolos, no pensamento e na argumentação;
o quadrivium, por sua vez, objetiva o estudo da matéria, em número, extensão, ordem e
harmonia.
De acordo com Hugo de São Vítor, “as setes artes são como instrumentos e
treinamentos, pelos quais se prepara um caminho para o espírito alcançar o conhecimento da
verdade filosófica” (HUGO, 2015, p. 113-17). Assim sendo, para o estudo da filosofia é
indispensável uma preparação, e essa é possível por meio das artes liberais.
Miriam Joseph (2008) considera as setes artes liberais como sete ramos do
conhecimento que preparam o jovem para a aprendizagem. Segundo a autora, as setes artes
constituem tanto um conhecimento quanto uma técnica para adquirir conhecimento.
Destacamos as artes do trivium, que são pertinentes à linguagem e à realidade, uma vez
que a lógica trata da coisa tal como ela é conhecida; a gramática trata da coisa tal como ela é
simbolizada; e a retórica trata da coisa tal como ela é comunicada. Entretanto, diferente da Idade
Média, na modernidade as artes do trivium passaram a ser identificadas não mais como
disciplinas separadas, mas como ferramentas ou habilidades de um grupo de disciplinas.
Ferramentas essas que são necessárias para o processo de ensino-aprendizagem que vise
a autonomia do aluno, possibilitando-o aprender a aprender. É sabido que a educação
contemporânea se preocupa muito em ensinar conteúdos e não ensina a pensar, como diz Sayers
(2010), os alunos aprendem tudo, menos a arte de aprender.
Para que o aluno possa aprender a aprender, Sayers (2010) sugere um processo de
ensino-aprendizagem que utilize a Gramática e a Lógica, para que os alunos possam discutir os
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assuntos curriculares por si mesmos, e a Retórica para que possam escrever seus próprios
ensaios filosóficos. A proposta de usar o trivium como método para o ensino-aprendizagem
consiste em acreditar que permite ao estudante equipar-se de ferramentas para cuidar de si
mesmo.
Esse processo de ensino deve levar em consideração três momentos, que Sayers (2010)
chama de três estágios da aprendizagem: o estágio do papagaio, o estágio do arrogante e o
estágio do poeta. No estágio do papagaio o aluno está mais propício a exercitar a memória; no
estágio do arrogante ele começa a questionar o que memorizou; e no estágio do poeta ele
comunica o resultado daquilo que memorizou e questionou. Para cada um dos três estágios,
utiliza-se uma arte específica do trivium.
No primeiro estágio do papagaio o importante é que os conteúdos sejam conhecidos e
lembrados, por isso o foco é na gramática das disciplinas. No momento em que os alunos se
demonstrarem aptos para debates mais arrojados, é chegada a hora de iniciar o estágio do
arrogante, que consiste em criticar os conteúdos usando a lógica. Quanto ao terceiro estágio, o
estágio do poeta, Sayers (2010) diz que a imaginação dos alunos lhes fará suspeitar das
limitações da lógica e da razão, é nesse momento que estarão prontos para o estudo da retórica,
o essencial nesse estágio é que os alunos aprendam a se expressar bem de forma persuasiva e
esteticamente agradável.
Segundo Susan Bauer e Jessie Wise (2019), a “estrutura do trivium reconhece que há
um tempo e um lugar ideais para cada parcela do aprendizado: memorização, argumentação e
autoexpressão” (BAUER; WISE, 2019, p. 73). O primeiro estágio é o momento para o
conteúdo, para o acúmulo de informação que deve ser memorizada pelos alunos; o segundo
estágio, é o momento do questionar e da análise, momento de conectar os fatos aprendidos no
estágio anterior e descobrir as relações entre eles; o terceiro estágio depende dos estágios
anteriores, é o momento de falar e escrever.
Baseado no trivium, o educador norte-americano Mortimer Adler apresenta um
programa pedagógico conhecido como Proposta Paideia que acredita que todo aprendizado
autêntico surge da atividade da mente de quem aprende, e a educação é um processo que dura
a vida toda, indo além da escolarização. Dessa forma, “a escola é um estágio preparatório; lá se
forma o hábito do aprendizado e se fornecem os meios para continuá-lo depois de concluída a
escolarização” (ADLER, 2021, p. 26).
O processo de escolarização deve proporcionar aos alunos continuarem a buscar o
conhecimento fora da escola, para tanto, deve fornecer-lhes “as habilidades para aprender e
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provendo o estímulo que os motivará a manter suas mentes engajadas ativamente no
aprendizado” (ADLER, 2021, p. 26). Para isso, a Proposta Paideia articula três formas de
aprender para os alunos e três formas de ensinar para os professores: os alunos aprendem pela
aquisição de conhecimento organizado, pelo desenvolvimento de habilidades intelectuais e pelo
aumento do entendimento, da percepção e da apreciação estética; e os professores ensinam pela
instrução didática, pelo treinamento e pelo seminário socrático.
Para a aquisição de conhecimento dos alunos, os professores devem utilizar da instrução
didática, a tradicional aula expositiva. A instrução didática acontece de duas formas, escrita ou
oral, “dirige-se aos olhos dos leitores ou aos ouvidos dos ouvintes” (ADLER, 2021, p. 240).
Essa forma de ensino consiste numa exposição oral ou escrita de conhecimentos pelo professor
para que os alunos possam aprimorar a mente pela aquisição de conhecimento organizado,
entretanto, “os alunos devem ser ativos, devem pensar enquanto ouvem, e também enquanto
leem” (ADLER, 2021, p. 240).
Para que os alunos possam ser ativos enquanto escutam ou leem, faz-se necessário a
segunda forma de ensino, o treinamento. No treinamento, o ensino centraliza-se no estudante,
possibilita que as suas ideias funcionem com precisão e pratique as habilidades da fala, da
escuta, da leitura e da escrita. Nessa forma de ensino, o professor não ensina simplesmente
expondo, ele treina o aluno a “realizar os movimentos certos, e a organizar a sequência de ações
corretamente. Ele corrige a execução errônea repetidas vezes e insiste na repetição da execução
até que se atinja certo grau de perfeição” (ADLER, 2021, p. 39).
Além de adquirir conhecimentos e treinar habilidades, os alunos precisam produzir seus
próprios conhecimentos, entendendo, percebendo e apreciando, e para isso é indispensável o
seminário socrático. Essa forma de ensino consiste em ensinar “fazendo perguntas, liderando
discussões, auxiliando os estudantes a elevar as suas mentes de um estado de menor compreensão
e percepção a um estado de maior compreensão e percepção” (ADLER, 2021, p. 40).
Ressaltamos que as três formas de ensinar que visam as três formas de aprendizagem
não são trabalhadas isoladas, devem ser integradas, fazem parte de um mesmo processo, pois
como diz Adler:
Sem treinamento, os alunos carecem de habilidades necessárias ao estudo dos
conteúdos básicos. Sem discussão, eles podem tornar-se máquinas de memorizar,
capazes de passar em testes e exames, porém, se examinarmos as suas mentes,
perceberemos que eles não compreendem o que sabem de cor (ADLER, 2021, p. 42).

Diante disso, entendemos que para a aquisição de conhecimento e para a instrução
didática que consiste em ensinar narrando e aprender escutando, faz-se uso da gramática; para
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desenvolver as habilidades intelectuais que requer o treinamento da fala e da escuta, da leitura
e da escrita, faz-se necessário o uso da lógica; para a ampliação da compreensão, percepção e
apreciação estética que requer o seminário socrático, é indispensável a arte da retórica.
3 O trivium como método de ensino de filosofia
Levando em consideração os estágios da aprendizagem e as três formas de ensinar e
aprender propostos por Sayers e Adler respectivamente, de que forma inserir o trivium no ensino
de filosofia? Para tentar responder esse problema, tomamos como objeto de discussão a proposta
de Renata Aspis e Sílvio Gallo sobre o ensino de filosofia como investigação filosófica.
Partindo da máxima kantiana de que não é possível ensinar filosofia, mas tão somente
a filosofar, ato esse que seria “composto de passos conscientes na análise e crítica dos sistemas
filosóficos, exercitando o talento da razão, investigando seus princípios em tentativas
filosóficas já existentes” (ASPIS, 2004, p.307), Aspis (2004) diz que não é possível separar a
filosofia e o filosofar, pois ambos são a mesma coisa, “o filosofar é uma disciplina no
pensamento que ao ser operada vai produzindo filosofia e a filosofia é a própria matéria que
gera o filosofar. São indissociáveis” (ASPIS, 2004, p.308).
Aspis e Gallo (2009) lembram Kant e Hegel dizem:
[...] o ensino de filosofia precisa ser ativo, precisa ser processo, precisa estar para além
da mera reprodução e assimilação do que pensaram os filósofos ao longo da história;
por outro lado, lembrando Hegel, não é possível exercitar o ato de filosofar sem o
recurso àquilo que foi historicamente produzido (ASPIS; GALLO, 2009, p. 55).

Assim sendo, não é possível ensinar filosofia sem ensinar a filosofar, da mesma forma
que não se ensina a filosofar sem a história da filosofia. Assim sendo, Aspis e Gallo
desenvolvem uma proposta didática para o ensino de filosofia no ensino médio, um ensino de
filosofia que possibilite uma experiência filosófica.
Segundo Aspis (2004), o ensino de filosofia como experiência filosófica, carece do
posicionamento do aluno perante a realidade, questionando-a e construindo conceitos,
exercitando assim a sua criatividade e a avaliação filosófica. Pois “as aulas de filosofia são aulas
de filosofar da mesma forma que ensinar filosofia é produzir filosofia. Assim sendo, as aulas
de filosofia são produção de filosofia” (ASPIS, 2004, p. 310).
Nessa perspectiva do ensino de filosofia, o professor de filosofia deve ensinar a pensar
filosoficamente, “a organizar perguntas num problema filosófico, ler e escrever
filosoficamente, a investigar e dialogar filosoficamente, avaliar filosoficamente, criar saídas
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filosóficas para o problema investigado” (ASPIS, 2004, p. 310). Em resumo, entendemos que
além da história da filosofia, o filosofar carece da leitura e da argumentação filosóficas.
Aspis e Gallo (2009) pensam a proposta de ensino de filosofia como experiência
filosófica que seja capaz de equipar os jovens de ferramentas que possibilitem produzir suas
próprias versões do mundo. Um ensino que a partir dos problemas atuais, seja apresentado aos
alunos a história da filosofia, seja ensinando a ler os textos filosóficos, a reconhecer “como se
compõem os discursos, como a filosofia opera uma síntese da cultura de cada época de forma
conceitual criando saídas para os problemas dos homens” (ASPIS e GALLO, 2009, p. 15), além
disso, que sejam encorajados a criar suas próprias composições filosóficas.
Para que esse ensino de filosofia seja possível, Aspis e Gallo (2009) estabelecem a história
da filosofia, a leitura filosófica e a escrita filosófica como coordenadas para a construção de uma
didática do ensino de filosofia. A história da filosofia possibilitará os professores e alunos
localizar os textos na produção dos filósofos, seu lugar na história da filosofia e na história
mundial; a leitura filosófica consiste em dissecar o texto, conhecer as partes constitutivas dos
discursos, apropriar de forma crítica e criativa os textos filosóficos, para isso, faz-se necessário
que os alunos tenham a experiência direta com os textos dos filósofos; além disso, os alunos
devem ser encorajados a produzir seus próprios textos e expor pela escrita filosófica.
Mas afinal, como utilizar o trivium como metodologia de um ensino de filosofia que
não renuncie à história da filosofia, à leitura filosófica e à escrita filosófica? Em acordo com
Aspis e Gallo (2009), compreendemos que não há um único método de filosofar, bem como
não há um único método de ensinar filosofia, o que há são métodos que podem ser
experimentados, testados, reelaborados e aperfeiçoados.
Diante disso, propomos a utilização do trivium como procedimento metodológico para
o ensino de filosofia como experimento filosófico que consistirá em três etapas: a primeira etapa
é a instrução didática, onde o professor discorrerá sobre a história da filosofia exigindo que o
aluno adquira o máximo de informações, esse procedimento é atrelado à arte da gramática; a
segunda etapa é o treinamento, onde os alunos terão que treinar suas habilidades de leitura e
escrita filosóficas, fazendo uso da lógica; e a terceira etapa é o momento de o aluno pôr em
prática tudo o que aprendeu nas etapas anteriores através do seminário socrático, utilizando as
habilidades retóricas.
A instrução didática nas aulas de filosofia, “é escrita ou oral, e dirige-se ou aos olhos
dos leitores ou aos ouvidos dos ouvintes” (ADLER, 2021, p. 240), e cabe mais ao professor do
que ao aluno, pois é o professor quem conhece os conteúdos filosóficos indispensáveis e
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reconhece os problemas filosóficos. O professor deve discorrer sobre a história da filosofia,
levantar os problemas filosóficos e os principais filósofos que tratam sobre os problemas
destacados, bem como, os filósofos se relacionam entre si.
Tanto na instrução didática oral quanto na escrita, os alunos devem questionar
constantemente e buscar respostas ativamente, pois como diz Adler (2021), os alunos devem ser
ativos, devem pensar enquanto ouvem ou leem. Aos professores cabe o papel de estimular a escuta
e ativa, para tanto, sua “apresentação deve atrair e prender a atenção” (ADLER, 2021, p. 243).
No treinamento, “o foco é o estudante fazer com que suas ideias funcionem com
precisão e, então, praticar a habilidade” (ADLER, 2021, p. 228). As habilidades a serem
treinadas e desenvolvidas são a expressão oral, a compreensão oral, a leitura e a escrita: na
expressão oral focar-se-á na dicção, pronúncia, memorização, argumentação e debates; na
compreensão oral, treinar-se-á para o reconhecimento e compreensão de diferentes tipos de
falas, treinar-se-á para ouvir com precisão uma conversa ou debate e reconhecer os propósitos
do que foi dito; na leitura, treinar-se-á para reconhecer e compreender termos, proposições e
argumentos; na escrita, o treino deve ser voltado para escrever textos argumentativos.
Algumas condições precisam ser levadas em consideração para o treinamento. O
professor deve conhecer o aluno, pois “o treinamento efetivo se dá entre duas pessoas”
(ADLER, 2021, p. 231); o aluno é quem deve exercitar a habilidade a ser avaliada pelo
professor; e “é necessário que os professores tenham tempo para corrigir as tarefas dos alunos
sem demora e por completo” (ADLER, 2021, p. 233).
O seminário socrático é baseado no método maiêutico criado por Sócrates, todo o ensino
socrático era feito por meio da conversação, apenas propunha questões e os alunos buscavam
responder. Como diz Adler (2021):
Nos diálogos platônicos, Sócrates nunca ensina didaticamente, pois ele insiste
repetidas vezes que não sabe o suficiente para fazê-lo. Ele também não treina
ninguém, a não ser indiretamente, para que se torne mais habilidosos no uso de sua
mente. Ele descreve a si mesmo como um professor questionador que faz perguntas e
busca respostas a fim de chegar à verdade. Ele comparava esse método ao trabalho de
uma parteira, porque o via como a tarefa de auxiliar os seus interlocutores a dar à luz
as ideias (ADLER, 2021, p. 212).

Ou seja, o método socrático proporciona a discussão de ideias por meio de perguntas, sua
principal ferramenta, possibilitando aos participantes da discussão arriscar suas próprias respostas.
O seminário socrático são conversas “conduzidas de modo organizado por um
professor, que atua como líder e moderador da discussão” (ADLER, 2021, p. 213). Assim
sendo, é tarefa do professor liderar o seminário; fazer uma série de perguntas que levem a outras
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perguntas; “examinar ou discutir as respostas tentando descobrir seus motivos e implicações;
incitar os participantes a conversar um como o outro quando suas opiniões parecerem divergir”
(ADLER, 2021, p. 218).
Para que o seminário socrático ocorra é necessária uma preparação, para isso o professor
deve selecionar um texto filosófico para que os alunos possam ler com o máximo de atenção.
Após o seminário, o professor poderá pedir aos alunos que escrevam em texto o que foi
discutido no seminário.
4 Considerações Finais
Ao examinar a metodologia do trivium aplicada ao ensino de filosofia, concordamos
com Sayers no tocante ao resgate das três artes da mente, a saber, gramática, lógica e retórica,
para se trabalhar metodologicamente as disciplinas do currículo de educação básica. Marcando
assim três estágios do processo de ensino-aprendizagem: o estágio do papagaio; o estágio do
arrogante; e o estágio do poeta.
Para o estágio do papagaio, utiliza-se da gramática das disciplinas, para tanto, pensando
com Adler, vimos que nesse estágio o professor pode utilizar da instrução didática, do ensinar
narrando; para o estágio do arrogante, utiliza-se da lógica, o que requer, o treinamento de
habilidades intelectuais; para o estágio do poeta, utiliza-se da retórica, o que pode ser
proporcionada por meio do seminário socrático.
Aos pensarmos o ensino de filosofia, vimos que os autores Renata Aspis e Sílvio Gallo
o veem como um ensino de filosofar, um ensino que possibilite o aluno a ter uma experiência
filosófica. Para tanto, deve se pensar uma metodologia didática que leve me consideração três
coordenadas: a história da filosofia, a leitura filosófica e a escrita filosófica.
Tendo em vista as coordenadas propostas por Aspis e Gallo, refletimos como como o
trivium pode ser utilizado como ferramenta metodológica para um ensino de filosofia como
experimento filosófico. Vimos, então, que a história da filosofia, a leitura filosófica e a escrita
filosófica podem ser atendidas nas três formas de aprender e nas três formas de ensinar
propostas por Adler.
Diante disso, consideramos que o ensino de filosofia como experiência filosófica pode
ser trabalhada em três etapas: pela instrução didática visando os aspectos gramaticais dos textos
filosóficos a fim de levantar o contexto e os problemas filosóficos; pelo treinamento das
habilidades, quando a leitura e a escrita filosóficas serão colocadas em prática fortalecendo
assim a investigação; e pelo seminário socrático, momento em que entra em cena a arte da
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retórica, que por meio da argumentação dialógica podem ser utilizados os conhecimentos
adquiridos na instrução didática e no treinamento das habilidades.
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RESUMO: O trabalho infantil ainda é uma triste realidade em diversos países pelo mundo. As
múltiplas formas de labor na infância são extremamente prejudiciais para o desenvolvimento e
vida futura dos menores. Atualmente existem diversificados dispositivos nacionais e
internacionais que buscam a erradicação do trabalho infantil, como por exemplo as Convenções
138 e 182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT). O objetivo desta proposta é
investigar quais as iniciativas de combate ao trabalho infantil no Brasil. Por conseguinte, a
problemática do trabalho infantil precisa ser enfrentada por diversos setores da sociedade para
a eficácia dos dispositivos de proteção. Assim, a erradicação do trabalho infantil deve ser uma
prioridade dos Estados.
Palavras-chave: Trabalho Infantil; Erradicação; Legislação; Proteção.

1 Introdução
O trabalho infantil é conceituado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT)
como “o trabalho que priva as crianças de sua infância, seu potencial e sua dignidade, e que é
prejudicial ao seu desenvolvimento físico e mental”. O ato de realizar algumas atividades no
seio familiar, por si só não deve ser considerado labor infantil. Porém, toda tarefa que ocasionar
efetiva ou potencialmente malefícios ao crescimento saudável da criança e do adolescente é
reputado como trabalho infantil.
Ao iniciar o trabalho na infância e adolescência muitas etapas naturais são
inviabilizadas, pois surgem muitas responsabilidades que não são compatíveis com a idade e
desenvolvimento emocional. Desta forma, há uma privação de ser só criança ou adolescente
para um estado de multitarefas que até na vida adulta não é fácil conciliar.
Além da preocupação com o desenvolvimento físico e mental dos menores, o trabalho
infantil os expõe a diversas situações de perigo, visto que grande parte das vezes não existe
nenhum tipo de fiscalização relacionado às leis trabalhistas. Assim, o trabalho infantojuvenil
manifesta facetas lesivas, como por exemplo a possibilidade de violência física e psicológica,
maus tratos, abuso sexual, baixa escolaridade, dentre outros males. Por conseguinte, ao impedir
o amadurecimento saudável da criança e do adolescente, o futuro pessoal e profissional ficará
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prejudicado. As complicações ocasionadas pelo trabalho precoce na vida de um indivíduo
podem ser severas e irreversíveis.
Diversos países convivem com o problema do trabalho infantil, sendo que 152 milhões
de crianças entre 5 e 17 anos, em 2016, estavam na situação de trabalho infantil, segundo
pesquisa da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a Fundação Walk Free, em parceria
com a Organização Internacional das Imigrações (OIM). Devido a essa preocupação global,
algumas questões ficam de pronto evidentes, podendo ser reduzidas, a uma só: quais são as
iniciativas no Brasil para o enfrentamento dessa problemática?
Nesse contexto, sem a intenção de esgotar o tema apresentado, o presente artigo tem
como objetivo ilustrar alguns importantes dispositivos de proteção e ações de enfrentamento à
erradicação do trabalho infantil. Outrossim, será utilizado um estudo descritivo de abordagem
qualitativa, em que serão realizados procedimentos de revisão bibliográfica e documental,
demonstrados por análise dos dados.
2 O trabalho infantil e alguns dispositivos de proteção
A problemática do trabalho infantil precisa ser combatida de diversas formas, sendo a
legislação de proteção dos direitos e garantias dos menores um elemento de grande importância.
As leis precisam acompanhar as necessidades da sociedade, bem como garantir a justiça social.
Em síntese, será demonstrado alguns instrumentos de proteção legais utilizados para a defesa
das crianças e adolescentes no cenário brasileiro.
A Organização Internacional do Trabalho (OIT) foi criada com o objetivo de tutelar os
direitos dos trabalhadores, bem como temas relacionados com a promoção da justiça social.
Além disso, a OIT é uma agência especializada da Organização das Nações Unidas e reúne 187
países como membros. As Convenções da OIT são tratados multilaterais abertos compostos de
acordos que utilizam a forma escrita e são vinculantes juridicamente para os Estados que a
adotem. Com relação à ratificação, as Convenções não possuem limitação de prazo e podem
ser ratificadas por qualquer Estado-membro da Organização.
As Convenções 138 e 182 da OIT abordam respectivamente, a temática da
regulamentação da idade mínima para trabalhar e as piores formas de trabalho infantil. O Brasil
é signatário das convenções mencionadas.
A Convenção 138 da OIT estabeleceu como idade mínima para admissão ao emprego
aquela não inferior à idade de conclusão do ensino escolar, sendo considerada quinze anos
(artigo 2.3). A referida Convenção dispõe sobre a proibição do menor de 18 anos de realizar
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qualquer trabalho que possa ser perigoso para a saúde, segurança e moralidade das crianças ou
adolescentes (artigo 5º). Outro ponto de grande relevância, é a flexibilização ao permitir que a
legislação nacional libere a realização de trabalhos leves entre 13 e 14 anos de idade (artigo 7º),
desde que atendidos alguns requisitos.
Segundo o Guia para Educadores da OIT (2001, p.8):
Essa Convenção determina, no geral, a idade mínima de 15 anos para o ingresso no
mercado de trabalho, em todos os setores da atividade produtiva (para trabalhos
perigosos, a idade mínima é 18 anos e, para trabalhos leves, 14 anos). É uma norma
que, por seu caráter flexível, atende ao nível de desenvolvimento socioeconômico dos
diferentes países-membros da OIT e admite iniciativas a médio e longo prazo.

A Convenção 182 da OIT trata no artigo 3º sobre as piores formas de trabalho infantil e
entende que estão relacionadas com as seguintes formas:
a) todas as formas de escravidão ou práticas análogas à escravidão, como venda e
tráfico de crianças, sujeição por dívida, servidão, trabalho forçado ou compulsório,
inclusive recrutamento forçado ou obrigatório de crianças para serem utilizadas em
conflitos armados;
b) utilização, demanda e oferta de criança para fins de prostituição, produção de
pornografia ou atuações pornográficas;
c) utilização, recrutamento e oferta de criança para atividades ilícitas, particularmente
para a produção e tráfico de entorpecentes conforme definidos nos tratados
internacionais pertinentes;
d) trabalhos que, por sua natureza ou pelas circunstâncias em que são executados, são
suscetíveis de prejudicar a saúde, a segurança e a moral da criança.

No Brasil, a Convenção sobre os Direitos da Criança é um documento que representa
um grande avanço na temática da proteção da criança, visto que compilou em um só lugar
diversos direitos e garantias. Ela surgiu em 20 de novembro de 1989 por meio de Resolução da
Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. O Brasil ratificou a Convenção sobre os
Direitos da Criança por meio do decreto nº 99.710, de 21 de novembro de 1990. É um
documento internacional importante para a proteção da criança e do adolescente, pois são
assegurados direitos relacionados à vida, desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral e
social, proteção quanto a qualquer forma de discriminação ou castigo, educação, saúde, dentre
muitos outros. Com relação ao trabalho infantil, a Convenção sobre os Direitos da Criança
aborda no artigo 32 o seguinte:
Os Estados Partes reconhecem o direito da criança de estar protegida contra a
exploração econômica e contra o desempenho de qualquer trabalho que possa ser
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perigoso ou interferir em sua educação, ou que seja nocivo para sua saúde ou para seu
desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral ou social.

A Constituição Federal de 1988 inaugurou uma nova ordem jurídica e com ela, trouxe
a previsão de direitos e garantias fundamentais. Os direitos fundamentais funcionam como
ponto de partida, juntamente com a democracia para assegurar a dignidade, a liberdade e
igualdade. Desta forma, as previsões desses direitos são mecanismos de proteção relacionados
às pessoas (físicas ou jurídicas) positivados em uma constituição.
Assim é a lição de Robert Alexy (2008, p. 450):
Não são apenas a vida e a saúde os bens passíveis de serem protegidos, mas tudo
aquilo que seja digno de proteção a partir do ponto de vista dos direitos fundamentais:
por exemplo, a dignidade, a liberdade, a família e a propriedade. Não menos
diversificadas são as possíveis formas de proteção.

Ao estabelecer e definir os direitos fundamentais ocorre a proteção contra a
desnaturalização ou alteração de um direito ou garantia previsto na constituição.
De acordo com Jorge Reis Novais (2006, p. 53-54):
É nesse plano que se pode delimitar constitutivamente uma área de consenso
sobreposto que permite a deliberação jurídica com todas as outras teorias de direitos
fundamentais, não partilhando, ou mesmo repudiando, a ideia de direito como trunfos,
todavia reconhecem no princípio da dignidade da pessoa humana o alicerce comum
que funda a ordem jurídica de Estado de Direito.

O princípio da dignidade da pessoa humana funciona como o centro de orientação que
direciona o conteúdo de outros direitos e inaugura a estrutura de um ordenamento jurídico.
De acordo com a CF/88 no artigo 5º: “(..) todos são iguais perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade (...)”.
Assim, foi estabelecido o direito à igualdade independentemente de qualquer diferenciação e a
proteção de diversos institutos.
Na Constituição Federal, a proteção da criança e do adolescente é observada no artigo
6º, na previsão de proteção à infância, capítulo VII com o título da “Da Família, da Criança, do
Adolescente, do Jovem e do Idoso”.
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) foi um documento nacional inovador na
temática devido à grande diversidade de setores abrangidos. A legislação anterior era o Código
de Menores e traduzia a ultrapassada ideia do menor em situação irregular. No total, o Estatuto
possui 267 artigos que funcionam como um plano de ação das previsões constitucionais, além
da presença marcante dos princípios da prioridade absoluta e da proteção integral. O capítulo
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V trouxe disposições sobre o “Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho”. No Brasil,
é proibido qualquer tipo de trabalho exercido por menor de 14 anos de idade, exceto quando a
atuação for na condição de aprendiz.
Em 12 de junho de 2008, foi publicado o Decreto 6.481 sobre as piores formas de
trabalho infantil com a Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil (LISTA TIP), sendo
dividida em dois grupos, o primeiro é intitulado “Trabalhos Prejudiciais à Saúde e à Segurança”
e abrange atividades relacionadas com a agricultura, pesca, construção, dentre outros. O
segundo grupo é intitulado como “Trabalhos Prejudiciais à Moralidade” e compreende
trabalhos relacionados com prostituição, pornografia, venda de bebidas alcoólicas, etc. O
Decreto 6.481 entre outras disposições também acolhe a lista contida alíneas nas “a”, “b” e “c”
do artigo 3º da Convenção no 182, da OIT, que integram as piores formas de trabalho infantil.
No Brasil, em 2019, dados sobre as sobre as piores formas de trabalho infantil revelam
que 706 mil crianças/adolescentes entre 5 e 17 anos de idade prestavam serviços considerados
na categoria de piores formas de trabalho infantil, segundo publicação da Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios (PNAD Contínua), que integra as estatísticas do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE). Sendo assim, tal estatística representava 45,8% do total de
pessoas do grupo estudado que realizava atividades econômicas (INSTITUTO BRASILEIRO
DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2020).
3 O trabalho infantil e ações de enfrentamento no Brasil
O trabalho infantil é uma problemática que precisa de especial atenção da sociedade
devido a gravidade e seriedade que o tema requer. Iniciar o trabalho na infância não pode ser
normalizado pela coletividade, causar a falsa ideia de ajuda ou benefício para o menor que se
encontra nesta situação. Pelo contrário, tais atitudes devem ser combatidas com veemência.
No ano de 2019 existiam cerca de 1,8 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17
anos em situação de trabalho infantil, segundo Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
(PNAD Contínua), que faz parte das estatísticas do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). No entanto, os números estão diminuindo, ainda que de forma gradativa,
visto que em 2016 a faixa etária citada anteriormente apresentava cerca de 2,1 milhões de
menores em trabalho infantil. Logo, é possível perceber uma redução positiva nestas
estatísticas.
Ações devem ser promovidas pelos Estados e por todo o corpo social para modificar o
cenário atual. Desta forma, a atuação dos poderes constituídos e de toda a sociedade é essencial
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para o enfrentamento do trabalho infantil. Assim, a seguir serão expostas algumas iniciativas
que lutam pela erradicação do trabalho infantil no Brasil.
O Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil (IPEC) foi criado pela
OIT e surgiu com objetivo de erradicar gradativamente o trabalho infantojuvenil. O programa
surgiu em 1992 e atua em 88 países. Segundo o sítio oficial da Organização Internacional do
Trabalho:
O trabalho do IPEC para eliminar o trabalho infantil é uma faceta importante da
Agenda de Trabalho Decente da OIT. O trabalho infantil não só impede que as
crianças adquiram as competências e a educação de que necessitam para um futuro
melhor, como também perpetua a pobreza e afeta as economias nacionais devido a
perdas de competitividade, produtividade e rendimentos potenciais. Retirar as
crianças do trabalho infantil, dar-lhes educação e ajudar as suas famílias com
oportunidades de formação e emprego contribui diretamente para a criação de trabalho
digno para os adultos (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, sem
data, online).

É imprescindível para a Organização Internacional do Trabalho ter um planejamento
em conjunto com os Estados para organizar e efetuar políticas direcionadas a realidade de cada
país. Por conseguinte, o referido programa atua no Brasil em conjunto com as linhas seguidas
pelo Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalhador
Adolescente.
Existem diversos programas e projetos no Brasil que são apoiados pela OIT e IPEC,
como por exemplo o Projeto de Apoio ao Programa de Parceria para a Prevenção e Eliminação
do Trabalho Infantil nas Américas. O referido projeto tem como objetivo fomentar ações
integradas cooperação sul-sul em países na América, através da Iniciativa Regional América
Latina e Caribe Livres de Trabalho Infantil. A duração do projeto foi de 118 meses (junho de
2009 a março de 2019).
O programa Alcançando a Redução do Trabalho Infantil pelo suporte à Educação –
(ARISE) foi iniciado no período de 01 janeiro de 2012 a 31 dezembro 2018, sendo os dois
lapsos temporais correspondentes a diferentes fases do programa. O objetivo do programa foi
a adoção de medidas para a redução do trabalho infantil no plantio do tabaco. O ARISE é uma
parceria público privada da OIT, JTI International e a Winrock International. O IPEC atuou
neste programa como coordenador (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO,
sem data).
O Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI) surgiu
em 1994 com o suporte da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e do Fundo das Nações
Unidas para a Infância (UNICEF). O objetivo desta organização é funcionar como um local de
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planejamento de estratégias dos governos e a sociedade civil. É preciso destacar que o FNPETI
também coordena a Rede Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, constituída por 27 Fóruns
de Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador e as 48 entidades
membro.
Outrossim, o FNPETI tem como parceiros o Ministério Público do Trabalho (MPT) e a
Organização Internacional do Trabalho (OIT). Segue a definição do FNPETI contida no sítio
oficial:
O FNPETI é uma instância autônoma de controle social, legitimado pelos segmentos
que o compõem. São membros os Fóruns Estaduais de Prevenção e Erradicação do
Trabalho Infantil, representantes do governo federal, dos trabalhadores, dos
empregadores, entidades da sociedade civil (ONGs), do sistema de Justiça e
organismos internacionais (OIT e UNICEF) (FÓRUM NACIONAL DE
PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, sem data, online).

O FNPETI possui uma atuação muito expressiva no cenário brasileiro, visto que nos
seus quase 27 anos de existência o Fórum participou da criação de reuniões e debates para a
discussão da temática, criação de campanhas de combate ao trabalho infantil, dentre tantas
outras ações.
O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) é originário de uma ação do
governo federal brasileiro em 1996. Na época, o programa teve como parceiro a OIT e buscava
atuar na região de Três Lagoas (MG) em ações relacionadas ao trabalho infantil em carvoarias.
Na ocasião, 1500 crianças foram atendidas pelo programa em 14 municípios. Posteriormente,
em 1999 o PETI teve uma ampliação da cobertura e passou a atuar em todo o território brasileiro
em conjunto com o FNPETI.
É necessário ressaltar alguns pontos interessantes sobre o PETI, como por exemplo a
integração ao Programa Bolsa Família (PBF). A inclusão ocorreu 28 de dezembro de 2005, por
meio da Portaria nº 666/2005, com o escopo de melhorar os processos de gestão do PBF,
ampliar a cobertura de atendimento das crianças e adolescentes, estender ações socioeducativas
e deixar uniforme o PBF para as famílias que atendem a seus critérios de elegibilidade.
A Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) constituiu o PETI em 2011. Na ocasião,
ficou estabelecido o caráter intersetorial do programa, bem como a integração à Política
Nacional de Assistência Social. Desta forma, a instituição do PETI ao LOAS busca a
transferência de renda, articulação de ações com a família oferecendo trabalhos socioeducativos
para criança e adolescentes que se encontram em situação de trabalho.
A Justiça do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho (MPT) são duas instituições
do sistema de justiça que possuem previsão constitucional e buscam a promoção do trabalho de
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forma justa, digna e igualitária. É muito comum as duas instituições realizarem parcerias juntas
com o acompanhamento de outras organizações para a realização de campanhas, projetos e
ações para o enfrentamento do trabalho infantil.
Ao longo dos anos, já foram realizadas diversas ações nesse sentido, como por exemplo
a campanha intitulada “Criança não deve trabalhar, infância é para sonhar” ocorrida em 2019
que pretendia alertar sobre as consequências ocasionadas pelo trabalho precoce na infância e
adolescência no desenvolvimento e a importância de garantia dos direitos.
Atualmente, a campanha de título “Covid-19: agora mais do que nunca, protejam
crianças e adolescentes do trabalho infantil” está vigente desde o dia 03 de junho de 2020 está
sendo organizada Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho (MPT) e o Fórum
Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI). A campanha tem como
objetivo conscientizar a sociedade sobre a importância do combate ao trabalho infantil e o
momento de vulnerabilidade ocasionado pela pandemia de covid -19 como fator de risco
(TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, 2020).
Portanto, existem muitas ações buscando a erradicação do trabalho infantil no Brasil,
além de outras que não foram citadas. É necessário também destacar a importância do dia 12
de junho, pois foi declarado pela OIT em 2002 como o dia mundial de combate ao trabalho
infantil.
4 Considerações Finais
O alto número de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil demonstra a
importância dos Estados de combaterem tal problemática. Embora nos últimos anos tenha
ocorrido uma pequena queda, ainda há um longo caminho para a erradicação do trabalho
infantil.
Desta forma, é necessária uma ação conjunta de toda a sociedade para a conscientização
sobre os males ocasionados pela ocupação laboral na infância e a necessidade de ser uma
prioridade de todos os setores.
Ao longo desta pesquisa foram analisados os principais dispositivos envolvendo a
proteção da criança e do adolescente, bem como aqueles relacionados diretamente com
trabalho. Além disso, foram expostas algumas ações importantes para o combate ao trabalho
infantil no Brasil.
Nessa linha de pensamento, as Convenções da Organização Internacional do Trabalho
(OIT) desempenham um papel essencial na defesa dos direitos dos menores. A Convenção 138
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da OIT regulamenta a idade mínima para o trabalho, bem como a proibição dos menores de 18
anos de realizarem trabalhos perigosos. Deve-se destacar, por oportuno, a importância da
Convenção 182 da OIT ao tratar sobre as piores formas de trabalho infantil.
A legislação brasileira sobre a proteção das crianças e adolescentes possui uma grande
cobertura e enfatiza os princípios da prioridade absoluta e da proteção integral. Ficou
demonstrado que o Brasil possui dispositivos muito avançados no tema, no entanto, na prática
muitas vezes não existe a devida e correta aplicação das leis. Assim, as iniciativas de combate
devem atuar em conjunto com a legislação para o fim do trabalho infantil.
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RESUMO: A pesquisa de campo é relevante para que o/a pesquisador/a possa ter contato com
o “objeto de estudo” e dele fazer análises. Cardoso de Oliveira (1996) aponta elementos que
estimulam o trabalho antropológico: “Olhar, Ouvir e Escrever” proporciona ao pesquisador
uma análise do todo sem cair na subjetividade. Hartog (2018) aborda como o pesquisador deve
fluir com sua pesquisa, levando-o ao não envolvimento do “eu”. O objetivo deste trabalho é
debater como os elementos apresentados proporcionam reflexões sobre o campo empírico no
trabalho antropológico. O/A pesquisador/a pode expor sua opinião por escrito, o que não pode
acontecer é alteração dos fatores da pesquisa por conta da intromissão do “eu”. Os elementos
apontados pelos autores legitimam o trabalho de campo enquanto produção acadêmica no
campo das Ciências Sociais e Humanas.
Palavras-chave: pesquisa de campo, pesquisador, subjetividade, análise.

1 Introdução
Percebe-se na atualidade que os/as pesquisadores/a tem se preocupado cada vez mais
em estar em contato direto com os sujeitos que serão estudados em sua pesquisa, levando-o a
compreender melhor a cosmovisão ali desenvolvida. Assim, este trabalho tem por objetivo
refletir sobre as diversas perspectivas de um/a pesquisador/a quando o mesmo vai à campo,
sendo ele inserido dentro da cultura dos sujeitos nos quais o/a mesmo/a se propõe a pesquisar.
Compreende-se que o trabalho de campo é feito de forma minuciosa que leva ao
pesquisador/a entender as diversas formas de conhecimento existentes dentro de um pequeno
espaço, não limitando sua pesquisa ao “achismo” ou até mesmo com fatos já contados por
outros pesquisadores/a, assim como eram feitos os trabalhos antropológicos de seus
antecessores. É exatamente por tais motivos que o trabalho de campo, segundo Cardoso
Oliveira (1996) tem um papel relevante para os pesquisadores/a que desejam seguir por essa
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linha de pesquisa. O respectivo autor aponta três elementos que em muito contribui para uma
boa pesquisa: “Olhar”, “Ouvir” e “Escrever”.
O “Olhar” nos leva a entender que é por meio de tal ferramenta que se pode perceber
ou até mesmo capitar elementos primordiais para o entendimento do todo dentro da cultua no
qual o mesmo foi inserido/a levando-o a melhor interpretar a fala por meio de imagens, ou
gestos.
Sendo a fala o próximo elemento a quem o autor também diz ser relevante, pois é por
meio do “Ouvir” essa fala que os indivíduos contam suas histórias, que o pesquisador adquiri
material do seu campo empírico. Sendo relevante enfatizar que é nesse momento que há uma
interação entre pesquisador/a e pesquisado, contribuindo assim para o próximo elemento que
no qual é a escrita.
“Escrever”, é nesse momento que o/a pesquisador/a deve atentar para todas as suas
observações e anotações feitas em campo para só a partir de então relatar de forma científica o
que por ele pode ser compreendido por meio de sua experiencia em campo junto aos seus
entrevistados e suas culturas. O momento da escrita faz o/a pesquisador/a por na teoria o que
por ele/a foi experiência do por meio do ‘ouvir, e falar’ por ambas as partes dentro do campo
estudado.
Assim sendo, procurarei indicar que, enquanto no Olhar e no Ouvir “disciplinados” a
saber, disciplinados pela disciplina-se realiza nossa “percepção”, será no Escrever que
nosso “pensamento” se exercitará da forma mais cabal, como produtor de um discurso
que seja tão criativo quanto próprio das ciências voltadas à construção da teoria social.
(OLIVEIRA; 1996; p.15)

Esses três elementos compõem um conjunto de práticas que permitem ao pesquisador/a
uma análise eficaz do que lhe foi apresentado por meio dos relatos dos seus entrevistados,
contribuindo diretamente com o aprendizado pessoal do/a pesquisador/a que por inúmeras
vezes adquire conhecimentos nos quais não estão presentes no processo de publicação de suas
pesquisas. Contudo, uma parte de sua pesquisa não está transcrita não quer dizer que para ele
essa “parte” não seja importante, pelo contrário o mesmo não teria desenvolvido determinado
trabalho senão por meio dessa “parte” oculta, levando-o a compreender melhor cada palavra
dita, escrita ou ouvida por ele.
Por diversas vezes nos deparamos com “problemas” que no final contribuem para o
entendimento do que se almeja dentro do campo empírico da pesquisa. Hartog (2015) em sua
obra “Regimes de historicidade” exemplifica todo esse processo percorrido pelo/a
pesquisador/a até chegar a uma suposta “conclusão”, de que todo/a pesquisador/a de campo
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deve manter relações direta com seu campo de pesquisa, pois é por meio dessa interação que
surgem perspectivas de um novo olhar, o olhar de dentro, a quem nos permite compreender os
motivos da aceitação da pesquisa, e que muitas vezes faz com que memórias “esquecidas”
retornem e nos façam compreender os elementos apresentados pelas “testemunhas” que se
dispõem a falar.
Memória tornou-se, em todo caso, o termo mais abrangente: uma categoria metahistórica, por vezes teológicas. Pretendeu-se fazer memória de tudo e, no duelo entre
a memória e a história, deu-se rapidamente vantagem à primeira, representada por este
personagem, que se tornou central em nosso espaço público: a testemunha.
Interrogou-se sobre o esquecimento, fez-se valer e invocou-se o “dever de memória”
e por vezes, também, começou-se a estigmatizar abusos da memória ou do patrimônio.
(HARTOG; 2015; p.25)

As pesquisas desenvolvidas em campo além de permitir ao pesquisador/a o
conhecimento sobre seu sujeito escolhido, traz consigo também aos seus interlocutores a
oportunidade de relembrar a história de seu passado, ocorrendo assim o sentimento de pertencer
ao todo do que está sendo “visto, falado e ouvido”. Os elementos já apresentados pelo autor
Oliveira Cardoso são enfatizados por Hartog como a melhor maneira de se compreender o
contexto ou realidade vivenciada por cada agente inserido dentro do campo ao qual o/a
pesquisador/a se propôs a pesquisar.
O momento de experiência de troca com os entrevistados por meio de sua cultura tem
permitido um envolvimento mais profundo do/a pesquisador/a para com seu trabalho,
desenvolvendo vínculos pessoais que os permitam acesso a um número maior de informações
sobre determinados símbolos que estão inseridos no campo empírico de sua pesquisa7.
Por diversas vezes o/a pesquisador/a se desloca até o campo com ideias pré-formadas
sobre o problema no qual o mesmo deseja compreender. E é, por determinado motivo que
muitas das vezes o pesquisador acaba perdendo a oportunidade de compreender o material no
qual lhe é apresentado, ocorrendo assim análises equivocadas quanto ao significado ou
sentimento atribuído a alguns aspectos físicos ou imaginários de um povo.
Com os novos métodos desenvolvidos por pesquisadores/as da antropologia, ficou mais
visível a possibilidade das múltiplas interpretações de uma narrativa apresentada pelo
entrevistado. Cabe ao pesquisador/a estar pronto para receber e aceitar as diferentes
interpretações existentes dentro do campo. Devido a tais mudanças o pesquisador agora pode

7

O momento de troca permite ao pesquisador/a o acesso a muitos elementos contidos no campo, mas que de certa
maneira são protegidos por seus entrevistados, e que somente por meio da aproximação com o outro é que podem
ser revelados. Vale aqui enfatizar que essa troca de conhecimento se dá por meio da confiança adquirida pelo
pesquisador em relação a seus entrevistados e suas culturas.
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intervir, ou seja, dar sua opinião no texto escrito em relação ao que está sendo analisado desde
que o mesmo deixe explícito que tais análises sejam feitas de acordo com suas perspectivas
antropológicas, historiográficas e culturais.
Pesquisador/a e pesquisado a todo momento se conectam por meio de “necessidades”
decorridas no processo de busca por conhecimento (ouvir, falar). Enquanto o pesquisador/a
pretende com sua ida ao campo colher informações para tecer sobre algo, ou alguém; o
entrevistado por sua vez busca por meio dessa pesquisa ser ouvido pelo outro, mostrando seu
lugar de fala e pertencimento a narrativa que será tecida pelo pesquisador.
O processo de rememoração se trona, muitas vezes, mais rico quando o caminho da
abordagem se faz através de um processo diversificado de relembranças, através do
qual a chave para alcançar visões, opiniões, análises sobre o passado surge de forma
inusitada, já que a abordagem direta de um determinado assunto, acontecimento, nem
sempre desencadeia um processo de relembrança. Portelli ainda sugere que uma das
condições do trabalho do entrevistado é que ele “aceite” o entrevistado e dê prioridade
ao que este deseja contar, sobre o que o entrevistador deseja ouvir. (MONTENEGRO;
1992; p.22)

Como apresentado acima, o/a pesquisador/a em todas as suas atribuições em uma
atividade de campo deve permitir aos seus pesquisados o momento de contar sem pressioná-los
a relembrar sobre algo ou, determinado acontecimento. Sendo por meio dessa “fala” que serão
lançadas informações nas quais o/a pesquisador/a busca. Nesse momento de interação o
pesquisador deve-se permitir flutuar na imaginação juntamente com o seu entrevistado,
ligando-se a ele por meio da emoção do ouvir.
Contudo, devemos nos lembrar de que também é papel do pesquisador/a direcionar seu
olhar cuidadoso as narrativas a ele apresentadas. É por meio da relação desenvolvida que o/a
pesquisador/a irá conseguir perceber os elementos nos quais o mesmo pretende analisar,
direcionando de forma indireta seus entrevistados a apresentar-lhe o conhecimento sobre tal
relação simbólica atribuída a comportamentos, objetos, e até mesmo a suas narrativas.
Voltamos aqui para o ponto em que o pesquisador/a adquiri conhecimento para além de
suas publicações. São esses entre tantos os outros benefícios de uma pesquisa de campo; o
conhecimento adquirido permite ao mesmo o desenvolvimento de inúmeras pesquisas e de
variadas formas de interpretação. Nesse momento, o/a pesquisador/a passa a absorver uma
grande quantidade de informações que o permite novas possibilidades de escrita.
As reflexões por meio do “olhar” e o “ouvir” cuidadoso faz com que o/a pesquisador/a
de campo acompanhe ou ao menos tente acompanhar a narrativa de seus entrevistados
permitindo-lhe perceber características próprias da cultura local a qual o entrevistado pertence.
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Essa percepção do que lhe é apresentado por meio das narrativas facilita a escrita acadêmica do
pesquisador.
2 Produção e organização das narrativas
Após termos desenvolvido uma parte da importância do “ouvir” e “falar”, chegou o
momento em atentarmos para a importância do “escrever”. Buscamos por inúmeras vezes
enfatizar que o/a pesquisador/a deve se permitir as novas formas de conhecimento a ele
apresentada em campo, ocorrendo assim o acúmulo8 de conhecimento a ele proporcionado por
meio das narrativas de seus entrevistados.
É por meio das anotações, e percepções feitas em campo que o/a pesquisador/a agora
passa a “mudar” seu olhar. O mesmo passa a direcionar seu olhar aos mais minuciosos detalhes
de sua ida ao campo, recuando ao seu “gabinete” para analisar de forma suscinta o que por ele
foi percebido e anotado.
Strathern (2014) pontua como o contato com o campo afeta de forma explícita a escrita
do pesquisador, pois é por meio da interação desenvolvida ali que surgirão as análises parcial
ou total de envolvimento do/a “eu pesquisador/a” em relação aos seus entrevistados. Como
pôde ser observado a interação entre pesquisador/a pesquisado/a em muito dirá sobre a escrita
“final” de suas análises.
De fato o tempo, mais que o espaço se torna o eixo principal de isolamento ou
separação. Considero relevante que o momento etnográfico de um momento de
imersão; mas é um momento ao mesmo tempo total e parcial uma atividade totalizante
que não é a única em que a pessoa está envolvida. (STRATHERN; 2014; p.3).

A primeira atividade a ser feita pelo pesquisador/a é buscar conhecer por outros meios
um pouco sobre o que está se pretendendo analisar, para que o mesmo o possa conhecer também
por meio de perspectivas de outros/as pesquisadores/as, observando minimante a escrita e as
interpretações feitas por outros em relação ao seu campo de pesquisa.
Percebe-se que ao se desenvolver uma pesquisa o pesquisador/a precisa compreender
que existem ou passarão a existir múltiplas interpretações do campo no qual o mesmo se propôs
pesquisar, e que cada pesquisador consegue absorver ou perceber algo diferente dos demais.
Assim sendo, tais interpretações devem ser aceitas pois são por meio delas que passamos a

8

No texto a palavra acúmulo está posta em um sentido de adquirir conhecimento pessoal, mas que pode ser
compartilhado com outros, não atribuindo a este o sentido de “posse pessoal, ou só para si de determinado
conhecimento”.
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“conhecer melhor” ou até mesmo “perceber” o que não se pôde observar em campo,
contribuindo assim para o autoconhecimento do próprio “eu”.
Cardoso de Oliveira (1996) nos adverte em relação ao momento da transcrição do que
se foi percebido em campo. A escrita acadêmica em muito se diferencia da escrita do caderno
de campo, pois a mesma precisa necessariamente ser organizada para que as emoções pessoais
do pesquisador/a não alterem os resultados obtidos no decorrer da pesquisa, se fazendo assim
ser compreendido de forma coerente ao que por ele é proposto em suas análises, mantendo
assim o cuidado em analisar as narrativas para que as mesmas sejam “exploradas” de forma
“crítica”.
O recuo do/a pesquisador/a, o permite fazer uma seleção do que será utilizado na
produção para publicizar e o que será “guardado” para si. As entrevistas em sua grande maioria
se tornam confusas devido a quantidade de informações nelas contidas, como Candau (2018)
apresenta os entrevistados possuem um acervo de informações que surgem de acordo com a
rememoração do momento de suas lembranças, tornando-se assim um “museu de
acontecimentos”.
Cada memória é um museu de acontecimentos singulares aos quais está associado
certo “nível de evocabilidade” ou de memorabilidade. Eles são representados como
marcos de uma trajetória individual ou coletiva que encontra sua lógica e sua
coerência nessa demarcação. A lembrança da experiencia individual resulta, assim, de
um processo de “seleção mnemônica e simbólica” de certos reais ou imagináriosqualificados de acontecimentos- que presidem a organização cognitiva da experiencia
temporal. (CANDAU; 2018; p. 98-99)

A organização desse material catalogado traz uma segurança ao pesquisador/a, pois o
mesmo no processo de análise consegue compreender e separar o que é individual, e o que é
coletivo. Nesse momento de “separação” deve-se voltar o “olhar” disciplinado para as
anotações feitas em campo, proporcionando assim ao pesquisador/a perceber e policiar sua
interação com os entrevistados para que o mesmo não altere o resultado final da pesquisa devido
a relação na qual foi desenvolvida. Esse policiamento está ligado ao modo de análise que o
pesquisador irá se apropriar para transcrever os resultados obtidos em campo.
Lembremo-nos de que o/a pesquisador/a pode permitir-se flutuar na imaginação junto
com os pesquisados, como dito anteriormente. Contudo, deve separar o real do imaginário no
momento da escrita acadêmica, pois como já abordado anteriormente as narrativas apresentadas
surgem de forma confusa e se intensificam de acordo com a perspectiva de quem a conta.
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Voltamos ao ponto inicial deste trabalho, onde sugerimos aos pesquisadores/as a se
emponderar do seu local de fala9, usufruindo de métodos que contribuam para uma pesquisa
bem alicerçada sem o medo de perder-se dentro das narrativas de seus entrevistados em relação
ao campo pesquisado. Assim, o método apresentado por Cardoso de Oliveira (1996) “olhar,
ouvir, e escrever”, permite um leque de possibilidades de viver, aprender e produzir ou até
mesmo reproduzir o que foi vivenciado em campo.
Os elementos apresentados pelo autor servem como um conjunto que complementa o
conhecimento adquirido pelo/a pesquisador/a. Poderíamos aqui chamá-los de tríade de uma boa
organização de um trabalho de campo. um sempre complementa o outro, resultando assim em
uma unificação do exercício de “saber pesquisar”.
Evidentemente tanto o Ouvir quanto o Olhar não podem ser tomados como faculdades
totalmente independentes no exercício da investigação. Ambos se complementam e
servem para o pesquisador como duas muletas (que não nos percamos com essa
metáfora tão negativa...) que lhe permitem caminhar, ainda que tropegamente, na
estrada do conhecimento. A metáfora, propositadamente utilizada, permite lembrar
que a caminhada da pesquisa é sempre muito difícil, sujeita a muitas quedas... é nesse
ímpeto de conhecer que o ouvir, complementando o Olhar, participa das mesmas
condições deste último, na medida em que está para eliminar todos os ruídos que lhe
parecam insignificantes, que não façam nenhum sentido no corpus teórico de sua
disciplina ou para o paradigma no interior do qual o pesquisador foi treinado.
(OLIVEIRA, 1996.p. 18-19)

A metáfora utilizada pelo autor “servem para o/a pesquisador/a como muletas...” nos
leva a compreender que mesmo que o/a pesquisador/a seja preparado antes de ir a campo, o
mesmo sempre irá encontrar dificuldades em sua trajetória. Ocorrendo assim desanimo em por
exemplo, não conseguir capitar ou até mesmo ser inserido na cultura dos entrevistados em
campo. É nesse momento em que os elementos já citados irão colaborar como apoio a trajetória
“difícil” do ato de pesquisar.
O momento de publicizar as informações coletadas fazem parte de uma caminhada onde
se terão erros e acertos. Os treinamentos recebidos dentro das academias em sua grande parte
se limitam as pesquisas de gabinete, e é nesse momento em que o “olhar” apurado, atencioso e
curioso começam a ser moldado no “futuro” pesquisador/a de campo por meio de orientações
advindas do seu meio acadêmico.
Por sua vez é nesse ato de estudar ou pesquisar em gabinete na academia que o/a
pesquisador/a passa a treinar sua escrita, analisando assim teóricos que os instigam a fazer

O local de fala como apresentado por Montenegro (1992) é o momento em que o “outro” se permite falar de um
espaço no qual o mesmo tem propriedade de conhecimento para falar sobre (fala de alguém de dentro). Esse
momento do local de fala situa o pesquisador em relação ao entrevistado/a e sua realidade experienciada.
9
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análise do que está sendo apresentado por meio da interpretação de um/a determinado/a autor/a.
A partir de tais momentos como estes apresentados, surgem novas propostas de análises em
relação ao que foi observado em campo, estando elas para além do espaço acadêmico, passando
de um espaço micro para o macro, onde se tem uma grande diversidade de se conhecer algo
para se debruçar em estudar.
Por sua vez é nesse ato de estudar ou pesquisar em gabinete na academia que o/a
pesquisador/a passa a treinar sua escrita, passando por um processo de aperfeiçoamento e
conhecimento de métodos que os possibilitem segurança no ato de escrever. Ressaltamos que
o/a pesquisador/a a todo momento se sujeita a remodelações de suas perspectivas.
Dentre os principais elementos aqui apresentados, pode-se dizer que o “escrever” requer
atenção redobrada, é o momento em que o/a pesquisador/a deve atentar para cada palavra
escrita, se policiando para que não haja exaltação de sua perspectiva pessoal modificando por
inteiro sua pesquisa10.
Além de tais fatores apresentados para a não modificação da pesquisa, deve-se ter a
cautela em não entrar em conflito por meio da escrita publicizada com a comunidade e seus
participantes nos quais lhe abriu as portas para o conhecimento dos seus saberes culturais,
permitindo-lhe assim a determinadas análises11.
A análise feita e publicada pelo pesquisador/a afeta de forma direta aqueles a
quem a mesma se refere, eis um dos motivos dos quais muitas comunidades na atualidade têm
se negado a participar de pesquisas de campo, por motivos de não serem inseridas nos resultados
ou até mesmo comunicadas do que acontecem com suas memorias confiadas ao
pesquisador/a12.

10

O pesquisador deve atentar para que suas contribuições pessoais não alterem os elementos principais de sua
pesquisa. Ao escrever sobre sua pesquisa e os elementos nos quais se debruçou, o mesmo precisa se desfazer de
seus pré-conceitos, permitindo-se está aberto a alteridade. No texto o termo ‘exaltação de sua perspectiva’ está
relacionado as análises pessoais do pesquisador em relação a algo ou alguém sem a devida compreensão da
diversidade a ele apresentada por seus entrevistados em campo, guiando-se somente por sua própria visão sobre o
outro.
11
No processo de escrita e publicação o autor/a precisa por questão de ética pessoal e profissional precisa
apresentar a todos os envolvidos na pesquisa seus resultados “finais” e suas análises, respeitando assim o espaço
ao qual lhe foi dado dentro do campo.
12
Montenegro (1992) em sua obra História oral e memória, adverte ao pesquisador sobre a importância dos
resultados de análises feitas em campo chegar à aquele a quem contribuiu com seus relatos, pois tais análises de
forma direta afetam suas vidas individuais e coletivas.
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3 Considerações finais
Por meio dos elementos apresentados no texto, ficou percebido quão importante é a
compreensão do que é o ato de pesquisar e de como a pesquisa deve proceder. Os autores aqui
apresentados nos instigam a repensar alguns hábitos nos quais nos tem mantido “presos” a
alguns pré-conceitos que reproduzimos inconsciente ou conscientemente por algumas vezes.
O/a pesquisador/a ao se propor a realizar uma pesquisa de campo, necessariamente deve
se “despir” de qualquer opinião formada sobre o campo empírico no qual o mesmo deseja se
debruçar, possibilitando-o assim a experienciar as inúmeras formas de conhecimento a ele
apresentada, sejam por meio de símbolos, narrativas coletiva ou individual.
O “olhar, ouvir e escrever” como apresentado no texto, nos permite ser cautelosos em
todas as circunstâncias da pesquisa. O método de estar atento aos mais sutis movimentos de um
entrevistado nos permite apreender o que por ele está sendo “falado” ou demonstrado, assim
nos levando a diversas interpretações de uma narrativa por meio de perspectivas diferentes.
O conhecimento adquirido em uma pesquisa de campo ultrapassa os limites das
publicações, pois o ato de vivenciar corrobora para o crescimento e desenvolvimento pessoal
do pesquisador/a. São momentos de contato com a cultura do Outro que surgem possibilidades
de harmonia entre ambos os lados, os permitindo desfrutar das trocas de conhecimento a cada
novo encontro.
O olhar de dentro permite ao eu pesquisador/a expandir seus limites, tornando público
suas interpretações por meio da escrita publicizada e compartilhada. Tanto com a sociedade
acadêmica quanto para com seus entrevistados.
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RESUMO: O presente trabalho objetiva apresentar o conceito de perfectibilidade na obra o
Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens de Jean-Jacques
Rousseau (1712-1778). Para Rousseau, o homem desenvolveu habilidades ao longo da história
humana que o fez superar as adversidades dos fenômenos naturais. Essas habilidades, inerente
ao homem, é conceituada por ele como perfectibilidade, ou seja, a capacidade do próprio
homem em aperfeiçoar-se conforme o movimento e o passar do tempo, e consequentemente,
da/na história. Assim, analisaremos o conceito de perfectibilidade para compreendermos seus
desdobramentos na tese de Rousseau sobre a desigualdade entre os homens, seja ela natural ou
a partir da instituição da propriedade privada e do surgimento da sociedade civil.
Palavras-chaves: Perfectibilidade; Liberdade; Sociedade civil.

1 Introdução
Este trabalho tem como objetivo apresentar o conceito de perfectibilidade na obra o
Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens de Jean-Jacques
Rousseau (1712- 1778). Para isso iremos nos concentrar na primeira parte do Discurso sobre a
origem da desigualdade. No primeiro momento iremos discorrer sobre o conceito de
perfectibilidade segundo o pensamento de Rousseau, e no segundo momento abordaremos a
relação entre a perfectibilidade e a liberdade, e concluiremos na concentração do conceito de
perfectibilidade para que possamos compreender os fatores/ou motivos que ocasionou na perda
da liberdade e consequentemente na desigualdade, a saber, se ela é natural ou a partir da
instituição da propriedade privada e do surgimento da sociedade civil.
Rousseau imagina o homem de forma hipotética em um estágio em que ele era puro/e
selvagem, sem os traços da cultura, bem como de outros elementos proveniente da sociedade
civil, como a linguagem, moral, política e os costumes. Para tanto, esse é um momento inicial
de pequenos passos em direção ao desenvolvimento humano, nesse sentido, podemos entender
que o aperfeiçoamento dos indivíduos discorre sobre um intervalo de tempo que compõe a
história do homem desde o período mais remoto. Assim sendo, os primeiros traços do processo
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de crescimento humano, pode ser entendido a partir de uma temporalidade histórica que compõe
a vida dos sujeitos.
A figura do homem desde o estado de natureza ate a sociedade civil, não
representa um sujeito que foi passivo e muito menos inerte no decorrer da história, isso significa
dizer que o indivíduo desenvolve um papel de protagonista em seu próprio tempo, ele é o agente
principal onde a responsabilidade pela sua ação assim como o resultado é inteiramente dele,
deste modo, entendemos que o homem não é imóvel durante o aperfeiçoamento humano, isto
é, a espera de um Poder Divino, ou da própria natureza cósmica do Universo, para Dalbosco
“[...] de uma noção de história que não mais concebe o ser humano como mero espectador à
espera dos sinais das forças cósmicas ou dos desígnios da Providência divina” (2016, p.925).
Nesse sentido, para Rousseau (2013, p. 25) tendo alguns se aperfeiçoado ou deteriorado,
e adquirido diversas qualidades boas ou más que não eram inerentes a sua natureza, os outros
permaneceram por um tempo mais longo no estado original. Dessa forma, observa-se que a
diferença entre uns ter se aperfeiçoado e outros não, tem ligação com o tempo, isto é, a
habilidade que cada indivíduo apresenta no decorrer da história foi adquirida no curso do tempo,
para Júnior (2019, p. 9) a perfectibilidade é a temporalização histórica, assim, o homem
desenvolveu suas potencialidades conforme a sucessão dos anos, dias, e horas, pela qual o
progresso humano pode ser compreendido nesse intervalo de tempo entre o estado de natureza
e a passagem para o estado civil.
Dito isso, para entendermos como Rousseau construiu o conceito de perfectibilidade,
foi necessário estabelecer ainda no estado de natureza uma comparação em relação aos animais,
apesar de que, na primeira parte do Discurso Rousseau coloca o homem na mesma condição do
animal quando ele afirma: “[...] vejo um animal menos forte do que uns, menos ágil do que
outros, mas, levando tudo em conta, organizado de modo mais vantajoso que os demais”
(ROUSSEAU, 2013, p. 33). Contudo, Rousseau não faz do homem um animal, isso por que o
homem nesse estágio é sensível às experiências vivida do cotidiano, enquanto os animais
seguem o instinto natural.
Além disso, o elemento comparativo que Rousseau coloca em questão entre os homens
e os animais faz um apontamento em que nesse primeiro estágio do estado de natureza, os
sujeitos tiveram como espelho a imitar os próprios animais, todavia, embora os indivíduos
pudessem repetir os mesmos movimentos em relação aos selvagens irracionais, Rousseau de
maneira sutil faz uma diferença singular que pertente ao homem, que é a capacidade de
combinar as ideias e desenvolver ela a ponto de resolver os obstáculos inerentes à natureza, os
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animais até possui ideias, mas, é limitado, de acordo com Rousseau “Todo animal tem ideias,
já que possui sentidos; chega mesmo a combinar suas ideias até um certo ponto, e nesse aspecto
é pequena a diferença entre o homem e o animal” (2013. P. 38).
2 A diferença entre o homem e o animal
Assim, a diferença do homem para o animal é que; o primeiro é um agente livre, isto é,
possui a liberdade para agir conforme a sua própria vontade, já o segundo é pelo impulso natural
sem o auxilio da razão, para Rousseau (2013, p. 38) um escolhe e rejeita por instinto; o outro
por um ato de liberdade. Dessa forma, a liberdade do homem no estado de natureza permite
tanto o desenvolvimento na aptidão física, como por exemplo, a força, agilidade, quanto na
forma de resolver os problemas inerentes aos fenômenos naturais.
Logo, o animal sendo um ser irracional possuindo limitações quanto ao
desenvolvimento das ideias, é movido por instinto conforme aquilo que a natureza lhe
apresenta, sua condição física é limitada e está sujeito a não passar por muitas mudanças, de
modo que, seu impulso natural será em busca de alimentos para manter a sua existência, uma
vez que, a sua principal atividade é comer e se proteger de outros animais que pode lhe trazer
perigo, além de dormir, isso faz parte da sua natureza biológica pela qual o gênero da sua
espécie assim o designou.
No entanto, o homem mediante a sua capacidade de aprender, observa-se que consegue
sobressair em vantagens em relação às dificuldades advinda da natureza, logo, percebe que tem
mais possibilidade de superar os animais tanto em força quanto na agilidade, para Rousseau
(2013, p. 34) o homem vivendo disperso entre os animais e achando-se desde cedo em situação
de medir-se com eles, logo faz comparação e, percebendo que os supera em habilidade e que
eles não o superam em força, aprende a não mais temê-los.
Dito isso, percebemos na citação acima dois elementos que enrique ainda mais as bases
da perfectibilidade, o primeiro é a capacidade dos indivíduos em “aprender”, isto é, adquirir
conhecimento e novas competências através de uma experiência no decorrer de um determinado
tempo, o segundo é a “superação” que é a habilidade que os sujeitos possui em resolver os
obstáculos frente às fenômenos naturais promovido pela circunstancia do tempo, dessa forma,
o homem possui em si a potencialidade ativa tanto de aprender como de superar as suas próprias
limitações.
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3 O conceito de perfectibilidade
Logo, para Rousseau a perfectibilidade é a capacidades dos homens em desenvolver ao
longo do tempo de modo sucessivo as suas habilidades inerentes à espécie humana, deste modo,
a faculdade de aprender e superar as suas próprias limitações é algo singular que pertence ao
gênero humano. Contudo, é necessário ressaltar que Rousseau concebe um conceito de
perfectibilidade em um sentido voltado para o desenvolvimento contínuo dos sujeitos, e não
um conceito voltado para a “perfeição” sugerindo assim algo acabado, pronto, na qual não
necessita em continuar desenvolvendo suas potencialidades, a saber, Olgária Matos em sua obra
Rousseau uma arqueologia da desigualdade afirma: “E este ser que recebia os dons da natureza
deverá conquista-los a adversidade só será vencida ao preço de um esforço contínuo: é o
trabalho que obrigará o homem a organizar-se em sua luta contra os obstáculos” (1978, p. 42).
A perfectibilidade torna-se o fio condutor que explica o processo do desenvolvimento
humano, esse neologismo criado por Rousseau contribui de forma significava para que ele
pudesse explicar as alterações ocorridas no próprio homem provocado pelo tempo, assim,
atividade que o homem exerceu no decorrer da história modificou não só o meio ambiente, mas
também a sua própria estrutura física.
Dessa forma, o desenvolvimento do homem é contínuo por que as dificuldades são
diferente uma da outra, ou seja, o desafio não é fixo e nem permanece da mesma forma, existe
as mudanças do clima, a temperatura, e o próprio ambiente em que os indivíduos estão
localizados corrobora para que os sujeitos alterem a sua maneira de lhe dar com as diversas
situações problemáticas que pode surgir em determinado momento.
Assim, a noção de perfeição não cabe no pensamento de Rousseau por que ele teria que
admitir para o seu campo filosófico o conteúdo bíblico teológico cristão, o problema não seria
nem o fato do conteúdo ser bíblico, uma vez que, a ideia de perfeição no campo teológico o
homem só alcança depois que chega ao céu, além disso, ficaria muito difícil Rousseau construí
o seu pensamento do estado de natureza aplicando nele tal noção, pois, como pensar em um
homem perfeito no estado de natureza? Deste modo, percebemos que crescimento constante
do homem se dá por meio da capacidade de transformar a si mesmo diante dos desafios.
Portanto, entendermos que o homem não é imutável, isto é, um ser que não pode mudar
a si mesmo, assim como a terra gira em seu eixo, o homem também está se movimentando em
torno dos objetos que estão diante de si, alterando o seu caminho, modificando a sua percepção
quanto à realidade concreta, utilizando assim a sua imaginação para encontrar a saída dos
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obstáculos que surgem em seu percurso, ele é assim, um ser inacabado, que precisa ser
melhorado a cada dia, o aperfeiçoamento é ativo até o ultimo dia de sua vida.
4 O conceito de liberdade
Por outro lado, a liberdade é o movimento livre do sujeito pela qual a sua ação não é
imposta por outro indivíduo, dessa forma, o homem ainda no estado de natureza possui de forma
integral a autonomia de fazer o que ele quer sem sofrer nenhuma privação, ou que tenham que
seguir a ordem de terceiros, para Ernst Cassirer no livro A questão Jean-Jacques Rousseau
(1999, p. 25) a liberdade só tem sentido caso obedeçamos a lei, mas a uma lei a qual assentimos
livremente por reconhecermos sua racionalidade, quando nossa vontade autonomamente se
cinge a um princípio conhecemos a verdadeira liberdade.
Nesse sentido, os indivíduos só desfrutam de uma genuína liberdade quando passam a
obedecer a uma lei que é reconhecida mutuamente entre si, onde os sujeitos decide seguir esta
lei baseado em uma vontade própria, de modo que, não haja imposição por parte dos homens
para que faça cumprir a lei por ordem caracterizando assim um autoritarismo, dessa forma, o
movimento dos sujeitos não seria livre, mas, sim, imposta.
Assim, a perfectibilidade e a liberdade possui em si uma sintonia, pela qual os dois
conceitos se interliga, fazendo assim uma conexão, de modo que, ambos contribuem de forma
significativa para a evolução humana, uma vez que, a liberdade permite a continuidade do
aperfeiçoamento do gênero humano, contudo, a dependência dos indivíduos e a limitação do
tempo imposto por terceiro, representa um atraso e consequentemente provoca a desigualdade
quando se trata de se ter uma condição igualitária. Ora, como os sujeitos iriam desenvolver suas
habilidades estando sobre controle de alguém, ou até mesmo sendo obrigado a submeter à
ordem alheia a ponto de não fazer outra coisa senão aquilo que foi determinado? Pois é nesse
sentido, que compreendermos que o aperfeiçoamento só acontece de forma prática e eficaz
quando este indivíduo está sobre uma condição de independência integral.
Outrossim, é importante esclarecer que Rousseau não construiu o conceito de
perfectibilidade sobre a ótica da teologia cristã, para Dalbosco “[...] o ingresso do ser humano
na história, o sofrimento e a felicidade que isso pode lhe causar não são obras de forças cósmicas
poderosas e nem fruto de Ordem Divina, mas deve-se ao modo singular como o ser humano
defrontou-se com os obstáculos e as circunstâncias” (2016, p. 12), assim, ele não recorre aos
conhecimentos sobrenaturais advinda de um campo que nos remete a noções de “dons”,
“perfeições” até por que se Rousseau se utilizasse dessas ideias preliminares seu argumento se
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tornaria contraditório ou mesmo desconstruído, tendo em vista que, as potencialidades dos
homens é para Rousseau algo inerente ao próprio indivíduo, pela qual foi desenvolvido pelo
esforço particular e coletivo de cada sujeito que se propôs a progredir de forma sucessiva, assim,
tais competências não tem em si influências divina, pois se fosse assim, os sujeitos não
precisaria se esforçar para obter alguma coisa, a saber Rousseau (2013, p. 32) afirma:
Assim, sem recorrer aos conhecimentos sobrenaturais que temos sobre esse ponto, e
sem considerar as mudanças que devem ter ocorrido na conformação tanto interior
quanto exterior do homem, a medida que aplicava seus membros a novos usos e
ingeria novos alimentos, vou supô-lo conformado em todos os tempos como o vejo
hoje, andando com dois pés servindo-se das mãos como fazemos com as nossas,
dirigindo o olhar a toda a natureza e medindo com os olhos a vasta extensão do céu.

Portanto, o conhecimento que os homens desenvolveram ao longo da história é resultado
de um processo contínuo pela qual os indivíduos aplicaram em seu movimento a racionalidade
para superar os problemas mais adversos que lhe eram apresentados pela natureza, assim, o
elemento chave que permite o progresso sucessivo dos sujeitos em seu tempo é a capacidade
de aprender novas coisas mediante o uso da sua própria razão, assim, a evolução humana está
desvinculada de elementos externos que possa caracterizar uma força sobrenatural/divina, dessa
forma, o homem é o agente responsável pela mudança que se dilui na temporalidade.
Para Matos (1978, p. 40) quando os obstáculos e a adversidade obrigam o homem, para
sobreviver, a desenvolver todas as suas forças e faculdades, percebe que, com relação ao animal,
é ele que tem o poder de modificar seu estado e a si mesmo, da perfectibilidade derivam todas
as outras faculdades, assim, o sujeito possui em si mesmo de forma ativa a potência necessária
para transformar tanto a sua própria natureza humana quanto a matéria prima que está em sua
volta.
Conforme Rousseau “Foi graças aos primeiros obstáculos que aprenderam a fazer
esforços e que se habituaram a franquear o espaço imenso que percorreram” (1972, p. 46). Deste
modo, as adversidades decorrentes da natureza possibilitaram assim, a saída do homem do seu
lugar de origem partindo para outras regiões que podia ser distantes ou perto da anterior, assim,
aplicação do esforço era contínua, uma vez que, as necessidades de mudar para outro lugar
podia ocorrer de forma iminente, sendo que, as áreas percorridas poderiam oferecer perigo para
sua própria vida, para Bandera “Sem a perfectibilidade, eles certamente sucumbiriam, dado que
para sobreviver precisam vencer constantemente as alterações do meio ambiente, as condições
adversas de existência (sempre renovadas e alteradas) e os obstáculos que a natureza lhes
impõe” (2019, p. 133).
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Nesse sentido, percebemos que a própria natureza por meio dos fenômenos
circunstancial contribuiu de forma significava para que o homem viesse a desenvolver suas
aptidões tanto física como intelectual de modo que este por sua vez pudesse superar os
obstáculos, ora, e se não houvesse tais problemas para o homem resolver como ele poderia
progredir continuamente em sua existência se o acesso aos meios de subsistência está ali perto
dele de modo fácil e acessível a ser usado a qualquer momento? Ora, são as barreiras que limita
o acesso do homem ao outro lado do caminho que faz com que ele passe pelo processo de
mudança de comportamento superando assim as limitações decorrentes das adversidades,
portanto, de um lado existe um caminho a ser percorrido pelo homem e de outro temos o
obstáculo que está no meio da direção ao qual o indivíduo precisa fazer a passagem.
Dessa forma, autenticidade da construção teórica a despeito do conceito de
perfectibilidade no Discurso, possui uma contribuição significativa pelo fato de que Rousseau
coloca o homem como potência ativa pelo qual este pode melhorar de forma continuamente a
si mesmo no decorrer de um intervalo de tempo, onde o elemento que provoca tal
aperfeiçoamento é o próprio “desafio”, isto é, as dificuldades do cotidiano que precisa ser
superado ou resolvido naquele momento, deste modo, não é uma força externa advinda do
cósmico que proporciona o desenvolvimento humano, mas, sim, é a capacidade que os homens
têm de enfrentar as adversidades mediante o esforço tanto individual como coletivo.
Grosso modo, percebemos que em relação ao desenvolvimento humano, houve um
ponto bastante importante que possibilitou uns terem se aperfeiçoado e outros deteriorados, o
primeiro se refere à permanência de alguns em seu estado/selvagem por um tempo mais longo,
o segundo obviamente foi à continuidade de outros de forma mais ativa e constante no tempo,
assim, a habilidade de cada um foi-se construindo ao longo prazo de forma desproporcional,
possibilidade assim, o distanciamento do homem tanto no tempo como na história, de modo
que, os talentos dos homens teve como efeito a preferência de uns, e a rejeição de outros, isto
é, aquilo que era prático e útil para aquele determinado momento era o mais requisitado,
Rousseau em seu livro Discurso sobre as Artes e a Ciências afirma: “Eis o que a longo prazo
deve produzir a preferência de talentos agradáveis sobre os talentos úteis, e o que a experiência
não deixou de confirmar, a renovação das ciências e das artes” (1972, p. 41)
Posteriormente, na sociedade civil o que vamos perceber é uma mudança de paradigma,
isto é, o binômio entre a permanência e a continuidade torna-se oposto no estado civil, se em
determinado período da história humana alguns indivíduo permaneceram por mais tempo de
forma ociosa em seu estado/selvagem, na sociedade civil a ociosidade tem uma função
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privilegiada dos mais ricos, ou seja, aqueles que possuem mais tempo para pensar e produzir
ciência são os que conseguem sobressair na frente daqueles que estão ocupados trabalhando, de
acordo com Rousseau “Nascidas na ociosidade, alimentam-na por sua vez; e a perda irreparável
do tempo é o primeiro prejuízo que causam necessariamente a sociedade” (1972, p. 32).
Dessa forma, percebe-se, a maneira como o homem se utilizou do tempo no decorrer da
história, teve como efeito o seu próprio progresso, porém, de forma desigual, pois, o modo
como os sujeitos aproveitaram a sua disponibilidade foi diferente um do outro, isto é, conforme
a sua vontade para aquele momento, deste modo, o aperfeiçoamento do gênero humano é o
resultado da aplicação de sua própria ação no uso do seu tempo.
Outrossim, no âmbito da perfectibilidade não podemos desconsiderar também os fatores
físico/biológicos, pois, o condicionamento no que se refere a aptidão, força, e destreza pode
influência sobremaneira o avanço progressivo dos indivíduos, assim, a desigualdades pode está
inserida em um contexto pelo qual o processo de diferenciações acontece de forma naturalmente
mediante as circunstancias do tempo e das limitações individuais de cada sujeito.
Assim, a desnaturação do primeiro estado passa para uma segunda natureza (no caso
seria a cultura) quando estes começam a formar pequenos grupos familiares, que de modo
sucessivo resultaria mais adiante na instituição da propriedade privada, pela qual os sujeitos
iriam desenvolver acordos entre si, onde a liberdade individual seria negociada pela liberdade
coletiva, uma vez que, os indivíduos perdendo a sua autonomia em agir de acordo com a sua
vontade, para ter que cumprir regras e normas, possibilitou assim, uma desigualdade
moral/política pela qual uns agora tinha mais tempo livre para desenvolver suas habilidade,
outros estavam submisso e ocupado pelo trabalho imposto pelos seus súditos.
5 Conclusão
Por fim, compreendemos que a perfectibilidade é um conceito que nos remete a ideia
de um processo de aprendizado contínuo, isto é, a espécie humana como um ser ativo continua
desenvolvendo suas habilidades no decorrer no tempo, de modo que, a perda da liberdade
mediante a instituição da propriedade privada resulta em uma desigualdade, onde o homem se
degenera quando perde a sua autonomia própria de agir conforme a sua vontade, uma vez que,
o homem em sociedade vive fora de si mesmo, pois, este agora passa a seguir não mais a seu
desejo, mas, sim, o interesse coletivo.
Cabe ainda ressaltar que este conceito de perfectibilidade faz parte de um trabalho
maior, no caso, da minha pesquisa de monografia que estou desenvolvendo na Universidade
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Federal do Maranhão – UFMA, na cidade de Grajaú – MA. A fim de entender em que momento
dá-se o processo de desigualdade entre os homens, a saber, se ela é natural ou se aponta para a
formação de uma sociedade civil frente a instituição da propriedade privada.
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RESUMO: Os livros em Braille se constituem como formato de livros acessíveis às pessoas
com deficiência visual, assim como, os e-books em formato EPUB; os audiolivros que são
reproduzidos por voz sintetizada em meio eletrônico; os livros com letras ampliadase os livros
no formato digital acessível Daisy, no qual o leitor pode fazer marcações, anotações e mudar
páginas, sendo possível produzir publicações que contenham texto, imagem e som, em qualquer
combinação. Este estudo enfatiza a importância da utilização de formatos de livros acessíveis
às pessoas com deficiência visual no âmbito acadêmico de modo a promover a democratização
do conhecimento. A usabilidade de livros em formato acessível colabora para amelhoria no
acesso e desenvolvimento de atividades no contexto da Educação Superior.
Palavras-chave: Livro acessível. Educação Superior. Discentes com deficiência visual.
Acessibilidade informacional.

1 Introdução
A revolução digital pela qual passa a sociedade constantemente conduz cada vez mais
as pessoas buscarem meios de adequar-se as novas demandas e necessidades com que ela vem
surgindo. A utilização de novas tecnologias modifica a estrutura da sociedade assim como, seus
hábitos e formas de interação.
Essas novas formas de sociabilidade e os impactos provenientes de uma sociedade
meramente capitalista provocou também a migração para uma nova forma de sociedade, a
chamada sociedade em rede. As tecnologias de informação e comunicação, ao permitira
manipulação de diferentes mídias, possibilitam o estabelecimento de “[...] uma relação
maisinterativa entre o sujeito e o conhecimento”(Ferreira, 2003, p. 38).
À vista disso, a sociedade da informação carrega consigo características peculiares de
constantes transformações mediante as modificações tal qual permeiam as tecnologias e seus
mais diversos suportes, no registro e disseminação de conhecimento, alterações no processo de
ensino- aprendizagem e relações aluno/docente.
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Nessa perspectiva, as bibliotecas enquanto instituições de armazenamento e
gerenciamento de informações verificou a importância de conceber uma nova forma de
manuseio e desenvolvimento de serviços que propusessem uma mediação mais dinâmica
quanto aos serviços de referência em suas unidades de informação, isso porque o livro em seus
diversos formatos, mediante o uso de tecnologias, trouxe possibilidades de acesso a um público
diversificado em suas especificidades, principalmente no que se refere as pessoas com
deficiência visual.
Assim sendo, o profissional bibliotecário vê-se diante de novas demandas no que se
refere ao subsidio de informações, principalmente no que diz respeito as mudanças ocorridas
nos suportes de informação e ainda, a questão da acessibilidade de usuários com necessidades
especificas isso porque, aliado as mudanças nas estruturas e suportes de informação tem-se o
aumento de ingresso de pessoas com deficiência no contexto do Ensino Superior, conforme
pontuado pela Política da Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva (2008)
Nesse âmbito, a pesquisa fundamentou-se na possibilidade de acesso e
conseqüentemente na democratização da informação à alunos com deficiência visual no
contexto das bibliotecas universitárias, de modo a contribuir com o processo de formação e sua
posterior inserção no mercado de trabalho.
Em vista disso, realizou-se uma pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa e
cunho exploratório, oriundo de referências coletadas em materiais impressos e em meio
eletrônico como artigos, dissertações, anais de eventos dentre outros. A partir das informações
coletadas, ponderou-se a contribuição de tecnologias na adequação de publicações impressas,
de modo a torná-los acessíveis a pessoas com deficiência visual.
Nessa perspectiva, o artigo encontra-se subdivido em pontos onde inicialmente faz-se
um retrospecto acerca das modificações na estrutura do livro enquanto suporte de informação,
em seguida busca analisar a importância das tecnologias digitais na promoção da acessibilidade
aos meios informacionais em bibliotecas das instituições de Educação Superior, sob a óptica de
Sassaki (2019) em virtude de um novo contexto tecnológico como aponta Lévy (1999) e Moran
(2018), para depois analisar formas de torná-lo uma ferramenta de pesquisa acessível a pessoas
com deficiência visual no âmbito daEducação Superior.
Diante do exposto, a questão norteadora deste estudo questiona à utilização de formatos
de livros acessíveis às pessoas com deficiência visual no âmbito acadêmico de modo a
promover a democratização do conhecimento. Visando o alcance do Problema de Pesquisa, o
objetivo primário deste estudo corresponde a descrever, por meio de pesquisa bibliográfica, a
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relevância do Livro acessível à democratização da informação às pessoas com deficiência visual
na Educação Superior.
2 Do livro impresso ao livro digital
A dicotomia livro impresso versus livro digital e sua influência nas bibliotecas e no
contexto laboral do bibliotecário traz consigo mudanças de paradigma em virtude das
tecnologias as quais, propuseram tais modificações, principalmente, no compartilhamento das
informações e seus processos de gerenciamento.
[...] a comunicação passou de oral a escrita. Isto teve como conseqüência, por um
baixo custo energético, multiplicar a informação (cópia de manuscritos, imprensa,
fotocópia) e armazená-la, permitindo assim exteriorizar, primeiramente nas
bibliotecas, uma das funções do cérebro humano, que é a memória. (LE COADIC,
p.5, 2004).

As informações previamente registradas em suportes primários como papiro,
pergaminho, tábuas de argila, dentre outros suportes atingiram enormes proporções quanto a
disseminação dos referidos materiais em virtude de sua reprodução acelerada o que propiciou
o aumento no número de registros informacionais.
Nesse sentido, Milanesi (2002) faz um breve retrospecto, a caracterização do papiro
enquanto ferramenta de registro da informação em um papel de enorme simplicidade,
geralmente com extensão de quinze a dezoito metros, muito utilizado no período da
Antiguidade.
À vista disso, o papiro se caracterizou como importante ferramenta de registro de
informação embora fosse de natureza leve e flexível o que também contribuía com pontos
negativos ao passo que sua durabilidade era menor pois, pouco resistia a umidade e facilmente
entrava em combustão, desse modo exigia cautela maior quanto suas formas de armazenamento.
Por conseguinte o papiro adquire hastes de madeira ou marfim em suas extremidades
tornando-os mais resistente; embora não se pudesse folhear, pois o mesmo não continha folhas,
não podia retornar ao conteúdo pois não tinha índice nem de paginação, não podia fazer
anotações simultâneas e nem fazer a leitura sentado ou em pé em virtude de seu peso e extensão
(CHARTIER, 2020)
Posteriormente verifica-se uma modificação do papiro ao pergaminho, confeccionado
com pele de animais o que promoveu grandes modificações no que refere ao custo e transporte,
o que contribuiu em uma nova postura do leitor, pois agora o material era folheável e não mais
desenrolável. (BENÍCIO; SILVA, 2005)
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Nessa perspectiva, é possível conceber que as modificações no cerne do material
impresso, importante aliado enquanto suporte de registro, impactaram a sociedade no que se
refere as suas formas de uso e ainda, principalmente, no que tange as questões de manuseio o
que facilitou, sobretudo, o deslocamento; contribuindo assim no acesso as informações
registradas.
O códice, material do livro impresso, surgiu no Ocidente entre século II e V da Era
Cristã, cujo suporte divergia do existente na época da Antiguidade que liam textos sob forma
de rolos, também conhecidos como “volumen” o qual possuía características especificas em
virtude de sua estrutura como sua forma de manuseio e apropriação de textos (CHARTIER,
2020)
Desta feita, com a utilização do papel surgiu uma nova tecnologia com nova forma de
acesso: o livro, o qual se configura com um novo modo de disseminação da informação e
registro do conhecimento, estimulando o hábito da leitura e promovendo novas formas de
registro e disseminação do conhecimento, sendo um importante aliado no processo educativo
dos indivíduos.
Figueiredo (2016) menciona que no âmbito do surgimento de novas tecnologias emerge
na sociedade novas formas de registro e suportes de informação, como o caso dos e-books, em
meados da década de 70 e ressalta que a informação digital e seus recursos são provenientes
das tecnologias de informação e comunicação e trouxeram consigo novas estratégias e
possibilidades de transformação social.
Nesse contexto, os e-books possuem como objetivo disponibilizar o livro no formato
digital de modo a ser reproduzido por um dispositivo móvel ou outro recurso digital. A
utilização dos e-books tem aumentado consideravelmente e adquirindo boa receptividade no
que referem aos dispositivos de leitura, benefícios como acesso a outras fontes tais quais
dicionários ou fontes de referência, redução de espaço em relação ao livro impresso, ampla
divulgação e baixo custo de produção.
Chartier (2020) ressalta ainda particularidades importantes quanto a utilização de livros
eletrônicos como noção isolada de uma página em uma tela sem necessidade de percepção do
todo da obra, possibilidade de leitura de partes da obra sem remeter a totalidade textual da obra
a qual pertence e pontua que tais aspectos ficam evidentes mediante o crescimento de banco de
dados e a pratica de digitalização o que contribui na circulação autônoma de trechos e
fragmentos sem necessidade de estar atrelado ao material na integra.
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O processo de descontinuidade nos suportes de registro assim como, nas práticas leitoras
proporciona novos hábitos e formas de compreensão acerca dos conteúdos registrados, a ruptura
causada pelo contexto digital no que se refere ao suporte dos textos traz consigo uma nova
postura de leitor em meio a uma revolução tecnológica que contribuiu significativamente não
somente ao modo de leitura, mas também as práticas educativas.
Esse novo recurso traz a luz o letramento digital o qual Xavier (2002) pontua ser a
capacidade de cada indivíduo dominar habilidades e informações que devem ser discutidas e
trabalhadas no contexto educacional de modo a capacitar os discentes para utilização com
independência e autonomia assim como, as instituições educacionais de modo a utilizar as
tecnologias para promover a inclusão desses alunos.
Nesse sentido, o desenvolvimento de habilidades quanto a utilização de aparatos
tecnológicos concebe um novo modus operandi acerca do processo de capacitação de
professores e profissionais do âmbito educacional onde, novos trâmites coexistem em uma
realidade virtualizada; ademais os discentes também são inseridos em um processo onde a
dinâmica também é modificada de modo a torná-la mais atrativa e dinâmica.
Silva e Ribeiro (2004) corrobora ao afirmar que ao longo do século XX, a emergência
da informação técnica e cientifica no âmbito das organizações, em conjunto com o
desenvolvimento da informática, provocou mudanças tanto de formação quanto estruturais
além ainda, do ponto de vista disciplinar.
3 Tecnologias e o acesso à informação nas bibliotecas universitárias
As bibliotecas universitárias se constituem como organizações que oferecem serviços à
comunidade acadêmica possuindo como principal objetivo promover o acesso e usabilidade de
fontes de informação na comunidade na qual estão inseridas subsidiando atividades de ensino,
pesquisa e extensão. Ademais, detém função social ao se considerar que seus serviços
oferecidos impactam diretamente no desenvolvimento da sociedade (SILVEIRA, 2017)
Nesse sentido, essas unidades de informação concebem um importante papel no
contexto da instituição as quais são vinculadas uma vez que, amparam atividades de pesquisa e
acesso a informação contribuindo no processo formativo do indivíduo possibilitando a ele o
desenvolvimento de senso crítico e reflexivo acerca das manifestações sociais.
Silveira (2017) corrobora ao afirmar que as bibliotecas universitárias não se configuram
como instituições autônomas visto que, normalmente integram maiores organizações no
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contexto do sistema educacional superior, desse modo devendo alinhar seus objetivos aos da
instituição o que não a impede de ser vista como uma organização e suas especificidades.
À vista disso, as bibliotecas universitárias são estruturadas mediante subunidades
conforme serviços a serem desenvolvidos e disponibilizados a comunidade acadêmica, devendo
ainda elaborar planejamento e traçar objetivos a serem trabalhados e atingidos para o
cumprimento de metas estabelecidas.
O advento e propagação desenfreada das tecnologias proporcionaram serviços a serem
oferecidos com maior abundancia e incremento de detalhes visto que, tornou-se possível
desenvolver, por exemplo, um levantamento bibliográfico ou comutação bibliográfica com
maior exatidão cumprindo critérios como autoria, relevância e atualidade em curto espaço de
tempo.
Quanto ao surgimento das tecnologias, Sancho (2006) menciona o estado primitivo do
homem no período pré-histórico acrescido de sua necessidade de desenvolver estratégias de
sobrevivência o que contribuiu para que suscitasse um ímpeto por busca de melhorias e
transformações por meio de técnicas, modificando uma realidade natural para uma realidade
artificial.
Desse modo, emergiu as tecnologias onde seu uso freqüente modificou hábitos e formas
de convivência, na qual a busca do conhecimento tornou-se indispensável em uma sociedade
onde a informação é disseminada em uma velocidade vertiginosa em canais formais e não
formais da internet.
Nessa perspectiva, as bibliotecas viram-se na necessidade de acompanhar as
modificações provenientes de uma cibercultura que para Lévy (1999) desenvolve práticas,
atitudes, valores e técnicas juntamente com o ciberespaço, o que se tornou possível mediante
recursos tecnológicos como dispositivos e aplicativos cada vez mais modernos nas suas mais
diversas funcionalidades.
Assim sendo, as tecnologias digitais de informação e comunicação (TIDC’s) tornaramse ferramentas de grande relevância no processo de armazenamento, pesquisa, organização,
disseminação e recuperação da informação, o que possibilitou ao usuário um atendimento mais
célere e eficiente, dinamizando o processo de referência.
Para Morigi e Pavan, (2004) as tecnologias e suas aplicações em diversos segmentos,
inclusive em bibliotecas, proporcionou uma maior interatividade dos usuários no que se refere
a informação, possibilitando uma maior autonomia em relação aos produtos e serviços
mediados pelo profissional bibliotecário.
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A implementação das tecnologias digitais tem contribuído na dinâmica dos processos
satisfazendo as necessidades de seus usuários. O novo panorama da comunicação possibilita
ainda utilização de estratégias de marketing possibilitando uma maior visibilidade à biblioteca
assim como, o estreitamento das relações com os usuários.
Desse modo, para Araújo, Loureiro e Freire (2014) as bibliotecas universitárias podem
ampliar seu alcance aos usuários mediante a utilização das tecnologias digitais, promovendo
ações comunicacionais, adotando uma postura proativa concebendo benefícios tanto a
biblioteca quanto aos seus usuáriosa medida que estes podem acessar as informações com
comodidade e segurança.
À vista disso, Garcez (2002) corrobora ao pontuar que as bibliotecas precisam estar
atentas as modificações oriundas da inserção das tecnologias, na formalização de uma
biblioteca híbrida, na qual o estado de transição das bibliotecas não se constitui exclusivamente
como impressas ou digitais.
Nesse sentido, tais tecnologias advêm em uma perspectiva de contribuir com o
desenvolvimento cientifico e cultural, onde o bibliotecário precisa conhecer os serviços de
automação de bibliotecas de modo a utilizá-la em favor de seus usuários, buscando alternativas
dinâmicas e acessíveis. Desse modo, verifica-se como as tecnologias digitais de informação e
comunicação podem agregar nos serviços oferecidos por essas unidades informacionais, nos
processos técnicos de serviços bibliotecários e no processo de comunicação de modo a agilizar
o atendimento e promover a acessibilidade aos meios informacionais.
Costa (1995) destaca a necessidade do bibliotecário enquanto agente social de utilizar
as tecnologias na perspectiva de contribuir com uma efetiva comunicação e disseminação do
conhecimento uma vez que, a gerência e organização da informação são seus objetos de estudos
não devendo prescindir a usabilidade das tecnologias.
A atuação bibliotecária deverá estimular o desenvolvimento eficiente da instituição por
meio de uma prestação de serviço adequada e de qualidade, mobilizando esforços para o
atendimento de demandas e satisfação das necessidades de seus usuários levando em conta suas
especificidades e anseios de informação, contribuindo nos diversos tipos de acesso.
Sassaki (2019) ressalta que a acessibilidade comunicacional é voltada a disseminação
da informação tanto no contexto da comunicação interpessoal quanto na forma de comunicação
escrita por meio de suporte como livros, jornais, revistas, materiais com letras ampliadas assim
como, no âmbito dos computadores e dispositivos móveis.
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Nessa perspectiva, utilizar as tecnologias como estratégia de dinamização das atividades
do serviço de referência em bibliotecas universitárias é de suma importância no que se refere a
oferta, mas principalmente, a disponibilização do material para o desenvolvimento das
atividades acadêmicas.
Moran (2018) pontua a importância da competência digital no processo educacional
uma vez que, dotado desse conhecimento o aluno tem possibilidade de adquirir informação,
acessar conteúdos, obter visibilidade mediante publicações o que irá contribuir para sua
inserção no mercado de trabalho.
O processo de mediação digital promove uma nova configuração de atividades
cognitivas no que concerne a sensibilidade, linguagem, conhecimento, escrita, leitura, jogos,
ensino e aprendizagem que surgem em uma nova perspectiva social em virtude de dispositivos
técnicos (LÉVY, 1999)
A utilização constante de tecnologias de informação e comunicação promoveu
mudanças no comportamento dos indivíduos em decorrência de uma nova dinâmica social e de
novas perspectivas de interação proveniente de uma nova conjuntura em que recursos digitais
se encontram disponíveis na perspectiva de contribuir com as atividades laborais, escolares e
acadêmicas.
Nesse contexto, dispor de oportunidade para operar dispositivos, aplicativos, softwares
que viabilizem o processo de ensino- aprendizagem bem como, o acesso a informação no
segmento da biblioteca irá acrescentar e, por conseguinte, promover a democratização do
conhecimento ao público em sua diversidade.
4 Livro acessível aos discentes com deficiência visual na educação superior
É relevante mencionar que a pessoa é considerada deficiente visual quando possui a
cegueira na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor
correção óptica; ou possui a baixa visão onde a acuidade visual é compreendida entre 0,3 e 0,05
no melhor olho, com a melhor correção óptica; ou ainda nos casos em que a somatória da
medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60; ou onde haja a
ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores (BRASIL, 2004)
No contexto da visão monocular, esta passou a ser reconhecida como deficiência
mediante o Decreto nº10.654/2021 quedispõe sobre a avaliação biopsicossocial dessa
deficiência visual, em específico, para fins de reconhecimento da condição de pessoa com
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deficiência sendo avaliada conforme previsto na Lei nº13.146/2015, para reconhecimento da
condição de pessoa com deficiência.
Cabe mencionar que o processo de escolarização da pessoa com deficiência visual
requer

apoio

do

ambiente

familiar,

adequações

no

contexto

das

instituições

escolares/acadêmicas, uma nova postura dos profissionais envolvidos no processo para que
desse modo, o aluno com a devida deficiência tenha segurança, autonomia e motivação para a
continuidade das atividades educacionais.
Shimite (2017) destaca que alunos com deficiência visual ingressantes do ensino
superior, geralmente, são provenientes de uma escolarização precária ou interrompidas, por
vezes retomadas no âmbito da Educação de jovens e adultos (EJA) com dificuldades na
compreensão curricular da educação básica, onde alguns possuem limitações até mesmo com o
hábito da escrita.
É pertinente frisar que se torna necessário “conhecer” o aluno deficiente visual
ingressante no ensino superior, verificar o apoio familiar existente, a percepção e aceitação
desse aluno sobre a referida deficiência, como ocorreu o desenvolvimento de sua vida escolar
para que desse modo, se faça uma projeção de alternativas e estratégias a serem trabalhadas
com esse discente.
Nascimento, Silva, Acosta (2019) reforçam o importante papel do Núcleo de Apoio às
Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (Napne) como loco consultivo e
propositivo de ações que visam subsidiar demandas das pessoas com deficiência no âmbito das
universidades. Devido sua equipe multiprofissional há uma possibilidade de discussões
horizontalizadas na perspectiva da compreensão acerca de papeis a serem desempenhados por
diversos setores do Campus.
O Núcleo de acessibilidade das instituições concebe um papel bastante relevante dentro
da instituição, pois, detém uma proximidade com os discentes que possuem algum tipo de
deficiência desse modo, podem realizar levantamentos, conhecer as reais necessidades, propor
estratégias, principalmente, no contexto do ensino aprendizagem em virtude das adaptações a
serem realizadas em materiais pedagógicos.
Nesse contexto, o processo de aquisição de materiais minimamente acessíveis constituise como relevante visto que, prioriza o tempo do tempo aluno que já não tem mais a necessidade
de solicitar adaptações nos materiais impressos para sua compreensão textual. Desse modo, o
papel da Biblioteca universitária é de grande importância junto as coordenações de cursos,
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orientando-lhes no processo de aquisição desses materiais acessíveis conforme demanda de
alunos matriculados por curso.
As bibliotecas enquanto espaços de mediação do conhecimento têm buscado se adaptar
a uma nova realidade permeada pelas tecnologias de modo a adequar seus serviços. Nesse
contexto, constituem-se como importante aliada no gerenciamento de informações impressa e
eletrônica, oferecendo a seus usuários uma gama de possibilidades no provimento
informacional adotando um trabalho colaborativo entre setores e instituições na perspectiva de
sanar as necessidades de seus usuários.
Por conseguinte, vale pontuar que o livro se caracteriza como acessível ao deter
mecanismos que possibilitem a sua utilização para pessoas com deficiência. Nesse sentido, a
Lei nº. 9.610/98, Lei de Direitos Autorais, pontua que fica proibido a reprodução integral de
publicações, entretanto, em seu Art. 46, inciso I, menciona que não configura violação, a sua
reprodução, quando para utilização de pessoas com deficiência visual sob sistema Braille e sem
fins comerciais.
Na perspectiva de que a tecnologia se constitui como modificações em torno de algo de
modo a propor melhorias e dinamicidade nos processos cotidianos sejam eles, no contexto
doméstico educativo ou laboral; as modificações no objeto constitutivo do livro contribuem
com o acesso de pessoas com deficiência ao teor informativo que estes dispõe em suas páginas,
principalmente no que tange as pessoas com deficiência visual, as quais necessitam de
adequações no material para compreensão das mensagens.
Nesse sentido, os livros em Braille configuram outro formato de livro acessível bastante
conhecido, contam com auxílio de softwares que permitem a transcrição de texto em Braille
para outros formatos assim como, a impressora Braille para impressão. Mesmo com a
popularização dos livros nesse formato sua produção ainda é cara em virtude dos custos
elevados.
No contexto das pessoas com baixa visão, os livros com letras ampliadas constituem-se
de grande relevância, pois nessas condições adéquam-se as necessidades de leitura dessas
pessoas. Os ampliadores de tela auxiliam bastante no processo de leitura, alguns programas
permitem configuração do trabalho de modo a utilizar alto contraste e fontes apropriadas
(ARAÚJO; LOUREIRO; FREIRE, 2014).
No que segue os livros acessíveis tem-se ainda os audiolivros que são livros com
formato em áudio reproduzidos por voz sintetizada em meio eletrônico, possuem como
benefício a flexibilidade de ser utilizado a qualquer momento, fácil manuseio e versatilidade de
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gravação em diversos formatos. Geralmente, os audiolivros disponíveis para download são
bastante utilizados por pessoas com deficiência visual contribuindo de modo significativo no
acesso ao conteúdo.
Barbosa e Freitas (2014) destacam ainda os livros digitais ou e-booksno formato EPUB
(Eletronic Publication) os quais têm adquirido grande espaço na comercialização de livros e
periódicos em virtude, principalmente, pela possibilidade da obra ser lida pela maior quantidade
de recursos e programas possíveis o que contribui ao contexto da democratização da
informação, isso porque atende as necessidades de pessoas com deficiência visual. No que
concerne a leitura em desktop e notebook tem-se os sistemas Windows e OSX, o Adobe Digital
Editions, que possibilita a interação com leitores de tela assim como, utilização do formato
EPUB de modo breve; podem ser lidos ainda por meio de smartphones e tablets.
À vista disso, Benício e Silva (2005) pontua o livro digital enquanto importante
ferramenta de acesso a informação, contribuindo desse modo para o acesso e democratização
do conhecimento, ressaltando ainda a sua ampla utilização em virtude das facilidades do acesso
oriundas de um único “click” o que, por conseguinte, favorece também o processo de
aprendizagem de alguns discentes.
Ademais, Costenaro (2015) menciona ainda a utilização do software Mecdaisy como
ferramenta de promoção à acessibilidade, o qual foi desenvolvido pelo Núcleo de computação
educacional (NCE) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em parceria com o
Ministério da Educação. Nesse sentido, torna-se possível a reprodução de livros no formato
digital acessível Daisy (DigitalAccessibleInformation System), onde o leitor pode fazer
marcações, anotações e mudar páginas, sendo possível produzir publicações que contenham
texto, imagem e som, em qualquer combinação.
Ademais, é importante destacar que a Lei 13.146/15 no que se refere ao acesso à
informação e comunicação em seu artigo 65, parágrafo 1º ressalta que o poder público deverá
adotar critérios de impedimento quanto a participação de editoras que não ofertem produções
em formatos acessíveis, para desenvolvimento de coleções em bibliotecas em todos os níveis e
modalidades de educação.
Nesse sentido, é pertinente que o processo de desenvolvimento de coleções em
bibliotecas de Instituições do Ensino Superior busque primar pela necessidade de adequações
de acervo na perspectiva de atender as necessidades de pesquisa de alunos com deficiência, à
vista disso fornecendo subsídios a suas necessidades de estudo e pesquisa acadêmica,
colaborando no processo de formação desse discente.
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Almeida; Camaran (2019) menciona que a presença de pessoas com necessidades
educacionais especificas no Ensino Superior demanda novas ações no que se refere às práticas
adotadas nas instituições, de modo a conceber um novo posicionamento de respeito e empatia
à pessoas que, por bastante tempo, estiveram a margem da sociedade.
Nesse contexto, é necessário que haja uma comunicação e colaboração entre docentes,
administrativos e gestão acadêmica de modo a propiciar ferramentas que permitam o processo
de inclusão do aluno com necessidade especifica no ambiente acadêmico, sem, contudo, que
haja falhas ou constrangimentos o que por vezes provoca traumas e desconfortos a esse aluno
e propicia uma possível evasão do contexto acadêmico.
A inclusão na Educação Superior somente torna-se possível mediante ações que
promovam acesso, permanência e uma postura participativa desses estudantes. Tais ações
devem fazer parte do planejamento e organização de serviços e recursos de modo a proporcionar
a acessibilidade no contexto arquitetônico, na comunicação, na informação, aos meios didáticos
e pedagógicos (BRASIL, 2008).
O processo dialógico em todo o processo de consolidação de uma educação inclusiva é
necessário para angariar informações a serem convertidas em novas estratégias na aplicação
docente assim como, todo o contexto universitário. A participação ativa dos alunos com
deficiência é de extrema relevância em todo o contexto de planejamento e execução das
diretrizes estipuladas para o alcance dos objetivos traçados.
5 Metodologia
Para o desenvolvimento desse estudo utilizou-se uma pesquisa bibliográfica de
abordagem qualitativa que na perspectiva de Marconi e Lakatos (2010) tem como objetivo
analisar e interpretar aspectos complexos, fornecendo informações detalhadas acerca das
investigações realizadas. A pesquisa caracteriza-se também como exploratória, pois, segundo
Martins (2000) se constitui como uma abordagem que busca adquirir maiores informações
sobre determinados assuntos, na perspectiva de formular problemas hipóteses.
Nesse sentido, o suporte teórico se deu por materiais disponíveis em meio eletrônicos
como artigos de periódicos, anais de eventos científicos e livros impressos, os quais
contribuíram para embasar a pesquisa no que se refere as tecnologias acessíveis no contexto
das bibliotecas enquanto unidade de informação assim como, materiais pedagógicos acessíveis
aos alunos com deficiência visual na Educação Superior.
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6 Resultados
No âmbito do posicionamento dos participantes nas referidas pesquisas acerca de
livros em formato acessível, a análise dos dados concebe perceber conhecimento razoável na
usabilidade e manuseio de formatos como livro em Braille, os que dispõe de letras ampliadase
audiolivros, livro digital EPUBe livros Daisy (conforme Figura 1), demonstrando poucas
dificuldades no manuseio e utilização desses suportes.
Figura 1: Livros adaptados para deficientes visuais

Livro Braille

Livro com letras
Audiolivros
Livro digital
Livros Daisy
ampliadas
EPUB
No contexto do ensino superior o aluno identificado como SF3 destaca que o material

adaptado não representa “luxo”, mas constitui-se como ferramenta básica a uma universidade
que se predispõe a receber alunos com deficiência visual e prossegue afirmando que ao adentrar
no ensino superior as expectativas eram grandes porém deparou-se com obstáculos quanto aos
materiais pedagógicos ressaltando que para sua primeira disciplina em 2006 o referido material
só foi disponibilizado em formato Braille em 2008. (SILVA JUNIOR; HAMMES, 2014)
À vista disso, verifica-se as expectativas dos alunos com deficiência visual ao ingressar
na educação superior isso pois, configura um transpassar de barreiras muitas vezes já
vivenciadas no contexto do ensino básico em decorrência da fragilidade de suportes
disponibilizados para o cumprimento das atividades escolares o que geralmente provoca
desânimos e evasão escolar.
Rufino (2018) destaca que no âmbito de materiais com letras ampliadas foi bastante
utilizado por aluna com visão subnormal adquirida, no município de Sousa - Paraíba,o qual ela
considerou de bastante relevância para seu processo de aprendizagem mas enfatizou a
importância da disponibilidade de livros em formatos Braille pois, estes seriam complemento
ao desenvolvimento de seus estudos.
Desta feita, é importante que as instituições de ensino superior incrementem seus
acervos com opções de livros em formatos acessíveis já se antecipando ao ingresso desses
alunos nas instituições uma vez que, em virtude das modificações no que tange a oferta de vagas
o índice de alunos com deficiência nas universidades aumentou de 0,34% em 2009 para 0,56%
em 2019, conforme dados do Censo da Educação Superior de 2019.
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Quanto ao processo de ensino aprendizagem sob utilização de audiolivros o mesmo se
mostrou eficiente uma vez que esse materiais se constituem como reutilizáveis por serem
disponibilizados, geralmente, em formatos MP3, que podem ser reproduzidos por diversos
dispositivos em diferentes ambientes de aprendizagens (MOTA, 2010)
Destarte, esse tipo de material detém baixo custo em virtude de sua possibilidade de
reutilização por novos alunos ingressantes, se caracterizando por sua dinamicidade pois,
possibilita a veiculação de acordo com a necessidade e disponibilidade do discente
demonstrando eficácia no processo de aprendizagem.
Costenaro (2015) afirma que o aluno denominado de S1 acessou o livro “Romeo e
Julieta” em formato Daisy ouvindo a narração e explorando funcionalidades e recursos
disponíveis, não encontrando dificuldades para explorar funções disponibilizadas pelo
software. Quanto a utilização do mesmo livro em formato E-book acessível dois alunos
conseguiram acessar habilitando o NVDA e alterando o tamanho da fonte para “enorme’, ambos
não apresentaram dificuldades no acesso do e-book utilizando o Adobe Digital Editions 2.0.
Ao término da análise é possível verificar que o livro em diferentes formatos acessíveis
se constitui como importante aliados no acesso a informação e tambémprocesso de ensino
aprendizagem de alunos com deficiência visual, cegueira e baixa visão, pois oferece novas
possibilidades na compreensão textual, autonomia e segurança quanto às atividades
educacionais.
7 Conclusões
Levando-se em consideração o alcance do objetivo primário deste estudo, os achados
sinalizam que: os livros em formato acessível às pessoas com deficiência visual como os de
formato Braille, os audiolivros, e-books acessíveis no formato EPUB, livros com letras
ampliadas e livros no formato digital acessível Daisy se configuram como importante
ferramentas de aprendizagem e acesso à informação, podendo ser adquiridos pelas instituições
de Educação Superior, visando asseguraracesso aos conhecimentos e o direito à Educação
Inclusiva.
À vista disso, todo o contexto das instituições de ensino deve ser viável ao atendimento
das necessidades educacionais específicas do alunado da Educação Especial, atendendo suas
demandas e possibilitando acesso aos diversos serviços disponibilizados, principalmente no que
concerne às atividades em sala de aula e de pesquisa. Sendo assim, um planejamento
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colaborativo faz-se necessário para melhor desenvolver atividades de cunho inclusivo,
alcançando os objetivos de acesso às informações, aprendizagem e conclusão dos cursos.
Nessa perspectiva, a utilização de livros em suporte acessíveis para alunos com
deficiência visual, irá promover avanços no desenvolvimento de atividades de estudo e
pesquisa, o que se constitui de extrema relevância no processo educacional desses alunos, pois
irá viabilizar o acesso à informação, contribuir na otimização do tempo, pois, não haverá
necessidade de tantas adaptações no material pedagógico o que irá permitir que esse aluno
desenvolva as atividades de modo mais dinâmico.
Mediante esse contexto verifica-se que o processo de inclusão na Educação Superior
constitui-se como um caminhar intenso e trabalhoso, pois, são vários os aspectos a serem
lapidados para que de fato a instituição se torne inclusiva, entretanto disponibilizar medidas
acessíveis, respeitar as diferenças e primar pela plena autonomia das pessoas com deficiência
irá garantir progressivamente a ocupação dos espaços e conseqüente valorização social.
Ademais, vale ressaltar que mesmo mediante os custos relativamente diferenciados
desses materiais é importante percebê-lo como investimentos a serem realizados para que
progressivamente a universidade se caracterize como uma instituição inclusiva e acessível.
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RESUMO: Este trabalho é parte da pesquisa de mestrado realizada na UFMA, cujo objeto de
estudo foi a terceirização, modalidade de contratação que ganhou mais espaço em instituições
públicas após a promulgação da Lei 13.429/2017. Foram realizadas entrevistas com
trabalhadores e com o gestor de contratos terceirizados, dando origem ao capítulo da dissertação
que descreve as atividades terceirizadas pela universidade, entre elas a operação do Restaurante
Universitário. Os dados foram analisados sob a perspectiva da Teoria Social do Discurso e do
Materialismo Histórico-Dialético. No segundo semestre de 2019, a forma de gestão do
Restaurante Universitário (RU) foi encerrada para que, segundo o gestor entrevistado na
pesquisa, um modelo “mais moderno” fosse implementado. A mudança veio no sentido de
abandonar o modelo que compreendia a manutenção de vários contratos ao mesmo tempo,
desde o serviço dos trabalhadores até a produção da comida. Além da justificativa econômica,
o gestor explica que “[...] esses contratos passados deram problema”. Assim, a UFMA trocou
todos os contratos por um só, agora apenas uma empresa tomava conta de todas as atividades
do restaurante, desde a limpeza até o fornecimento da comida. O modelo trouxe economia de
12 milhões por ano, no entanto, a mudança também foi acompanhada de aumento no preço das
refeições para estudantes de pós-graduação e servidores. A terceirização garantiu economia ao
orçamento da Universidade, no entanto, tirou o controle da grande maioria das atividades, entre
elas o reajuste de preços, cardápio e contratação de pessoal.
Palavras-chave: Terceirização; Educação Superior; Trabalho; Gestão Pública.

1 Introdução
A Universidade Federal do Maranhão (UFMA), assim como outras Instituições de
Ensino Superior, já foi um espaço onde todos os trabalhadores possuíam vínculo empregatício
direto. No entanto, com o advento de novas modalidades de contratação, como a terceirização,
passou a ser um lugar permeado pelos mais diversos tipos de contratos de trabalho. Assim, neste
escrito vamos conhecer um pouco da UFMA e discutir o quão “terceirizada” a Universidade se
encontra, por meio de relatos do gestor de contratos terceirizados e de trabalhadores que
desempenham atividades relacionadas à segurança, conservação e limpeza.
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Na análise das entrevistas, foi utilizada a Teoria Social do Discurso de Norman
Fairclouch, cuja aplicação permite uma análise dos discursos por meio da interação com a
estrutura social e as relações de dominação. Assim, Fairclouch (2008, p. 90, 91) propõe:
Considerar o uso de linguagem como forma de prática social e não como atividade
puramente individual ou reflexo de variáveis situacionais. Isso tem várias
implicações. Primeiro, implica ser o discurso um modo de ação, uma forma em que
as pessoas podem agir sobre o mundo e especialmente sobre os outros, como também
um modo de representação. [...] Segundo, implica uma relação dialética entre o
discurso e a estrutura social, existindo mais geralmente tal relação entre a prática
social e a estrutura social: a última é tanto uma condição como efeito da primeira. [...]
O discurso é uma prática, não apenas de representação do mundo, mas de significação
do mundo, constituindo e construindo o mundo em significado.

Sob este tipo de análise, é possível apreender a realidade das relações sociais, uma vez
que o discurso expressa a sociedade e as identidades sociais como elas realmente são. Nesse
sentido, o discurso possui uma faceta multifuncional (FAIRCLOUCH, 2008).
A justificativa social para realização do trabalho está centrada nos engodos que são
difundidos a respeito da terceirização e seus benefícios, principalmente num momento tão
carregado de fake news, levando uma massa a acreditar nos mais diversos absurdos e colocar
em descrédito dados provenientes de longos e exaustivos estudos. Nesse sentido, por se tratar
de uma pesquisa realizada em uma IES pública, nota-se que com o aumento da terceirização
ocorre a diminuição do número de concursos públicos e a substituição do servidor concursado
pelo trabalhador terceirizado. Sendo assim, justifica-se a pesquisa pela importância de colocar
sob os holofotes os danos que a terceirização pode trazer ao trabalhador, desmascarando a
impiedosa alegação de que a terceirização irrestrita contribui para o aumento do número de
empregos formais, quando, na verdade, tem-se apenas a mudança de um vínculo direto e
protegido para um vínculo indireto e precário.
Apesar de não ser uma prática nova, as discussões a respeito da terceirização sempre
ocuparam o centro de diversos debates, pois de tempos em tempos vários Projetos de Lei (PL)
foram criados para que uma legislação específica para a terceirização fosse aprovada. Os
debates ganharam muito mais força nos últimos três anos, quando o então Presidente da
República Michel Temer sancionou, sem amplo debate com a sociedade, a Lei 13.429, em 31
de março de 2017. A rapidez com que o projeto foi aprovado causou espanto nos setores
contrários à terceirização, principalmente pelo fato de que a partir desse ordenamento jurídico,
quaisquer atividades poderiam ser terceirizadas, fato que era considerado ilegal pela legislação
anterior. Então, o que antes era norteado por um entendimento do Tribunal Superior do
Trabalho através da Súmula 331, agora passa a seguir uma legislação específica, satisfazendo
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os desejos da classe empresarial, que poderá fazer uso sem limites da terceirização sob a
cobertura da lei.
2 A Universidade Federal do Maranhão
Ribeiro (2012) traz que a UFMA, no período de sua pesquisa, possuía mais de quarenta
anos, sessenta e três 13 cursos de graduação e em média 17.489 mil alunos matriculados
regularmente em oito14 campi.
Ainda de acordo com Ribeiro (2012, p. 424), a adesão da UFMA ao REUNI (Programa
de Apoio de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais) intensificou:
O movimento de expansão na instituição que já vinha tomando corpo desde 2004 [...].
Traçando um complexo planejamento para o período compreendido entre 2008 e 2012.
Uma das principais metas definidas pelo programa foi a oferta de 1.580 novas vagas ao
longo desses cinco anos, nas diversas modalidades. Em 2011, ainda faltando um ano
para o término do prazo estabelecido, a UFMA atingiu o quantitativo de 1.921 novas
vagas, superando assim a meta prevista da abertura de 1.580 novas vagas até 2012.

A respeito do alcance das metas, é necessário destacar que tais ações, conforme destaca
Sguissardi (2015), trazem à tona a dificuldade ideológica e operacional do Estado investir na
Educação Superior, buscando via programas de incentivo e políticas públicas focais de curto
alcance 15 garantias de alguma igualdade de acesso, mas que não preveem igualdade de
condições de permanência e, principalmente, de sucesso no mercado de trabalho.
Apesar de o alcance de metas ser considerado um êxito, Ribeiro (2012) alerta para os
perigos de tais resultados, pois devem vir acompanhados da ampliação de investimentos para
atender à também crescente demanda.
A expansão sem investimento é apenas expansão com precarização, em que o único
objetivo é, por meio de uma reestruturação calçada por uma lógica produtivista importada do
setor privado, aumentar o número de vagas discentes ofertadas. Tem-se a elevação estatística
dos indicadores de produtividade do ensino superior sem solução de outros problemas
(RIBEIRO, 2012).
Ribeiro (2011, p. 35) é categórica ao analisar o material de campanha de um dos
candidatos à reeleição para o cargo de reitor, mostrando o “[...] crescimento desproporcional do
número de matrículas na graduação em relação ao de contratação de servidores técnico13

Dados obtidos no site da UFMA atualizam o número de cursos de graduação para 85 (UFMA, 2019).
O site oficial da UFMA também atualiza os dados da pesquisa de Ribeiro (2012) em relação ao número de
campi, sendo agora nove (UFMA, 2019).
15
Sguissardi (2015, p. 877) as define como as políticas destinadas “[...] a parcelas da população trabalhadora ou
excluída e tem alcance limitado, pois não atuam sobre as causas da desigualdade social produtora da exclusão”.
14
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administrativos. As informações sinalizam que no período de 2007 a 2011, o número de alunos
cresceu 56,6%, enquanto o de técnicos, somente 2,1%.”
Assim, fica clara a preocupação com o aumento ou mesmo índices numéricos que
revelem o avanço do Ensino Superior no país, contudo, é negligenciado o aumento da demanda
que o crescimento significativo no número de matrículas traz, sobrecarregando os trabalhadores
docentes e técnicos.
Em 11 de novembro de 2019, o professor Natalino Salgado assumiu a reitoria da UFMA
pela terceira vez, a vitória de Natalino nas eleições foi mantida pelo presidente Jair Bolsonaro.
Além de limitações como marcar um horário para a entrevista e, no caso de
trabalhadores no cargo de vigilante, escala por turnos, a posse do professor Natalino foi umas
das barreiras encontradas para que os trabalhadores aceitassem participar da pesquisa, muitos
se recusaram por medo de retaliações. Em 25 de maio de 2020, enviamos, por meio da
coordenação do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, memorando à coordenação
responsável pelos contratos referentes às áreas de segurança e conservação (SINFRA), contudo,
não tivemos retorno até a finalização do trabalho. Apesar do medo, alguns acreditam que a nova
gestão possa resolver problemas como a sobrecarga de trabalho e segurança na UFMA, as
entrevistadas abaixo expõem suas expectativas em relação ao retorno do referido professor à
reitoria da universidade
Ah, [espero] que melhore e muito, que essa nova gestão que está vindo contrate mais
gente, mais funcionário para ajudar, porque se for só para estar tirando, tirando,
tirando e não botando, não dá. É bom olhar para o trabalho da gente, é muito trabalho
e pouca gente, né (ENTREVISTADA - 02).
Aqui agora o número de funcionário está pouquinho, eu não sei se agora vão colocar
gente com o novo reitor, eu dou conta, mas é cansativo. [...] eu espero melhoras,
colaboração dos alunos e que a UFMA, com esse cargo do reitor agora, que ele melhore,
que chame mais guardas, aqui tem pouquinho, mais funcionários para ajudar a manter a
universidade sempre nos conformes, precisa de mais (ENTREVISTADA - 06)
O desejo pelo aumento no número de trabalhadores também é ilustrado na fala de outra trabalhadora, que
mostra como fica difícil a rotina de trabalho com o corte no quantitativo de pessoal.
Aqui nesse prédio já chegou a ser três, até a ser quatro, mas à medida que o contrato
foi diminuindo, até ano passado, começo desse ano nós éramos três, aí saiu um e
somos só nós dois agora. A gente tentou se adequar, a gente acaba tendo que se
adequar nem que seja na correria, se adequar ao que a gente tem hoje
(ENTREVISTADA - 01).

Frustrando a esperança de aumento no número de funcionários e corroborando com o
corte apontado pela trabalhadora acima, a expectativa das entrevistadas não corresponde com a
expectativa dos setores demandantes dos serviços da universidade. Quando, traçando um
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paralelo com o argumento de que a Reforma Trabalhista e também a modalidade de
terceirização criariam mais postos de trabalho, o gestor de contratos foi perguntado sobre a
expectativa de aumento no número de trabalhadores terceirizados, respondeu:
Não, se existe perspectiva é de diminuição. Ainda mais aí com esse governo que
entrou agora, a política deles é de diminuir, quanto menor o Estado melhor para eles
né. [A administração superior] influencia porque quem acaba definindo,
determinando, é a administração superior, a reitoria. Tudo passa por ela, a diminuição
ou o acréscimo por eventual necessidade. Isso sempre definido pela administração
superior, ela que dá o veredito final (GESTOR DE CONTRATOS – UFMA).

A fala do gestor de contratos é bem clara no sentido de expor o pensamento neoliberal
da gestão do presidente Jair Bolsonaro, que, não só tem ampliado o ataque aos direitos dos
trabalhadores, como tem lançado seus ministros16 numa guerra pelo desmonte da educação, sob
pretextos de incompetência técnica e alívio das contas públicas para disfarçar, entre os aspectos,
a (velha) política de privilégios a instituições de Ensino Superior privadas17. Assim, fica claro
que o objetivo é aumentar a amplitude de atuação da esfera privada, no entanto, este aumento
não significa mais emprego, principalmente emprego sob forte legislação protetiva.
3 A Gestão do Restaurante Universitário
A UFMA, assim como outras IES pública, já foi um lugar onde todos os trabalhadores
possuíam vínculo direto com a instituição, quadro que é muito diferente do atual, que é um
ambiente acadêmico permeado de trabalhadores com vínculos externos à IES. Temos noção do
terreno conquistado pela terceirização na Universidade quando o gestor de contratos aponta as
atividades terceirizadas pela UFMA.
Hoje, o que a gente tem de terceirizado aqui na UFMA é o serviço de limpeza e
conservação, o serviço de segurança armada, segurança patrimonial, o de motorista, o
de portaria, aí a gente tem o pessoal que oferece serviço terceirizado na televisão, na
assessoria de comunicação e na rádio, o pessoal é repórter, editor, jornalista, a gente tem
essa parte terceirizada, só contrato também. Aí, tem um para o pessoal que é operador
de computador, que fica na parte de TI, certo? Tem analista de rede, tem operador de
16

Na semana em que o presidente de Jair Bolsonaro completou 100 dias de governo, Ricardo Vélez Rodríguez foi
demitido do Ministério da Educação. Após afirmar mais de uma vez que não o demitiria, Bolsonaro recuou e pôs
um fim à gestão de Vélez. Diversas polêmicas cercaram os quase três meses de Vélez no MEC, entre elas a
declaração de que a Universidade não era um lugar para todos e o envio de uma carta a todas as escolas pedindo
que o slogan de Bolsonaro fosse lido e as crianças filmadas durante a execução do hino nacional.
17
Michel Temer também sancionou a lei que estabeleceu a reforma do Ensino Médio, um dos pontos da lei é a
diversificação dos currículos, pois, além das disciplinas obrigatórias, a escola deve proporcionar caminhos
alternativos aos estudantes. Assim, o então ministro da educação, Abraham Weintraub, lançou, em 2019, o
programa Educação em Prática, dispositivo que aumenta a nota das Universidades que oferecem seus espaços
ociosos ao governo, como laboratórios. Em matéria do Estadão, Cafardo (2019) aponta que alguns donos de IES
paulistas exercem forte influência sobre o então ministro da educação, Abraham Weintraub, que demitiu um de
dos secretários do MEC por desagradar donos e dirigentes de faculdades particulares.
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computador, tem técnico de informática e a gente tem um que atende a prefeitura de
campus que são marceneiros, pedreiros, pintores, são esses sete que são terceirizados
com dedicação de mão de obra exclusiva (GESTOR DE CONTRATOS – UFMA).

Aqui podemos perceber que com sete18 contratos a UFMA consegue terceirizar diversas
funções, ilustrando bem as disposições da Súmula 331, de que é possível terceirizar toda e
qualquer atividade que não seja a atividade-fim, no caso da Universidade o ensino, a pesquisa
e a extensão, ligadas diretamente à carreira docente.
Apesar de serem esses os contratos que a Universidade mantém, não são os únicos
serviços que são terceirizados, há ainda a possibilidade de prestação de serviço pontual, na qual
o trabalhador realiza o serviço e a partir de então está dispensado. O contrato de mão de obra
exclusiva e a prestação de serviço são diferenciados pela gestão da seguinte maneira:
O contrato de mão de obra exclusiva, a gente contrata o posto de trabalho, por
exemplo, eu preciso de um pintor da empresa terceirizada, então eu vou terceirizar o
cargo de pintor, o pintor fica à disposição da UFMA, certo? O pedreiro fica à
disposição da UFMA, instalação de ar condicionado não, eu contrato uma empresa,
ela vem, presta o serviço e instala (GESTOR DE CONTRATOS – UFMA).

Na fala acima, o gestor de contratos explica como a UFMA dispõe de duas formas para
contratar os trabalhadores – na segunda forma, diferente do contrato de mão de obra exclusiva
– colocando o trabalhador como um mero prestador que vai realizar um trabalho pontual,
podendo ser solicitado ou não novamente e, ainda que seja, não há garantia de que a demanda
será direcionada para o mesmo trabalhador.
Esse tipo prestação de serviços alivia tanto os setores demandantes do serviço, como o
núcleo de contratos em si, pois há uma redução no número de contratos que a Universidade
possui e, consequentemente, os possíveis riscos de cada um.
Uma mudança recente também contribuiu para a diminuição do número de contratos
terceirizados da UFMA. No segundo semestre de 2019, a forma de gestão do Restaurante
Universitário (RU) foi encerrada para que, segundo o gestor entrevistado nesta pesquisa, um
modelo “mais moderno” fosse implementado.
A mudança veio no sentido de abandonar o modelo que compreendia a manutenção de
vários contratos ao mesmo tempo, desde o serviço dos trabalhadores até a produção da comida.
Além da justificativa econômica, o gestor explica que “[...] esses contratos passados deram
problema”. A seguir o detalhamento da antiga operação do Restaurante Universitário.

18

As empresas que desempenham atividades terceirizadas dentro da Universidade são: Sol, Potencial, LG, Global,
GlobalTec, Ibrapp e Flores e Jardins (UFMA, 2020).
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Então a gente tinha uma empresa terceirizada que fazia só a comida, ou seja, a UFMA
tinha um contrato que tinha os postos de cozinheira, magarefe, copeira [...] compra de
material, coleta de lixo, dedetização do restaurante, então, para manter o Restaurante
Universitário, antes a gente tinha 15 contratos de serviço, visto que o terceirizado era
só de produção, sem falar na aquisição de material, a aquisição de material era umas
cinquenta, sessenta licitações por ano só para manter o Restaurante Universitário
(GESTOR DE CONTRATOS – UFMA).

O discurso acima é o resumo do que a terceirização representa na prática, o
enxugamento de despesas e, neste caso específico, a simplificação de processos organizacionais
que exigem uma estrutura mais robusta19 para a continuidade da prestação de serviços. Assim,
o que se tem é o que Druck et al. (2018) chama de estado gerencial ou governo empresarial,
aquele que tem por objetivo destituir o maior responsável por tornar realidade a política pública:
o servidor público.
Após o encerramento do modelo de gestão antigo do restaurante,
[...] a administração [...] trocou todo esse modelo por um modelo mais moderno, que
contrata agora a refeição, então a UFMA paga por refeição fornecida. Então, a
empresa que ganhou a licitação toma conta agora de todo restaurante, ela que se
encarrega da compra, do preparo, do estoque, da limpeza do RU, toma conta de tudo,
entendeu? A UFMA só paga o que por fornecido por refeição (GESTOR DE
CONTRATOS – UFMA).

Junto com a chamada modernização da gestão do restaurante, a Universidade abriu mão
do pouco controle que tinha sobre o RU, ou seja, a possibilidade de contratar e supervisionar
separadamente cada serviço, assim, garantindo que, ainda que uma atividade fosse entregue
aquém do acordado, os consumidores não fossem afetados.
A repercussão da nova gestão do Restaurante Universitário foi imediata. Em setembro
de 2019, o site Folha Ludovicense informou que a então diretora do RU, a professora doutora
Isabela Calado, pediu demissão e voltou a exercer suas funções de docência e pesquisa no curso
de Nutrição. Além disso, houve reclamações dos estudantes por conta das filas maiores e
também pelos novos preços. Na nova tabela20, alunos de pós-graduação, docentes e técnicos
administrativos passariam a pagar R$5,18. Após reclamações os alunos da pós-graduação
passaram a pagar R$2,5021.

19

O Núcleo de Contratos, setor responsável pela gestão de todos os contratos terceirizados da UFMA, é composto
por três técnicos administrativos, um deles exercendo a função de coordenador do núcleo, e um bolsista que recebe
bolsa permanência e tem expediente três vezes por semana, desenvolvendo tarefas de base, como elaborar, entregar
e receber documentos.
20
Na tabela anterior, todos os alunos pagavam R$ 1,25, enquanto técnicos administrativos e docentes pagavam
5,00.
21
Aqui o valor do acréscimo é de 100%. Caso o valor da primeira tabela de preços não sofresse uma revisão, o
aumento do valor da refeição no RU para alunos de pós-graduação seria de 414%.
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Contrariando a reclamação dos alunos apontada acima e a demissão da diretora do
Restaurante Universitário, o gestor de contratos aponta que:
Melhorou demais, como eu estou te falando, só de licitação a gente tinha cinquenta,
processo de aplicação de penalidade chegava aqui um, dois toda semana de fornecedor
que atrasava entregar feijão, atrasava entregar arroz, atrasava entregar azeitona,
entendeu? Então tudo isso aí para mover a máquina pública a gente fazia um serviço
muito grande, entendeu? Coisa que hoje a gente não precisa mais fazer isso, a gente
só tem que saber se a comida está sendo servida lá na qualidade satisfatória e pronto,
a UFMA se encarrega só disso agora, de fiscalizar, só isso, e paga o valor que foi
licitado, que foi o quê? Almoço R$5,18 e jantar R$4,00 reais (GESTOR DE
CONTRATOS – UFMA).

Tem-se aqui a declaração que a melhoria do funcionamento do RU está relacionada à
diminuição do volume de demanda, mais precisamente, transferência do maior número de
responsabilidades possível para a empresa terceirizada, sem a garantia de que o cumprimento
de todas é viável.
O valor licitado apontado pelo gestor de R$ 5,18 para almoço e R$ 4,00 para o jantar
corresponde ao valor da tabela idealizada para servidores e alunos de pós-graduação, essa tabela
teve o valor revisado posteriormente para esses alunos. Os valores são idênticos aos valores
pleiteados pela empresa que venceu o processo de licitação, não é necessária uma análise
profunda para perceber que a Universidade está transferindo o valor acordado com a empresa
terceirizada para seus usuários. Assim, quando o gestor afirma que a UFMA se encarrega de
pagar o valor licitado, está dizendo, na verdade, que a Universidade está intermediando o
pagamento dos usuários à empresa terceirizada.
4 Considerações finais
Com o objetivo de caracterizar os serviços terceirizados e identificar as atividades dos
trabalhadores terceirizados, foi realizada uma entrevista com roteiro semiestruturado com o
gestor de contratos de terceirização da UFMA. Por meio das perguntas, foi possível verificar
que a terceirização está presente em sete serviços distintos, contemplando vários cargos, desde
auxiliar de serviços gerais, passando por repórteres até técnico em informática. Além dos
contratos de mão de obra exclusiva, em que há contratação de uma empresa, a Universidade
ainda terceiriza para serviços pontuais, como instalação e manutenção de equipamentos – onde
há a contratação de um trabalhador para o atendimento da demanda.
A mudança na forma de gestão do Restaurante Universitário, que pode ser resumida na
transferência de todos os serviços da instalação para uma única empresa, não trouxe apenas o
descontentamento dos usuários e da ex-diretora. Segundo o gestor de contratos, “[...] por ano,
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dá uma economia de mais ou menos 12 milhões de reais”. Assim, o novo modelo de
terceirização do RU enfatiza o apontamento de Marcelino (2007), de que a diminuição dos
custos é a única variável estável num processo de terceirização, sendo todos os outros aspectos22
deixados de lado.
A mudança na forma de gestão do Restaurante Universitário e os benefícios econômicos
apontados pelo gestor de contratos é um exemplo do que a terceirização anuncia, a sobreposição
da dimensão econômica a outras variáveis que devem ser levadas em consideração na prestação
de serviços, especialmente no setor público. O enxugamento dos gastos como argumento leva
a Universidade ao caminho da privatização via terceirização.
Apesar de não se ocupar empiricamente das novas possibilidades legais que a reforma
trabalhista trouxe para a terceirização, alertamos para a necessidade – principalmente para os
campos da Psicologia do Trabalho e Ciências Sociais – de continuar mapeando e investigando
de que forma um ataque tão forte ao contrato de trabalho é, em última instância, um ataque à
vida daqueles que farão de tudo para garantir o mínimo para a sobrevivência.
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A respeito do controle de qualidade da comida fornecida pelo Restaurante Universitário, o gestor de contratos
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as obrigações da empresa, então se partimos de um termo de referência bem feito, deixando tudo especificado,
com o que tem que ser, os parâmetros que tem que seguir, depois a fiscalização fica muito mais fácil, entendeu?
Mas essa questão de fiscalização não fica aqui com a gente [...] fica com os setores demandantes do serviço”
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RESUMO: Analisam-se discursividades da mídia a respeito do envelhecimento da mulher
famosa. De um lado, há discursos que sinalizam a necessidade dessa mulher parecer sempre
mais jovem do que ela é, para atender uma demanda imposta por relações de poder
mercadológicas; de outro lado, há discursos que contemplam o envelhecimento da mulher
famosa como etapa da vida que precisa ser respeitada em sua naturalidade. Indaga-se até que
ponto o discurso em defesa do envelhecimento natural das mulheres não é, também, uma
produção de intricadas relações de poder? Com base nos estudos foucaultianos do discurso
(FOUCAULT, 2017), e no conceito de biopoder (FOUCAULT, 2018), analisa-se uma
entrevista Destaque em ‘A regra do jogo’, Cássia Kis defende o envelhecimento natural, do
blog Extra.
Palavras-chave: Mulher famosa; envelhecimento; discurso; biopoder; corpo.

1 Introdução
Este trabalho se constitui como um recorte da pesquisa de mestrado intitulada A ordem
discursiva do envelhecimento na mídia: uma análise de mulheres “famosas” em blogs e no
Facebook, ainda em processo de conclusão no Programa de Pós-Graduação em Letras da
Universidade Federal do Maranhão. Considera-se como objetivo da pesquisa verificar até que
ponto o discurso em defesa do envelhecimento natural das mulheres não é senão uma produção
discursiva permeada por relações de poder. Para esta discussão, faz-se a análise da entrevista
Destaque em ‘A regra do jogo’, Cássia Kis defende o envelhecimento natural, escrita por Zean
Bravo e disponível no blog Extra. Ademais, busca-se analisar o exercício do biopoder sobre o
corpo da mulher envelhecida que manifesta discursos de resistência à submissão da ditadura da
beleza e culto à juventude.
Este estudo surgiu a partir da reflexão do acontecimento ocorrido no mês de Agosto de
2019, quando o Presidente da França, Emmanuel Macron, sofreu ataques de usuários brasileiros
através da plataforma Facebook ao ter a beleza e juventude de sua esposa, Brigitte Macron,
comparada com os dotes físicos da esposa do então presidente do Brasil. A primeira-dama
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francesa enfrentou ataques não só por sua aparência, mas por ser mais velha que o marido, o
que provocou reflexões sobre a as várias faces da construção do envelhecimento das mulheres
na atualidade.
Segundo Matos e Vieira (2014), o envelhecimento tem se colocado como uma
problemática social nos últimos tempos porque está revestido por uma variedade de aspectos
sociais, incluindo desgaste fisiológico, prolongamento da vida, desigualdade demográfica e
custos financeiros de políticas sociais, o que tem exigido da sociedade novas formas de olhar
para essa população. Nessa realidade, os discursos sobre o envelhecimento se expandem e
ganham contornos cada vez mais complexos. Entretanto, nota-se que há uma complexidade
maior envolvendo os dizeres sobre o envelhecimento das mulheres, e seu corpo, no campo dos
discursos que formam os dizeres das mídias.
Revel (2005) aponta que, nos estudos de Foucault, o corpo é uma superfície sujeita à
historicidade. O corpo, nesse sentido, produz significados que nascem de práticas sociais, por
conseguinte, torna-se veículo produtor de discursividades, em constante propagação.
Para Foucault (2017), os discursos não circulam livremente, eles passam por
procedimentos de delimitação, controle e poder, e se instauram como práticas que obedecem a
regras. Considerar uma mulher envelhecida implica levar em conta um conjunto de regras
alinhadas a instituições de controle sobre o corpo.
Pelos estudos foucaultianos (2018) a partir do século XVIII, o Estado, que outrora
controlava os corpos dos seus cidadãos pela repressão, observou que através das práticas que
induziam o prazer seria mais eficaz administrar os corpos dos indivíduos. Dessa constatação se
originaram formas de disciplinar e docilizar os corpos dos indivíduos, caracterizando-se essa
tecnologia como biopoder, um tipo de exercício de poder que exerce controle sobre os
indivíduos, de forma que seja possível administrar suas vidas através de saberes voltados para
a saúde, higiene etc.
Observa-se que há uma ordem discursiva no biopoder, e nessa esfera o envelhecimento
é produzido por discursividades que levam as mulheres a seguirem regras que nem sempre são
tomadas como sacrificantes, principalmente quando essas regras são ditadas n campo do
consumo. O envelhecimento, sendo um fator natural, dentro da perspectiva biológica, convertese em uma adversidade a ser combatida, evitada ou anulada, na ordem do consumo. A mulher
famosa, sempre assediada por práticas que envolvem consumo, nutre, ou é levada a nutrir, o
desejo de se manter sob os holofotes, combatendo as marcas de envelhecimento a todo custo.
Contudo, há famosas, como a atriz Cássia Kis, que não demonstram inquietação quanto ao
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envelhecimento, assim como defende o envelhecer de forma natural, sem processos estéticos
ou cosméticos para evitar as marcas de idade, tão indesejadas em tempos de visibilidade
exacerbada.
Este trabalho se propõe a discutir como se constitui o discurso em defesa do
envelhecimento natural, no campo das discursividades que circulam no espaço midiático. Como
procedimento metodológico analisa-se uma entrevista dada por Cássia Kis, acerca do
envelhecimento natural, publicada em 2015. Este artigo apoia-se teoricamente em reflexões
foucaultianas sobre discurso, poder e corpo e em estudos de gênero (BUTLER, 2019).
O texto se organiza em três seções: primeiramente discute-se a relação entre
envelhecimento, poder e beleza, e a segunda seção traça uma discussão sobre o envelhecimento,
segundo a ótica e uma atriz.
2 Envelhecimento, poder e beleza
O envelhecimento, que se constitui como fator natural dentro da perspectiva biológica,
apreende novos significados à medida que a sociedade se estrutura e solidifica novas convicções
e posicionamentos.
Segundo Bosi (1994) ao idoso era atribuída a função de transmitir as raízes das histórias
vivenciadas para os mais novos através da oralidade. O idoso empreendia a função de memória
social, pois não possuía papel ativo, como força de trabalho na sociedade. Bosi (1994, p. 24)
afirma que “haveria, portanto, para o velho uma espécie singular de obrigação social, que não
pesa sobre os homens de outras idades: a obrigação de lembrar, e lembrar bem.”
O idoso tinha como papel ser a memória de um grupo social devido a sua “invalidez” e
“inaptidão” ao trabalho. Contudo, o século XXI possibilitou repensar o papel do idoso dentro
de uma sociedade capitalista. Segundo Matos e Vieira (2014, p. 199):
Ao longo dos tempos, a ideia que se fez sobre a velhice mudou de acordo com
interesses esconsos nas mais diversas sociedades, alternando períodos de valorização
e de depreciação desse segmento social. O idoso, como categoria social e como será
visto adiante, é um conceito relativamente novo. Até então, atrelava-se a essa
coletividade a caracterização de um adulto em idade avançada. Esses sujeitos
assumem a posição do outro, de um puro objeto, já que sua serventia para a sociedade
não é mais a mesma – seja do ponto de vista da reprodução, seja do mercado de
trabalho.

Desta forma, pensar em envelhecimento na contemporaneidade remete não apenas a um
conjunto de fatores biológicos, como também em questões sociais. Pintinho (2016, p. 09)
elucida que “o envelhecimento humano se transformou numa questão social e política,
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superando o estatuto que manteve secularmente e em que era tido como um assunto restrito à
esfera familiar e privada”. Portanto, o envelhecimento não é somente um componente que se
refere a vida privada, que apenas concerne ao indivíduo, mas também ao Estado, que passa a
ter controle acerca do envelhecimento do indivíduo.
Para Foucault (2018) as práticas que constituem a vida representam uma forma de
disciplinar e docilizar os corpos dos indivíduos por meio de relações de poder. O filosofo
observou que através das práticas de vida, o Estado encontrou uma forma de disciplinar e
docilizar os corpos dos indivíduos não mais pela punição, mas pelo prazer. O corpo do idoso é
um instrumento de controle na sociedade.
Considera-se que o envelhecimento, neste momento, torna-se uma questão pública, em
que o Estado passa a administrar e exercer poder, pois “A velhice emerge na sociedade moderna
do início do século XXI como um conceito que se configura, no discurso dominante, como
problema social” (PINTINHO, 2016, p. 10). Contudo, como o Estado opera mecanismos de
controle referentes ao envelhecimento dos indivíduos? A priori deve-se pensar de que forma os
discursos se articulam. Para Foucault (2014) os discursos enunciados, são atravessados por
dispositivos de controle articulando-se a produções históricas. Por conseguinte, os indivíduos
tornam-se assujeitados aos discursos impostos pelas instituições que os emitem. Foucault
(2017) determina que não se pode emitir algo de qualquer modo, mas alinhando a uma
historicidade alinhada a uma instituição de poder.
Conceituar envelhecimento no gênero mulher imbrica significados referentes ao corpo
e à beleza. Refletir o envelhecimento de mulheres famosas como elemento discursivo acarreta
pensar que conceituar envelhecimento e mulher mobiliza saberes de distintas ordens, pois “o
saber científico, aliado ao saber médico, serão os instrumentos sobre o quais biopoder se
sustentará, legitimando verdades na cultura moderna, regulamentando, disciplinarizando e
criando corpos marginais”. (MATOS, VIEIRA, 2014, p. 202).
Depreende-se que a beleza se torna um fator de importância fundamental para homens
e mulheres que encaixam em sua rotina cuidados com a alimentação, horas de exercício, assim
como gasto com cosméticos para acentuar traços positivos, eliminar os indesejáveis.
Embora a beleza seja um fator de busca para ambos, mulheres e homens, as mulheres
encontram na aparência vigilância frequente, um estado de alerta constante, pois não devem se
descuidar ou abandonar o trato com o corpo. Na obra O mito da beleza (2020), Wolf (2020)
observa a partir da citação de John Berger que homens olham mulheres, de forma que as
analisam minimamente, com requinte de detalhes. Como consequência, as mulheres se
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observam sendo olhadas, portanto a vigilância com a aparência se acentua, determinando não
apenas as relações interpessoais entre homens e mulheres, assim como a forma que relacionam
entre si e consigo mesmas. Pelo fato de estarem sempre sendo olhadas, as mulheres tomam
consciência de que devem dobrar o cuidado com o corpo e a aparência mais do que o homem,
pois Wolf (2020, p. 92) afirma que “os homens são expostos a modelos de moda masculina,
mas não o consideram figuras modelos”.
Observa-se que a cobrança da beleza recai em maiores proporções sobre o gênero
mulher. De acordo com Michelle Perrot (2019, p. 49) “a mulher é, antes de tudo, uma imagem.
Um rosto, um corpo vestido ou nu. A mulher é feita de aparências”. Desta forma, historicamente
à mulher coube manter zelo adicional na aparência. Perrot (2019, p. 50) pontua que “o primeiro
mandamento das mulheres: a beleza. ‘Seja bela e cale-se’, é o que se lhe impõe”. Nesse universo
em que a beleza se torna uma imposição para a mulher, onde há um mercado de produtos
voltados ao público feminino, como os cosméticos, que se propõem a eliminar estrias, celulites,
géis, formulas redutoras de medidas.
A aparência é um grande, senão um dos maiores propósitos a serem atingidos dentro do
século XXI, e isso se deve a vários motivos, desde a invenção do espelho ao surgimento da
fotografia. Segundo Sant’anna (2014, p. 19) “a difusão de fotografias acentuou a importância
da aparência física, enquanto a paulatina banalização dos espelhos fez da contemplação de si
mesmo uma necessidade diária, apurando o apreço e também o desgosto pela própria silhueta”.
A tecnologia se responsabilizou pelo aumento da propagação de imagens com o
progresso dos smartphones, com suas câmeras potentes que captam a iluminação adequada e
os melhores ângulos dos usuários, assim como os filtros de Instagram, que mascaram
imperfeições nas fotos de seus usuários, e programas como photoshop, que possibilitam
modificar a imagem a fim de torna-la atraente aos olhos do usuário. Ter o corpo perfeito tornase uma necessidade, um padrão desejável a ser seguido e exposto nas mídias e redes sociais
como o Instagram e o Facebook, favorecendo a melhor visão de si.
Ao associar beleza e fotografia, percebe-se o desejo de retratar uma imagem
perfeita. Martins (2013, p. 05) argumenta que “a introdução da fotografia na imprensa foi um
fenômeno que mudou a visão das massas, visto que a fotografia possibilitou a abertura de uma
janela para o mundo”. Este evento possibilitou repensar a relação dos indivíduos com o corpo,
assim como a forma que os indivíduos interagem entre si. Desse modo, os indivíduos não
apenas pretendem captar a realidade através das câmeras, mas construir e apresentar a imagem
ideal de beleza a ser unificada e usada como modelo.
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A partir das emergências do século XX, a fotografia contribuiu para unificar o ideal de
beleza e práticas de cuidado com o corpo. Moreno (2008, p. 29) afirma que “o século XX traz
a necessidade de unificar os gostos e padrões para dar vazão à nova forma de produção. A mídia
vem ao encontro dessa nova necessidade, pasteurizando e propagandeando modelos, produtos
e estilos de vida”. Torna-se necessário estabelecer um padrão de beleza, que atue como
referência a ser adotado por mulheres anônimas. E assim:
a mídia vem ao encontro dessa nova necessidade, pasteurizando e propagandeando
modelos, produtos e estilos de vida. O cinema leva aos quatro cantos do mundo o
American way of life, transformando no modelo a que todos aspiram. (MORENO,
2008, p. 28-29).

Desta forma, a mídia passa a ser espaço difusor do que era ou é considerado belo, um
padrão de beleza que seja consenso geral, assim como modelo que deve ser seguido e admirado.
O cinema americano teve um papel definitivo em constituir a estética desejável para as
brasileiras, portanto, a mulher famosa23 está em um local de destaque e passa a ser referencial
do que é belo e ambicionado. Contudo, questiona-se: quais os aspectos que determinam
considerar uma mulher bela? Para responder a estas perguntas, Moreno (2008, p. 46) afirma
que “a mulher brasileira busca se aproximar da silhueta típica das europeias (mais longilíneas)
ou das americanas (de peitos mais fartos)”.
Ser uma mulher bela, no Brasil, em grande medida, passa pela ideia de ser magra, assim
como as atrizes hollywoodianas, referência em beleza no cenário midiático. Convém ressaltar,
conforme Moreno (2008, p. 46), que “a beleza está sempre associada à juventude. E na medida
em que a beleza é o cartão de visitas e a perspectiva de boa aceitação, ninguém quer
envelhecer”.
A mulher passa a seguir uma dupla jornada de cuidado: além da pressão estética
estrangeira que deve adotar, a manutenção da juventude passa a ser uma preocupação crescente.
Ao relacionar a juventude e as mídias, Moreno (2008, p. 46) afirma que “hoje, num esforço de
condescendência, a TV e a mídia, em geral, no máximo se permite mostrar e nos permitem ver
uma mulher de 40 ou 50 anos que parece ter 30”. Consequentemente, a mulher deve aparentar
ter menos da idade que possui e encontra-se sobreaviso de que a juventude é temporária,
portanto, deve mascarar a idade a todo custo com o auxílio de procedimentos estéticos.

23

Neste trabalho, reflete-se mulher famosa como os modelos presentes nas mídias de comunicação, estas são as
atrizes, cantoras, modelos, da mesma forma que as mulheres em evidências nas redes sociais, como digital
influencers ou mulheres famosas em um momento anterior que agora se utilizam das redes sociais para se conectar
com o público e produzir conteúdo digital.
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Estes padrões não se constroem por acaso, mas como “uma forma sutil e eficiente, que
se dá não por intermédio de regras, imposições e repressão, mas pela produção de imagens
socialmente valorizadas” (MORENO, 2008, p. 31). Seguindo este pensamento, o corpo da
mulher famosa passa a produzir sentidos que perpassam o imaginário popular.
3 Envelhecimento
O conceito de mulher “velha” e “bela” não são solidificados por acaso. Estes conceitos
devem ser compreendidos a partir da estreiteza e singularidade dos acontecimentos, pois os
discursos se alicerçam na história por meio daquilo que é enunciado. É necessário refletir de
que instituições partem estes discursos e para que fins. Por esta razão, este trabalho se apoia na
Arqueologia de Foucault (2017).
A arqueologia proposta por Foucault outorgou ampliar a análise dos conceitos de uma
história absoluta e suas respectivas verdades dentro de uma história descontínua, da mesma
forma como propõe identificar as autoridades de um espaço, marcas sociais, espaços e os
indivíduos que o ocupam. Desse modo, o conceito de envelhecimento e beleza se construiu e
muda dentro de um processo sócio-histórico, produzindo o que se apresenta no presente
momento. Ao que se refere à beleza e ao envelhecimento, Moreno (2008, p. 59) aponta que
classificam em geral o envelhecer físico da mulher como “sinal de relaxamento e autoabandono”, contribuindo com a ideia de que envelhecer é indesejável, e que, portanto, deve ser
evitado. Moreno (2008, p. 60) observa que as mulheres velhas são “tudo o que as jovens não
gostariam de ser”.
Observando que mulheres e homens não envelhecem de forma equivalente, percebe-se
que existe uma pressão assertiva sob a mulher e o cuidado com seu corpo, então, indaga-se
como se instauram as práticas de controle quanto a beleza da mulher? Em virtude da
necessidade de controle, Foucault (2018) designou a biopolítica como o poder que tende a
modificar um conjunto de indivíduos por meio de práticas disciplinares. O filosofo analisou que
o Estado estabelece uma ordem a ser acatada através do discurso assim como estratégias que
alinham o corpo a esse poder que incide sobre os indivíduos. Dessa forma, o envelhecimento
como produtor de sentidos, também segue um código.
A biopolítica se exerce como prática, operando em ações dos indivíduos em uma
sociedade, por meio de relações de poder. Os indivíduos, por essas operações biopolíticas,
atuam como objetos alinhados a uma ordem. Neste caso, deve-se considerar que a mulher
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enquanto celebridade exerce duplo papel - de alinhar-se a uma ordem da beleza, assim como
ser uma ferramenta discursiva a fim de conduzir mulheres não famosas a uma ordem.
Foucault (2018) considerou a biopolítica como um conjunto de práticas disciplinares. O
filosofo atribuiu a estas práticas o conceito de biopoder. Segundo Foucault (2018), o biopoder se
constitui como uma prática a fim de docilizar os corpos dos indivíduos de forma que possibilite
ao Estado regulamentar seus corpos em uma sociedade por intermédio de práticas referentes à
saúde, higiene etc, pois “enquanto o poder soberano expõe a vida à morte, o biopoder, em
contrapartida, se exerce de maneira positiva sobre a vida, busca administrar e aumentar suas
forças, para distribuí-las em um campo de valor e utilidade” (CASTRO, 2020, p. 104).
A mulher, na atualidade, durante o processo de envelhecimento, segue um protocolo de
apagamento de suas marcas de envelhecimento, ou, então, estará relegada a invisibilidade. No
caso, da mulher famosa, este peso se acentua, pois está em evidência. Desta forma, se exercem
os poderes. Foucault (2018) argumenta que os poderes não são fixos, portanto, diferentes
instituições de poder podem exercer controle sobre a velhice, sendo uma delas perpassada pela
mídia: “embora, no que se refere à estética, sejam uma das principais contribuições para a venda
de cosméticos, produtos e tratamentos – tanto para si como para os jovens que precisam, a todo
custo, adiar o máximo possível ‘chegar lá’” (MORENO, 2008, p. 60).
Torna-se, então, importante vender a juventude. Envelhecer é “indesejável”, “ruim” ou
“descuido”, pois a indústria de cosméticos lucra com o discurso antienvelhecimento. Contudo,
mudam-se as estratégias em que este discurso é proeminente. É necessário que a mulher se
identifique com este discurso, que deseje “se cuidar”, “apagar as marcas da idade”, não perca sua
“beleza”. Desse modo, Foucault (2018) determina que o biopoder, enquanto prática, contribui
para a formação da subjetivação do indivíduo ao afirmar que “o poder penetrou no corpo,
encontra-se exposto no próprio corpo” (FOUCAULT, 2018, p. 235). Portanto, o corpo da mulher
perpassa poderes acerca da juventude e da velhice, sobretudo os cuidados que deve tomar.
Embora os discursos de resistência quanto à adesão de procedimentos estéticos tenham
tomado seguidoras, observa-se que as mulheres ainda sofrem pressão midiática ao “aderirem” ao
envelhecimento natural. No entanto, algumas famosas, tais como Claudia Raia e Carolina Ferraz
vêm adotando o discurso de mulheres ageless. Neste caso, elas admitem que escolhem envelhecer
de forma natural e saudável, sem intervenções cirúrgicas ou com o mínimo de cosméticos.
Atrizes como Cássia Kis também tem aderido à ideia do envelhecimento natural, mas
diferente das atrizes anteriores, Cássia Kis tem os cabelos brancos e conserva suas marcas de
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idade que muitas mulheres tendem a evitar. Na próxima seção, será analisado o discurso de
Cássia Kis e sua “resistência” ao culto a juventude.
4 Cássia Kis e o envelhecimento natural: a resistência ao culto a juventude
Cássia Kis é uma atriz brasileira consagrada representando a teledramaturgia e o cinema
em nível nacional. A atriz é nascida no ano de 1958. É veterana na Rede Globo e como trabalho
mais recente atua em Desalma, da Globo, ao interpretar uma bruxa de cabelos grisalhos e
compridos que vive solitária em uma floresta. Cássia Kiss, aos 62 anos, passa a compor
personagens “envelhecidos” em contraste da novela A Regra do Jogo em 2015, que
representava uma advogada que se relacionava com um homem mais novo.
Analisa-se que os papéis representados pela atriz mudam com o avanço da idade e
durante uma reportagem para o blog Extra, com título Destaque em ‘A regra do jogo’, Cássia
Kis defende o envelhecimento natural, a atriz se posicionou em defesa ao envelhecimento
natural ao aderir os cabelos brancos e à privação dos excessos de maquiagem. Verifica-se que
a manchete da entrevista resgata uma memória discursiva ao destacar os elementos Destaque
em ‘A regra do Jogo’ e em seguida há o nome da atriz. Soares argumenta (2016, p. 1086) que:
[...] os mecanismos de funcionamento do discurso do sucesso destacam o sujeito, não
o deixando totalmente na evidência absoluta para não causar estranhamento ao
público. De um lado, o sentido de comum é trazido para o enunciado sob a égide de
ser humano para, de outro lado, ser efetuada a edificação do sentido do sucesso.

A partir desta técnica, o leitor identifica o sujeito de sucesso e identifica de imediato de
quem e do que se fala de imediato. Durante a entrevista, o jornalista Bravo (2015, pp. 01)
escreve que:
O banheiro de Cássia Kis tem espelho por todos os cantos. Com ajuda daqueles que
aumentam o reflexo, ela tira os excessos da sobrancelha e do buço. E faz uma
maquiagem "de quem já não enxerga tanto" quando precisa. Mas não costuma perder
muito tempo mirando a própria imagem. Reconhecida por compor seus personagens
de forma minuciosa, a atriz de 57 anos chama a atenção por ir contra o padrão de
beleza dominante num meio em que seus pares lançam mão de mil e um truques na
tentativa de retardar o envelhecimento.

A narrativa “espelhos por todos os cantos e que aumentam o reflexo”, nesse texto,
refletem a consciência da atriz sobre a própria idade e aparência, assim como ainda a
necessidade se produzir e manter boa feição. Essa condição remete a uma memória que segundo
Lopes (2018, p. 156), liga-se ao fato de “das mulheres, a sociedade espera que se apresentem
bonitas, bem trajadas, maquiadas e com os cabelos penteados e magras”. Observa-se que ainda
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há uma cobrança no cuidado com o corpo, pois a própria atriz reserva seu tempo para “tirar os
excessos de sobrancelha e do buço” e ao afirmar “uma maquiagem “de quem já não enxerga
tanto”, supõe-se que a atriz faça uma maquiagem básica, que corresponde ao que é esperado a
uma mulher se submeter.
Em seguida, Bravo (2015, pp. 01) escreve que “a atriz de 57 anos chama a
atenção por ir contra o padrão de beleza dominante num meio em que seus pares lançam mão
de mil e um truques na tentativa de retardar o envelhecimento”. Observa-se que ao utilizar a
expressão “nos chama a atenção”, escandaliza e surpreende o público e outros membros da
mídia, pois espera-se que a mulher famosa disfarce as marcas da velhice. No próximo parágrafo,
a atriz Cássia Kis declara acerca de envelhecer:
— Uai, olha para mim, ou me vê na TV! Olha a quantidade de rugas que eu tenho. São
umas 500 mil. Eu imagino que essa legião de cirurgiões plásticos e dermatologistas deve
ficar desesperada para me telefonar e me fazer propostas das mais absurdas. Estou
sempre atrás de uma dermatologista nova que não me faça proposta alguma ou de uma
que olhe para mim e me diga: "parabéns" (BRAVO, 2015, pp. 02).

Cássia Kis afirma que está envelhecendo em meio a tom jocoso ao se referir às rugas, à
pouca maquiagem e ao grisalho dos cabelos. Contudo, no extrato “estou sempre atrás de uma
dermatologista nova que não me faça proposta alguma”, observa-se que ainda existe uma
vigilância estética sobre a aparência em que é cobrada da atriz que ela cuide da pele ou faça
uma cirurgia estética. Segundo Lopes (2018, p. 170), “no biopoder exercido pelo Estado, este
pode mandar que o sujeito perca peso, caso contrário, não o quer como funcionário. Estabelecese um processo de objetivação, por meio do qual o sujeito se reconhece como doente [...]”.
Neste caso, Lopes (2018) observa que através do biopoder, o Estado, e neste caso as mídias,
submetem os indivíduos à disciplina dos corpos, determinando-os como incapaz ou doentes,
caso este padrão não seja atendido.
Para Foucault (2018, p. 338), “as técnicas de poder foram inventadas para responder às exigências da
produção”. Dessa forma, para as mídias, a beleza da atriz é uma exigência para se manter em evidência. Embora a
atriz demonstre contentamento por estar envelhecendo de forma natural, ainda sofre imposições corroboradas pelos
saberes médicos provenientes de dermatologistas, cirurgiões plásticos, dentre outros profissionais da estética. Esta
imposição está inscrita no decurso da entrevista, pois “o saber científico, aliado ao saber médico, serão os
instrumentos sobre o quais biopoder se sustentará, legitimando verdades na cultura moderna, regulamentando,
disciplinarizando e criando corpos marginais” (MATOS, VIEIRA, 2014, p. 202).

Dessa forma, não apenas o público que assiste a atriz Cássia Kis se surpreende com a
decisão da atriz, como o jornalista também clarifica este pensamento ao escrever “quem viu
Cássia sofisticada, sedutora e em cenas de sexo com um garotão em O rebu, no ano passado,
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custa a crer que a mesma atriz agora interpreta (e convence) como mãe de Nero, apenas 12 anos
mais jovem do que ela” (BRAVO, 2015, pp. 08). O jornalista compara a imagem da atriz na
telenovela O Rebu em 2014, em que atuava como uma advogada elegante que mantinha um
relacionamento com um homem mais novo com a fase recente da atriz.
Observa-se estranhamento do jornalista pela opção da atriz em aderir a marcas da idade,
pois em O Rebu, Cássia Kis performava o modelo de sucesso que as mulheres de sua idade
desejariam performar. Moreno (2008, p. 40) argumenta que “a produção dessa beleza é
simplesmente total. Engloba a roupa, os cabelos, o andar, o cheiro, os valores, os modelos
possíveis de felicidade”. Reflete-se que a mídia constrói uma imagem de felicidade para a
mulher que envolvem múltiplos aspectos.
A mídia a constrói como uma referência para a mulher anônima. Em O Rebu, Cássia
Kis é o modelo de felicidade para a mulher de sua idade: elegante, bela, sexualmente atraente,
bem sucedida na carreira. Foucault (2018) analisa que as instituições dominantes se utilizam
dos indivíduos para que possam governar não apenas a si mesmos como aos outros,
reproduzindo discursos que levem ao prazer. Portanto, em O Rebu, Cássia Kis é desejável e
instrumento de docilização do corpo da mulher anônima.
Contudo, observa-se que devido à decisão de não resistir ao envelhecimento, a atriz é
realocada de espaço na teledramaturgia, protagonizando papéis de mãe ou avó. Segundo Lopes
(2018, p. 162) “o corpo considerado fora dos padrões é silenciado, não tem voz, e o corpo
fragmentado, cujas partes podem ser consertadas para se atingir o padrão é o que fala e produz
sentidos”. A atriz passa a ser mudada de espaço, um espaço menos desejado e que não a
identifique como indivíduo mulher, mas como uma mulher que exerce papel maternal, que
cuida do outro.
Acerca dos cabelos, a atriz aderiu à mudança para os grisalhos como uma decisão
pessoal ao afirmar: “— Meus fios estavam estragados. Hoje, muita gente fala: "Nossa, Cássia,
pinta esse cabelo, você fica mais jovem". Mas muitas mulheres dizem: "Que coisa linda"
(BRAVO, 2015, pp. 15). Analisa-se que ainda há imposição de que a atriz pinte os cabelos a
fim de parecer mais jovem e que através do grisalho se reconheça que a atriz está envelhecendo.
Apesar de o abandono da química ter atribuído praticidade na rotina de cuidados com o
corpo da atriz, a opção de tingir os cabelos ainda está presente na vida da artista, pois ser
associada à velhice é algo “negativo”, é “uma sombra do que já foi belo anteriormente”, “feio”
e “indesejável”. Perrot (2019) reflete que os cabelos constituem a sensualidade da mulher assim
como parte da essência de sua beleza. Dessa forma, os cabelos se constroem como uma

Página | 131

subjetividade da beleza e feminilidade da mulher. Moreno (2008) afirma que os cabelos
grisalhos são vistos como sinônimos de descuidado para a sociedade.
Desse modo, Cássia Kis ainda é pressionada a se submeter a um padrão de beleza e juventude, embora
demonstre satisfação com a sua aparência. Observa-se que não apenas imposições surgem, assim como outras
mulheres aderem ao movimento de envelhecer naturalmente e elogiam a decisão da atriz ao assumir os

cabelos brancos. Segundo Lopes (2018, p.50):
O corpo entrou em evidência sobretudo nos movimentos sociais, já que, para esses,
aquele era uma promessa por se configurar como o campo de protesto contra
disciplinas e hierarquias culturais do passado. Ao ser usado para manifestação social
e política, o corpo retornou à cena, marcando-se como local de contestação, o terreno
usado para reivindicações a favor dos oprimidos e dos marginalizados.

Apesar de a atriz defender o envelhecimento natural, não adequando seu corpo a
discursividade da juventude compulsória, Kis se adequa a outros discursos que a reordenam em
outro espaço. Lopes (2018, p. 149) aponta que:
Quando Foucault diz que o poder é tão mais forte e astuto quanto a possibilidade de
resistência que permite, quer dizer que as resistências, que poderiam ser tidas como
um enfraquecimento do poder, são na verdade, seu fermento. Isso porque o poder é
tão capilar, tão multifacetado que vai preencher estrategicamente os espaços abertos
da resistência. Como também disse Foucault, o discurso é aquilo pelo que se luta,
portanto, tanto o poder, quanto a resistência, travam embates discursivos na tentativa
de estabelecer sua ordem. Isso quer dizer que no discurso emergem os enunciados que
podem produzir o sentido da luta, contudo, existe a possibilidade de que o poder
consiga capturá-lo, ainda que de modo muito tênue.

Considera-se que mesmo que a atriz demonstre resistência ao se alinhar ao discurso
voltado ao culto da juventude, ela enfrenta críticas vindas da mídia, dos profissionais da saúde
e estética e parte de seu público. Contudo, a famosa ainda se alinha a uma ordem da beleza, seja
pela forma da depilação com cuidados com o buço e sobrancelhas, assim como o consumo de
maquiagem básica. Portanto, ela ainda movimenta o consumo capitalista, pois se readequa
constantemente a uma nova ordem econômica. Foucault (2018, p. 141) reflete que, “pois, se o
poder se exerce como ele se exerce, é para manter a exploração capitalista”.
Desse modo,a atriz Cássia Kis passa a ocupar um diferente espaço, pois, ao aderir ao
envelhecimento natural, não representa o modelo de sucesso desejável. A sua imagem não se
consome e vende como outrora. Todavia, se readequa em outra discursividade como papel de
mãe e avó, assim consumindo de uma diferente forma.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Observou-se que embora a atriz Cássia Kis demonstre resistência acerca ao
envelhecimento apoiado pela estética e consumo de mercado cosmetológico, ainda persistem
discursos que tentem alinhar a atriz a uma ordem da juventude com fins de não apenas persuadila, pois, outrora símbolo de beleza e glamour, Cássia Kis estaria em maior evidência nas telas
caso se ajustasse aos padrões de envelhecimento. Adicionalmente, é proveitoso para a mídia
que a atriz esteja engajada a essa ordem, pois a mulher anônima a tem como modelo e assim
mobiliza a indústria de cosméticos.
É fundamental pontuar que embora se constataram críticas ao estilo adotado por Cássia
Kis, um determinado grupo de mulheres apoiam as suas escolhas. Desta forma, o
envelhecimento tem se naturalizado a passos lentos em nossa sociedade. Apesar de a indústria
da beleza movimentar o mercado capitalista, a voz da mulher enquanto sujeito histórico tem
ganhado espaço e se posicionado criticamente quanto às imposições voltadas ao corpo.
Portanto, neste momento, o poder que hoje articula a mulher a governar os cuidados com o
corpo, podem assumir uma nova face assim que a envelhecimento for mais suscetível a
aceitação ou tolerável, pois como estudado neste trabalho, os discursos não se findam, mas se
reordenam a partir de uma história.
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RESUMO: Nosso objetivo é explicitar a crítica de Pierre Clastres à noção de Estado em
Thomas Hobbes, com base na obra A sociedade contra o Estado (1979). Em que medida
consiste a crítica de Pierre Clastres à noção de Estado em Hobbes? Posta a questão: o trabalho
situa o pressuposto coercitivo da noção de Estado em Hobbes. Em seguida, discute o sentido
da crítica de Clastres a essa noção de Estado representante do Ocidente. Consideramos que para
o Ocidente na figura de Hobbes, se não há Estado numa sociedade, então, não há progresso e
civilidade, mas desordem social, pois toda sociedade sem Estado seria inferior e violenta.
Porém, na visão ameríndia o Estado não é nenhuma figura necessária para organização política,
ao contrário, na concepção indígena todo poder coercitivo é sujeito à contestação.
Palavras-chave: Clastres. Hobbes. Estado. Coerção. Chefia indígena.

1 Introdução
Na tentativa de fundamentar sua “superioridade”, o ocidente tratou de transformar “a
razão em mito”. Criou uma imagem para si de “centro natal da razão”; inventou o “direito das
gentes”. Preocupado com tudo que é humano, apenas no que lhe diz respeito. Apenas seus
costumes podem ser considerados retos e verdadeiros, assim como suas práticas comerciais,
sua religião e governos. Universalizou a vida a partir de seu próprio modo de existência. O que
pressupõe um modo de existência que precisava ser exportado para outros povos, permitindolhes alcançar a civilidade (MBEMBE, 2014).
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A fim de trazer essa suposta “civilidade a outros povos”, no contexto dos séculos XVI
em diante, a tradição ocidental moderna inventou a figura do Estado. Um poder coercitivo
responsável pela harmonia social, sem a qual não existiria paz, mas apenas guerra e medo em
toda sociedade em que ele inexiste. Um dos teóricos expoentes dessa tradição é o inglês
Thomas Hobbes (1588-1679). Para Hobbes, toda ausência do Estado significa viver em estado
de natureza, ou seja, numa condição de medo e violência.
Hobbes é um dos expoentes da tradição Ocidental que pensa a civilidade ou ordem
social pela coerção. Pois, na ausência de um poder coercitivo, regulando a convivência social,
nenhum tipo de coexistência pacífica seria universalmente possível. Sem um Estado, escreve
Hobbes no Leviatã, capítulo XIII: “[...] vive-se como o medo e o perigo contínuo da morte
violenta; E, ao homem, uma vida solitária, pobre, suja, bruta e curta” (HOBBES, 2015, p. 118).
Com isso, Hobbes julga necessário um poder normativo e universal centralizado na imposição
civil da lei positiva como elemento civilizador: o Estado civil.
Como fica claro, essa ordem social coercitiva é representada pelo Estado, um poder
normativo, universal e civilizador, sem o qual a natureza humana se desencadeia num estado
de violência marcado pelo, escreve Hobbes em outra passagem de suas obras políticas, o Do
cidadão: “[...] domínio das paixões, da guerra, do medo, da miséria, [...], da solidão, da barbárie,
da ignorância, da crueldade; nele, ao domínio da razão, da paz, da segurança, das riquezas, da
decência, da sociedade, da elegância, das ciências e da benevolência” (2002, p. 155-156).
Apesar de sua concepção de “estado de natureza” nunca ter existido em termos
históricos ou empíricos. Ele postula como uma construção hipotética, cujo imaginário é uma
representação estigmatizante de supostas sociedades “menos avançadas”, cuja vida fora do
Estado civil, significaria “uma mera sobrevivência”, marcado pelo medo da morte. Um
imaginário de desordem social que prevalece como justificação em torno da necessidade de um
Estado na mentalidade e na prática colonialista eurocêntrica.
Em razão de não constituir a organização social sob moldes políticos hierárquicos,
segundo Clastres (1979, p. 180): “Os primeiros cronistas diziam, no século XVI, acerca dos
Índios brasileiros, que estes eram gente sem fé, sem rei, sem lei”: sugerimos que essa ideia
etnocêntrica e racista servia de estratégia política para justificar a exploração colonial de outros
povos tidos como “primitivos e selvagens” a exemplo dos ameríndios. Dado o contexto
investigativo desta pesquisa, nosso objetivo é explicitar a crítica de Pierre Clastres à noção de
Estado em Thomas Hobbes, com base na obra A sociedade contra o Estado (1979).
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Criticando o pressuposto do sentido coercitivo do pensamento político ocidental
presente em Thomas Hobbes, pelo qual a organização da sociedade é pensada com base na ideia
de comando e obediência centralizada na subordinação a um poder político comum, Clastres
filósofo e etnólogo francês (1934-1977), na obra A sociedade contra o Estado: investigações
de antropologia política (1979), baseado nos relatos de pesquisas etnológicas dos povos
ameríndios da América do Sul, traz a campo uma discussão das razões pelas quais não existe
sentido na existência de um poder coercitivo como o do Estado organizando a vida social no
pensamento antropológico ameríndio.
Neste sentido, pergunta-se: em que medida consiste a crítica de Pierre Clastres à noção
coercitiva de Estado Ocidental, tendo na figura de Hobbes o principal expoente dessa
concepção? Posta a questão: o trabalho situa e discute primeiramente o pressuposto da noção
coercitiva do Estado presente em Hobbes. Após situar o pressuposto da noção coercitiva de
Estado, discutimos o sentido antropológico da crítica ameríndia ao Estado em Clastres.
Consideramos que para o Ocidente na figura de Hobbes, se não há Estado numa sociedade,
então, não há progresso e civilidade, mas desordem social, pois toda sociedade sem Estado seria
inferior e violenta. Porém, na visão ameríndia o Estado não é nenhuma figura necessária para
organização política, ao contrário, na concepção indígena todo poder coercitivo é sujeito à
contestação. Tendo em vista o esquema de apresentação do artigo, passemos a discussão.
2 Clastres e a crítica antropológica amérindia à noção de estado ocidental presente em
Thomas Hobbes
A tradição ocidental moderna pensa a “civilidade” (ordem social) pela coerção. Um
poder coercitivo responsável pela harmonia social, isto é, o Estado, figura representativa de
uma suposta condição de civilidade, sem a qual a convivência é fadada a um “estado natural”
de violência. Um dos teóricos ocidentais construtores dessa tradição é o inglês Thomas Hobbes
(1588-1679). Filosofo inglês que viveu entre os séculos XVI e XVII, Hobbes julga necessário
um poder normativo e universal do Estado centralizado na imposição civil da lei positiva como
elemento civilizador. O que pressupõe em contrapartida, uma suposta “convivência natural”
voltada para “a mera sobrevivência”, marcada pelo pelo medo, guerra e violência, conforme
postulava a hipótese do estado de natureza em contraposição ao estado civil:
Fora do governo civil, [...] ninguém tem assegurado o fruto de seus labores; nele, todos
o têm garantido. [...] fora dele, assistimos ao domínio das paixões, da guerra, do medo,
da miséria, da imundície, da solidão, da barbárie, da ignorância, da crueldade; nele,
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ao domínio da razão, da paz, da segurança, das riquezas, da decência, da sociedade,
da elegância, das ciências e da benevolência (HOBBES, 2002, p. 155-156).

Na ausência de um poder coercitivo, regulando a convivência social, nenhum tipo
coexistência pacífico seria universalmente possível. Sem um Estado, escreve Hobbes no
Leviatã, capitulo XIII: “[...] vive-se como o medo e o perigo contínuo da morte violenta; E, ao
homem, uma vida solitária, pobre, suja, bruta e curta” (HOBBES, 2015, p. 118). Com isso,
Hobbes julga necessário um poder normativo e universal centralizado na imposição civil da lei
positiva como elemento civilizador: o Estado civil.
Apesar de tal “estado de natureza” nunca ter existido em termos históricos ou empíricos.
Ele postula como uma construção hipotética, cujo imaginário é uma representação
estigmatizante de supostas sociedades “menos avançadas”, cuja vida fora do Estado civil,
significaria “uma mera sobrevivência”. Um imaginário universal de desordem social que
prevalece na mentalidade e na prática colonialista de justificação eurocêntrica da necessidade
de um Estado. Por isso, em razão de não constituir a organização social sob moldes políticos
hierárquicos, sobretudo, regidos pela ideia de comando e obediência, escreve Clastres (1979, p.
180): “Os primeiros cronistas diziam, no século XVI, acerca dos Índios brasileiros, que estes
eram gente sem fé, sem rei, sem lei”.
Nos termos antropológicos críticos de Clastres essa condição seria um suposto
“arcaísmo”, que dentre outros aspectos, seria marcado pela “ausência de escrita e economia de
subsistência” (CLASTRES, 1979, p. 11). Neste sentido, a instituição do Estado seria referência
civilizatória da liberdade positiva, felicidade e abundância. Pois, sem a instituição Estado, não
haveria ordem social, mas uma “mera sobrevivência”. Criticando o pressuposto da visão
ocidental de pensamento político, pontua criticamente Clastres (1979, p. 14): “[...] A nossa
cultura, desde as suas origens, pensa o poder político em termos de relações hierarquizadas e
autoritárias de comando-obediência”.
Clastres (1979) propõe uma antropologia política, centrada na crítica à figura do poder
político na tradição ocidental moderna, baseado nos relatos da pesquisa etnológica dos povos
ameríndios da América do Sul, para citar alguns: os Mandan e os Guaycuru, os Guayaki e os
Abipones etc., Clastres faz uma investigação da forma de organização política das sociedades
indígenas. Por que não há Estado nas sociedades indígenas? A postura contrária de não existência
de um governante soberano se fundamenta no próprio “modo de ser” específico destas
sociedades. O poder isolado e centralizado é ignorado. Não há imposição de uns sobre os outros.
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Ao contrário, o poder da lei é apreendido com base na tese da “dor”: “tu não vales menos de que
qualquer outro, não vales mais do que qualquer outro”, segundo argumenta Clastres:
Evidentemente, estas tribos ignoravam a dura lei isolada, aquela que numa sociedade
dividida impõem o poder de alguns sobre todos os outros. Essa lei, lei de rei, lei de
Estado, os Mandan e os Guaycuru, os Guayaki e os Abipones, ignoram-na. A lei que
eles aprendem a 'conhecer na dor é a lei da sociedade primitiva, que diz a cada um: tu
não vales menos de que qualquer outro, não vales mais do que qualquer outro (1979,
p. 180, grifo do autor).

Para Clastres (1979), a chefia indígena não corresponde a um poder coercitivo
hierárquico e centralizado, regido pela noção de comando e obediência. Não há esse tipo de
reconhecimento normativo universal acerca do poder, “pois esse tipo de poder não lhe seria
reconhecido”. “A fonte de influência do chefe na organização ameríndia advém de “seu
prestígio” e capacidade de harmonização do grupo”. Nesse processo, o que está em jogo no
poder do chefe é a oratória25. A conjunção do poder e da coerção são excepcionais, isto é, ocorre
em situações específicas voltadas à organização na guerra, ao passo do seu término, o chefe é
destituído do poder militar. Volta-se a política civil de harmonização do grupo:
[...] como, por exemplo, entre os Cubeo, ou nas tribos do Orenoco: existe um poder
civil e um poder militar. Durante a expedição guerreira, o chefe dispõe de um poder
considerável, por vezes mesmo absoluto, sobre o conjunto dos guerreiros. Mas, uma
vez refeita a paz, o chefe de guerra perde todo o seu poderio. Portanto, o modelo do
poder coercivo não é aceito senão em casos excepcionais, quando o grupo se vê
confrontado com uma ameaça exterior (CLASTRES, 1979, p. 28).

O sentido antropológico do pensamento político indígena é radicalmente distinto do
ocidental. O mesmo pensa o Estado como um dado universal coercitivo, sem o qual não é
possível existir nenhum modo civilizado de existência. Porém, essa ideia etnocêntrica servia de
estratégia para justificar a imposição política e religiosa do colonizador. Dizer que os povos
nativos são “primitivos e selvagens” a exemplo dos ameríndios, porque convivem “sem fé, sem
rei, sem lei” era necessário para articular a pilhagem de seus corpos, suas terras e converter sua
cultura “bárbara” à pretensa “civilidade”.
Segundo Krenak (1999) a violência colonial se pretende justificar por um suposto projeto
civilizatório, uma “luz salvadora”: um progresso para os “povos primitivos e selvagens”. Porém,
a “salvação” colonialista destruiu o modo de vida ameríndio. Sua capacidade de modificar a
25

O chefe recebe valor, prestígio ou poder em razão de sua capacidade de harmonização do grupo, isto é, de
possibilitar a paz. Nesse caso, sua oratória é fator decisivo para a harmonia do grupo. Ser pacificador e ter boa
oratória compõem apenas duas caraterísticas de quatro elementos que definem o poder do chefe, como segue a
passagem: “[...] quatro características que na América do Sul distingue o chefe. Como tal, ele é um «pacificador
profissional»; além disso deve ser generoso e bom orador; finalmente, a poliginia é seu privilégio” (CLASTRES,
1979, p. 34, grifo do autor).
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natureza, por mais engenhosa que seja, “deslocou” a “harmonia” ameríndia para a “periferia do
Brasil”, isto é, para a “outra margem do Ocidente” ( KRENAK, 1999)26.
Amparada numa suposta “concepção de verdade” os europeus justificavam que
“podiam sair colonizando o resto do mundo”. Essa pretensa verdade se fundamentava, “[...] na
premissa de que havia uma humanidade esclarecida que precisava ir ao encontro da humanidade
obscurecida, trazendo-a para essa luz incrível” (KRENAK, 2019, p. 8). Contudo, a colonização
europeia representa uma política de genocídio na vida dos povos nativos, guiada pela fé e pela
ideia de progresso civilizatório, pois:
Com a descoberta da América, os europeus, de modo cruel, passam a abater os índios
americanos dando início a um dos maiores genocídios da história da humanidade.
Nessa época, milhões de ameríndios são massacrados, em nome da fé e da civilização.
A história da relação entre os povos americanos e europeus é profundamente marcada
pela política de extermínio das populações locais que resistiam à escravização e à
expropriação de suas terras e riquezas (MIRANDA, 2017, sem página, grifo do autor).

Nesse contexto, do pretenso projeto “de civilidade da modernidade” o Ocidente no
século XIX, tomado pela visão antropológica e filosófica empregada pelo evolucionismo social,
atribuíram aos povos ameríndios imagens de “primitivos e selvagens”, desqualificando a
autenticidade do modo de ser e do pensar ameríndio, assim como, “os negros” da África e os
aborígenes da Oceania. Uma obra que expressa essa visão é o escrito de Spencer (1820- 1903),
Do progresso sua lei e sua causa (2002) desqualifica o modo de vida de outros povos tomados
como “raças inferiores”, consideradas sociedades simples por seus corpos, literatura, filosofia,
trabalho, etc., ao passo que os europeus seriam o exemplo do povo civilizado, e, portanto,
complexo em seu modo de organização política27:

26

Para Krenak (1999) o Ocidente figura miticamente como um “irmão perdido” profeticamente destinado a voltar
ao encontro de seus irmãos. Contudo, “[...] Ele aprendeu outras tecnologias, desenvolveu outras linguagens, e
aprendeu a se organizar de maneira diferente de nós”. Por isso, as “margens distintas” do pensamento Ocidental
e ameríndio, participam de uma narrativa de origem presente na visão ameríndia: “[...] havia profecias sobre a
vinda, a chegada dos brancos. [...] que datam de 2, 3, 4 mil anos atrás, desse outro nosso irmão, sempre
identificando ele como alguém que saiu do nosso convívio e nós não sabíamos mais onde estava” (KRENAK,
1999, p. 24). Esse irmão aprendeu um modo de vida destrutivo, a saber: o capitalista que refugiou os povos
indígenas em próprias terras. A todo custo pretende deslegitimar a organização social indígena, seja, pela
catequização religiosa, exploração econômica, e destruição das terras com invasões, derrubadas das florestas
para uso do agronegócio predatório.
27
A tese do evolucionismo social de Spencer (2002) postula uma interpretação infundada de diferenças físicas e
intelectuais na escala da “evolução humana”. É um “racismo científico” elaborado com o intuito de classificar
quem “era superior e inferior”, os europeus se colocavam como os primeiros e o restante inferior a eles,
obviamente, “[...] transpuseram a Teoria da Evolução das Espécies, para o âmbito da cultura, da sociedade”
(BERNARDO, 2007, p. 75). Essa pseudoteoria foi transposta do interior das Ciências biológicas, com base na
teoria da seleção natural de Charles Darwin (1809-1882), sobretudo, transposta de sua obra A origem das
espécies (1859) para as Ciências Humanas e sociais, especialmente para a Antropologia.
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[...] como se observa nas tribos bárbaras atuais, a sociedade, nas suas formas
primitivas e inferiores, é um agregado e homogêneo de indivíduos que têm o mesmo
poder e exercem idênticas funções: a única diferença observada nestas últimas é a que
acompanha a diferença de sexos. Todos os homens são guerreiros, caçadores,
pescadores, fabricantes de utensílios, construtores; todas as mulheres se ocupam em
iguais serviços; cada família se basta a si mesma, e, fora dos casos de agressão ou de
defesa, pode viver a parte das demais (SPENCER, 2002, p. 30, grifo nosso).

Como podemos notar no escrito de Spencer (2002), o preconceito evolucionista de que
há diferenças entre as espécies, sendo, os europeus o centro da superioridade é taxativo: “tribos
bárbaras”, “nas suas formas primitivas e inferiores”. Para os europeus, toda sociedade que não
vive do mesmo modo que o deles seria inferior. O que de fato não tem fundamento, porque
utilizar a sua cultura como medida universal para todas as outras, (etnocentrismo) não tem
consistência empírica28. Por exemplo, o fato de haver uma ausência de escrita e economia de
subsistência nas sociedades ameríndias, não significa uma desvantagem ou atraso, ou ainda,
algo primitivo do modo de vida ameríndio (CLASTRES, 1979).
Apenas viver para não acumular, não significa “subsistência”. Se está tudo presente ao
redor, não há razão para trabalhar intensamente para acumular e criar excedente de produção,
pois: o alimento, a água, as plantas que curam em abundância estão ao redor, “isto é, na própria
natureza: o alimento e a saúde” (CLASTRES, 1979) 29 . O etnocentrismo e evolucionismo
europeu arquitetam sobre os povos ameríndios, e por consequência por todo povo distinto do
seu, um olhar de hostilidade, porque, o evolucionismo é um “velho compadre” do
etnocentrismo, e como este, constitui de “obstáculo” do processo da análise antropológica, uma
vez que, é o “adversário sempre desperto” (CLASTRES, 1979, p. 14-15).
Além disso, nesse contexto de diferenças, a cosmovisão de mundo ameríndia abrange
uma concepção ontológica inversa à nossa, se tomado a noção de natureza/ cultura. Um exemplo
é a tese do perspectivismo ameríndio interpretado por Viveiros de Castro (2002) na obra A
inconstância da alma selvagem e outros ensaios de antropologia: a realidade é concebida
“segundo pontos de vista distintos”, por diferentes espécies de “sujeitos humanos e não-

28

O que é o etnocentrismo? “[...] é uma visão do mundo onde o nosso próprio grupo é tomado como centro de
tudo e todos os outros são pensados e sentidos através dos nossos valores, nossos modelos, nossas definições do
que é a existência” (ROCHA, 1988, p. 5). Portanto, os europeus definiam o mundo a partir de si, como um
projeto a ser adotado por todos os outros povos como o “melhor”. O etnocentrismo europeu funcionou como
um motor de guerra na exploração moderna de muitos povos. Tendo em vista que, com maior poderio bélico a
pilhagem de nações inteiras serviu para expandir seus domínios e riquezas. Pois, “[...] Ao longo desse processo,
várias culturas existentes nesses territórios colonizados – no que hoje se conhece como Ásia, África, Oceania e
Américas – acabaram sendo exterminadas e forçadas a adotar a cultura do colonizador” (ALMEIDA;
CARVALHO, 2017, p. 14).
29
Na cosmovisão ameríndia em relação ao trabalho cumulativo e excedente, a lógica do trabalho indígena não
consiste em produzir excedentes além das necessidades básicas. Não há necessidade árdua de produzir acumulação,
como pensa o europeu ao molde do espírito do capitalismo (CLASTRES, 1979).
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humanos”: espíritos, certos animais e certas plantas, dependendo do ponto de vista possuem
consciência. Esse “ponto de vista distinto” ou “ver como” é um “percepto” pelo qual “[...] os
animais são gente, ou se vêem como pessoas” (VIVEIROS DE CASTRO, 2002, p. 351).
Uma concepção de humanidade que desconstrói o sentido etnocêntrico universal do
sujeito ocidental, porque certos animais, plantas e espíritos são tomados como sujeitos plenos.
Isso significa atribuir consciência e intencionalidade de tipo humano aos seres não-humanos30.
Portanto, uma clara desconstrução da ideia de que o ser humano seria uma “espécie eleita entre
todas as outras”, pois “A condição original comum aos homens e animais não é animalidade,
mas a humanidade” (VIVEIROS DE CASTRO, 2002, p. 355, grifo do autor). Não
compartilhamos uma natureza animalesca, como expressa a tese de que em estado de natureza
“[...] o homem é o lobo do homem” (HOBBES, 2002, p. 3). No pensamento ameríndio “a
humanidade é o nome da forma geral do Sujeito” 31.
A cosmovisão indígena não é de modo alguma simplória, ao contrário, a visão de mundo
ameríndia possui sua própria especificidade e riqueza, a exemplo do perspectivismo ameríndio,
cuja riqueza epistemológica ainda é pouco conhecida. Neste sentido, não foge à regra o sentido
antropológico do político ameríndio. Retomemos o ponto: na visão antropológica política
indígena, estar sujeito a um poder tão grande (o poder coercitivo do Estado) constitui uma
infelicidade. Uma concepção muito próxima ao que defendia Étienne de La Boétie no Discurso
sobre a servidão voluntária (1549):
Contudo, a bem verdade, é um extremo infortúnio estar sujeito a um único senhor, o
qual nunca se pode garantir que seja bom, pois tem sempre o poder de ser mau quando
desejar; e ter vários significa um infortúnio tão extremo quanto o número de senhores
(LA BOÉTIE, 2017, p. 34).

Neste sentido, segundo Clastres (1979) todo o poder do chefe na visão ameríndia está
sujeito a contestação. Ele não é soberano, porque não possui poder absoluto. Além disso, o
chefe não visa à acumulação material, ao passo que, o que possui é doado. No pensamento

30

É nos mitos ameríndios que a noção de humanidade entre humanos e animais é evidente. Pois: “Os humanos
são aqueles que continuaram iguais a si mesmos: os animais são ex-humanos, e não os humanos ex-animais [...]
outrora sido humanos, os animais e outros seres do cosmos continuam a ser humanos, mesmo que de modo nãoevidente” (VIVEIROS DE CASTRO, 2002, p. 355-356).
31
Cada animal é envolto numa “roupa” que esconde uma “forma interna humana”, ou “espírito animal”, somente
percebida pela própria espécie, “ou de certos seres transespecíficos, como os xamãs”. Essa forma espiritual interna
presente nos animais e demais seres é a própria, “[...] subjetividade formalmente idêntica a consciência humana,
materializável, digamos assim, em um esquema corporal humano oculto sob a máscara animal” (VIVEIROS DE
CASTRO, 2002, p. 351). A concepção de humanidade ameríndia desconstrói a ideia subjetiva de sujeito universal,
porque depende da forma como o corpo é visto pelo sujeito que o observa, “para nós humanos e não-humanos”,
dentro de determinado contexto de ritual, caça e guerra que dispõe aos espíritos, animais e plantas, um ponto de
vista consciente (VIVEIROS DE CASTRO, 2002).
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indígena, viver para produzir e acumular não é medida universal, é irrelevante, porque ao redor
há abundância: o alimento e a saúde, portanto, não há razões para acumular excedente de
trabalho ao molde europeu capitalista (CLASTRES, 1979). Para Krenak (2019, p. 9) a visão
ameríndia não corresponde à realidade do mundo da mercadoria, onde grande parte das pessoas
encontram-se alienadas e jogadas nesse grande “liquidificador chamado humanidade” à mercê
da desigualdade:
Como justificar que somos uma humanidade se mais de 70% estão totalmente
alienados do mínimo exercício de ser? A modernização jogou essa gente do campo e
da floresta para viver em favelas e em periferias, para virar mão de obra em centros
urbanos. Essas pessoas foram arrancadas de seus coletivos, de seus lugares de origem,
e jogadas nesse liquidificador chamado humanidade.

O que pressupõe pontos fundamentais de ausência de constituição do Estado, ao contrário
da visão hierárquica etnocêntrica ocidental. Para o Ocidente sem Estado civil, não há ordem
social, portanto, é impossível a constituição da “civilidade”. Se não há “civilidade” numa
sociedade, é preciso levar “à luz do Estado” até ela, porque toda sociedade sem Estado seria
inferior. Contudo, taxar o modo de vida ameríndio como inferior e, portanto, como necessária
uma intervenção via “Estado” à luz da cultura civilizada se mostrou historicamente uma
justificação racista para a violência: pilhagem de corpos, terras e cultura e seu modos de saberes.
3 Considerações Finais
Para o Ocidente na figura do filósofo inglês Thomas Hobbes, se não há Estado numa
sociedade, então, não há progresso e civilidade, porque toda sociedade sem Estado seria
inferior. Se é inferior, logo seria desorganizada e sujeita a todo tipo de calamidade, violência e
medo, sem espaço para qualquer coexistência pacífica. Porém, por meio desse imaginário
colonizador, ao se verem como universalmente civilizados, justificavam sua lógica
exploratória, não importando quantos morram e sofram o colonizador acredita que sua ação é
messiânica. Por isso, taxar o modo de vida ameríndio como inferior, e necessário uma
intervenção coercitiva se mostrou uma justificação racista de exploração de corpos, terras,
cultura e saberes.
Na colonização não há privilégios aos subalternos, ao contrário, ele é forçado a produzir
privilégios a seus opressores. Sem sua exploração não há privilégios, não há poder concentrado
e hierarquizado. Mantê-lo na exploração é uma estratégia para que não se rebele. Pois, se ele se
rebelar, sua voz é ouvida. Na verdade, a história colonial é a da marginalização e exclusão dos
oprimidos, ou melhor, segundo Spivak (2010) “das camadas inferiores da sociedade”: sujeitos
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e grupos sociais minoritários, negros, indígenas, mulheres etc., São sujeitos que não são
ouvidos, mas sim, explorados. São sujeitos mudos pelo imperialismo cultural e pela violência
epistemológica. Pois, o ocidente perpétua o colonialismo além da violência física, também
através do discurso em forma de violência epistêmica. Porém, nenhum ponto de vista pode ser
tomado como universal na explicação do mundo. Esse argumento diz respeito ao saber
eurocêntrico, isto é, à sua tessitura epistêmica (SPIVAK, 2010).
Na visão ameríndia a ausência do Estado não significa viver em estado de violência. É
apenas outro modo de vida política, pois todo poder da chefia indígena está sujeito à
contestação. Ele não é absoluto, exceto no caso da guerra. E, ainda assim, é temporário. Sua
principal função é a pacificação do grupo. Além disso, não visa à acumulação material, o que
possui é doado. Não há razões para o trabalho excedente, porque ao redor há abundância: o
alimento e a saúde. O que pressupõe pontos fundamentais de ausência do Estado, ao contrário
da visão comando e obediência ocidental.
A sujeição à coerção do Estado é uma infelicidade, algo próximo ao que defendia
Ettiénne de La Boétie no Discurso sobre a servidão voluntária, ao falar sobre o extremo
infortúnio da sujeição voluntária, seja a um único ou vários senhores. Pois, “[...] nunca se pode
garantir que seja bom, pois tem sempre o poder de ser mau quando desejar; e ter vários significa
um infortúnio tão extremo quanto o número de senhores” (LA BOÉTIE, 2017, p. 34).
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RESUMO: Objetiva-se apresentar o filósofo Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) no âmbito
literário-filosófico, abordando de que forma a sua vocação para a escrita se faz presente na vida
do autor e quais foram as consequências da mesma enquanto ele estava participando do mundo
das letras. Nesse sentido, Rousseau passou boa parte de sua vida se dedicando a escrita, em
virtude principalmente de suas dificuldades em se expressar de forma oralizada, para tanto
escrever se tornou fundamental para o genebrino, já que assim ele podia modificar suas palavras
até que acreditasse que estas representavam como de fato se sentia ou o que estava querendo
proferir. Todavia, Rousseau, se torna o escritor que reclama das letras, que fala de seus males
e mentiras, de como as coisas se tornam cada dia mais lúdicas e falsas dentro da literatura,
utilizando a própria que para ele é má. Além disso, mesmo que ela tenha possibilitado uma
maior qualidade de comunicação para o autor, está também seria a responsável por todos os
males que sucederam desde a sua publicação do Discurso sobre as ciências e as artes. Os
comentadores Jean Starobinski e Maurice Blanchot apresentam em seus escritos como o
filósofo está cansado de escrever, ele gostaria de abandoná-la, se tornar nulo para seus
opositores, porém não o faz, dado que este não conhece mais outra forma de se manifestar,
Destarte, Jean-Jacques escreve com tédio, cansado, em um século que quase todos são ávidos
por escrever, para ele nada o cansa mais, a não ser pensar. Entretanto, sem haver como escapar
da sina que tomou para si, permanece a escrever. Nesta perspectiva, nossa pesquisa trata de
uma investigação de cunho autobibliográfica a ser desenvolvida através da análise
hermenêutico-filosófica dos conceitos centrais apontados.
Palavras-chaves: Literatura. Filosofia. Jean-Jacques Rousseau. Vocação.

1 Introdução
A escrita tem sido fundamental para o desenvolvimento da sociedade humana, ela permitiu
que histórias, culturas, mandamentos, conceitos entre outros ensinamentos chegassem da maneira
mais verossímil possível a atualidade. Desde a antiguidade quando surgiu tem mostrado sua
necessidade para comunicação e propagação do conhecimento adquirido ao longo dos anos.
Em virtude disso, iremos tratar a importância que a escrita tomou na vida do filósofo
moderno Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), que utilizou a escrita - sua vocação - para
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expressar seus pensamentos e conceitos acercada da sociedade e de como o homem está se
desenvolvendo. Além disso, ela se tornou sua principal forma de expressar sentimentos que a
fala não conseguia abarcar.
Nesse sentindo, iremos abordar como é possível a relação entre a filosofia e a literatura,
que andam juntas neste tema, pra melhor compreensão de como o filósofo genebrino começa a
recorrer a esta ferramenta, que apesar de ter sido crucial para seu reconhecimento, como
filosofo, escritor e teatrólogo, foi também responsável por muitos de seus dissabores.
2 Filosofia e Literatura: Ultrapassando fronteiras
Desde o surgimento da Filosofia e da Literatura se presenciou um rompimento,
vinculado principalmente às suas funções dentro do Estado grego. As fronteiras entres elas
existem desde o período antigo, onde ambas estavam buscando um logos filosófico
(GAGNEBIN, 2015 p. 13). Por conta disso, retomaremos os motivos que levaram a
corroboração desta querela e somente após o reconhecimento histórico desse distanciamento,
iremos compreender o porquê devemos pensá-las em conjunto.
Somente no século XVIII o termo Literatura32 passa a existir. Antes, ela era conhecida
como a poesia e surgiu primeiro na civilização grega; era também responsável por passar
ensinamentos sobre moral e ética para os gregos através dos contos épicos. Contudo, com o
surgimento da escrita por volta do século VII-VI a.C., a filosofia ganha seu espaço em meio a
comunidade grega e ela também começa os ensinamentos acerca da moral e da ética.
Platão é o filósofo a quem podemos atribuir as primeiras grandes críticas feitas aos
poetas. Podemos tomar como exemplo na sua obra A República (séc. IV a.C), no Livro II, os
apontamentos de como os poetas Hesíodo e Homero atribuíam facilidade aos vícios, enquanto
o caminho da virtude seria longo e penoso. No Livro III, o autor continua a exortar a forma

32

O termo Literatura até o século XVIII não era utilizado para caracterizar, nominar ou identificar escritos ou
obras que tivessem relação com o belo artístico, pois a primeiro momento ela designava erudição, definição
proposta no verbete da Enciclopédia na metade do período setecentista, desse modo, a literatura era um
conhecimento. Para tanto, Voltaire irá esclarecer a definição de “literatura”, em seu Dicionário Filosófico (1764)
que iremos utilizar neste trabalho, pois ela assegura tanto a que foi mencionada na Enciclopédia, quanto abrange
as belas-letras, a poesia, o romance, a intuição artística. Cito-o: ‘Literatura: esta palavra é um desses termos vagos
tão frequentes em todas as línguas, tal como filosofia. (...) A literatura é precisamente o que era a gramática entre
os gregos e entre os romanos. A palavra letra só significava inicialmente gramma. Mas, como as letras do alfabeto
são o fundamento de todos os conhecimentos, com o tempo chamavam-se gramáticos não somente os que
ensinavam a língua, mas também aqueles que se aplicavam à filosofia, ao estudo dos poetas e dos oradores, aos
escólios às discussões dos fatos históricos. (...) Chamamos de bela literatura aquela que atém aos objetos
possuidores de beleza: a poesia, a eloquência, a história bem escritas. A simples crítica, a polimatia, as diversas
interpretações dos autores, os sentimentos dos antigos filósofos, a cronologia não são belas literaturas, são sem
beleza (VOLTAIRE, 1973, p. 247-248).
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como a figura dos Deuses, do Hades, da morte e como era relatada nos cânticos épicos. Por fim,
no ápice de suas críticas no Livro X, os poetas são expulsos da República, concretizando os
“pré-conceitos” que são carregados até a atualidade.
Hesíodo é considerado um poeta pré-filosófico, uma vez que antecipa um pouco daquele
esforço de explicação racional que começou a ser feito mais tarde pelos filósofos. Inicialmente os
poetas eram os responsáveis pela educação na Pólis; eles ensinavam aos gregos como se decifrar os
fenômenos do mundo, apresentando uma explicação acerca da realidade. Dito isto, entendemos de
forma inicial o porquê das discordâncias com a filosofia, pois, quando ela surge toma para si um
papel que já pertencia aos poetas. Assim, os filósofos afirmavam que os poetas não teriam
compromisso com a verdade, julgando-os pela sua falta de compromisso com o real, pois eles
ensinavam por meio de narrativas, acreditando que essa seria a melhor forma de dar continuidade
a ética e a moral grega. Todavia, a não preocupação com a verdade que o poeta possuía dava uma
maior liberdade sobre como tratar diferentes assuntos que era negado ao filósofo.
A autora Jeanne Marie Gagnebin de Bons (2016) irá elucidar que a relação entre
filosofia e literatura está relacionada pela conexão entre História e Linguagem33, pois, para a
autora, ao contrário do que se acredita no senso comum, a filosofia não trabalha a partir de
“ideias”, mas sim de palavra; ou seja, da linguagem, onde ela constrói e se autodefine ao longo
da história, criando dessa ligação um parentesco com a literatura. Para Gagnebin, quando Platão
expulsa os poetas da República e critica categoricamente os Sofistas34, não o faz somente pela
política e educação da Pólis, mas “porque ele sabe o quanto gosta de teatro, poderíamos dizer,
Platão fareja ali o perigo maior: que a sedução da beleza tenha mais força que a procura, muitas
vezes difícil, ingrata, aporética, do verdadeiro” (GAGNEBIN, 2016, p. 7).
Desse modo, a ideia de que existe “algo” que não possuiria conteúdo verdadeiro é mais
atrativo do que o real; isto ocasionava inquietação no filósofo da Antiguidade, observando que
poético acabara por trazer à tona desejos e sonhos que imitam a vida. Contudo, estes “continuam
mudos e perigosamente belos nesse território enigmático onde morte e beleza se combinam,
como no canto das Sereias” (GAGNIBIN, 2016, p. 9). A literatura não possuiria uma voz ativa,
ou seja, ela estaria ligada as letras, a um calar; isto pode ser representando pela célebre frase do
filósofo Jean-Jacques Rousseau “Não ousei, pois, falar, e, não podendo calar, ousei escrever”
(ROUSSEAU, 1997, p. 189). Assim, conforme Jeanne Marie:
História e Linguagem, inseparáveis, delimitam o exercício filosófico, fazendo sua grandeza e sua fragilidade –
e tecendo seu parentesco com aquilo que, a partir do Romantismo alemão, costumamos chamar de ‘literatura’
(GAGNEBIN, 2016, p. 6).
34
Os Sofistas eram pensadores que viajam de cidade em cidade realizando discursos públicos, atraindo a atenção
dos jovens, conseguindo assim estudantes para cobrar taxas para educá-los.
33
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Platão diz algo, claro à revelia dele mesmo, que a ‘literatura’, isto é a arte
das ‘letras’ (littera), não dá voz viva, deverá explicitar bem mais tarde, em
particular com Maurice Blanchot ou Bataille, Kafka ou Beckett, a saber
que a raiz da literatura é a representação da ausência, por metonímia da
morte e dos mortos. Não só porque, como no epos antigo, lembra as
façanhas dos heróis mortos, mas porque escrever sempre significa abdicar
da imediatidade da presença e da palavra viva (GAGNEBIN, 2016, p. 9).
Mediante a isso, a ambição da Filosofia é: explicar de forma racional acontecimentos
históricos e conhecer todos as nuances que formam determinadas situações, mantendo uma
certa distância do objeto analisado. Já tratando do mundo sensível, em contrapartida, a literatura
ousa em falar daquilo que não aconteceu ainda ou mesmo nem existe, criando outras dimensões
e realizando sua própria ficção. De certo modo, ambas buscam explorar camadas do
conhecimento e em determinados instantes se desdobram uma na outra possibilitando o
vislumbre ou conexão do filosófico-literário. A citação a seguir, ratifica o que foi observado:
Talvez a filosofia queira, sim, ampliar a zona de clareza em redor do enigma- e para
isso, a reflexão sobre suas formas retóricas e literárias só pode ajudar. Talvez a
literatura consiga permanecer com mais tranquilidade na opacidade do enigma porque
não pretende esclarecê-lo. Mas ela precisa lançar mão, para isso, de invenções e de
figurações sempre renovadas, isto é, ela também precisa se aventurar pelos caminhos
do pensamento (GAGNEBIN, 2015, p. 14).

Nesse sentido, enquanto Platão enfatiza e trata a poesia de modo depreciativo,
Aristóteles por sua vez a resgata, vendo-a com um olhar positivo e destacando a forma
privilegiada que ela pode possuir no ensino, visto que teria a capacidade de enriquecer os
acontecimentos os universalizando, enquanto a história ficaria restrita ao particular. Frisa que
não se deve se ater a ideia da poesia vinculada a inverdades, mas compreender o que ele chama
de verossímil e possível, sendo este o que podemos assimilar como a capacidade que a poesia
teria de recriar um universo paralelo dos fatos narrados, ou seja, não tendo compromisso em
relatar verdades empíricas ou verdades lógicas. Vejamos as palavras de Aristóteles:
Segundo o que foi dito se apreende que o poeta conta, em sua obra, não o que
aconteceu e sim as coisas que poderiam vir a acontecer, e que sejam possíveis tanto
na perspectiva de verossimilhança como da necessidade. O historiador e o poeta não
se distinguem por escrever em verso ou prosa; casos as obras de Homero fossem
postas em metros, não deixaria de ser história; a diferença é que um relata os
acontecimentos que de fato sucederam, enquanto o outro fala das coisas que poderiam
suceder. E é por esse motivo que a poesia épica contém mais filosofia e circunspecção
do que a história; a primeira trata das coisas universais, enquanto a segunda cuida do
particular. Entendo que tratar das coisas universais significa atribuir a alguém ideias
e atos que, por necessidade ou verossimilhança, a natureza desse alguém exige; a
poesia, desse modo, visa ao universal, mesmo quando dá nome a suas personagens.
Quanto a relatar o particular, ao contrário, é aquilo que Alcebíades fez, ou aquilo que
fizeram a ele (ARISTÓTELES, 2000, p. 47).
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Desta maneira, ressaltamos que Aristóteles se atém a beleza da obra, de como ela é
representada. Posto isso, mesmo que para Platão o poeta seja um imitador do mundo e não
possua verdades - a forma como ele o faz e os diferenciais que o possível e o verossímil dão as
suas narrativas - os eleva a um significado mais amplo e aproxima assim a filosofia e poesia,
tal qual a filosofia e a literatura no pensamento aristotélico.
Portanto, para compreender a importância dessa relação para o desenvolvimento do
saber é necessário diagnosticar de que forma essa temática se enquadra no século das luzes, ao
contrário do que ocorre na Antiguidade. No período Moderno não há problemas entre a filosofia
e literatura, visto que os homens de letras - homem letrado que herdou uma cultura letrada, que
está escrevendo para uma elite - estão envoltos em uma variedade de escritos, como poemas,
tratados, ensaios, verbetes e peças, o que nos faz acreditar que existiria então uma harmonia
dinâmica entre eles:
Todavia, adverte-se que não há uma relação conflituosa entre a
literatura (poesia) e a filosofia (pensamento) em poder ou não dizer, ou
em explicar as mesmas coisas, para os homens do período da ilustração,
pois, há uma apropriação recíproca de gêneros distintos. Percebe-se que
não há essa confrontação e sim uma relação intricada, pelo menos nesse
contexto, ou seja, não há necessidade de se buscar essa dificuldade
suplementar para se enfrentar, no que se refere às obras tratadas aqui
(FAÇANHA, 2010, p. 47-48).
As fronteiras entre elas, neste período, já não estão bem definidas. É possível enxergar
tal avanço em duas questões: a primeira em que a filosofia reconhece na literatura a sua
autonomia do discurso artístico (que um século depois viria a se tornar a Estética, um dos
campos mais estudados pela própria filosofia) e a segunda, pelo distanciamento que o filósofo
do XVIII para passa a ter da figura do sábio.
Apesar das belas artes no século XVIII iniciarem sua escalada para uma valorização,
notamos que o que reconhecemos ainda na atualidade por filosofia e literatura possuía uma
denominação diferente, seja pelo movimento que a própria linguagem faz ou pela forma que
pode ser reconhecida no Iluminismo.
Bento Prado Junior irá discorrer acerca do tema no prefácio Filosofia e as Belas-Letras
no século XVIII (2001), diagnosticando que a forma de se comunicar por meio da escrita e
leitura - signos e códigos, por exemplo - é divergente do período Moderno para
contemporaneidade. Ele utiliza dos escritos de R. Darnton35 sobre os romancistas do XVIII para
35

Robert Choate Darnton nasceu em 10 de maio de 1939 em Nova York, Formou-se na Phillips Academy em
1957 e em Harvard University em 1960. Se tornou um historiador cultural e bibliotecário
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enfatizar as discrepâncias que existem na linguagem, mas também sua relação com a filosofia.
Desse modo, o termo livros filosóficos que hoje faz referência a universidades, pensamentos,
ideias e paradigmas, anteriormente evocava para editores, livreiros, escritores e leitores do
século das Luzes à libertinagem, citando-o:
Naquele século, há apenas 250 anos atrás, tal expressão significava para editores,
livreiros, escritores e leitores, ‘mercadoria ilegal, fosse ela irreligiosa, sediciosa ou
obscena’. O sentido do adjetivo ‘filosófico’ remetia sobretudo à subversão e a
transgressão, da mesma maneira que ‘liberdade’ podia significar (mais do que isso,
estava na cara para o comprador de livros) lascívia (PRADO JUNIOR, 2001, p. 11).

Esta relação com o subversivo, proibido e a libertinagem acaba por esclarecer quais
eram os “tons” que a filosofia e a poesia recebiam neste período. Observamos assim que muito
das críticas feitas por Platão se fazem presentes, já que se tem por literatura “coisas” que não
são consideradas verídicas, lembrando assim que o fato dela poder tratar do ficcional
(emocional) acaba por permitir uma certa desvalorização ou má interpretação do que é dito.
Desta maneira, podemos identificar que qualquer tentativa de quebra de padrões que eram
descritas nas obras desse século, era rotulado de forma pejorativa.
Nesta perspectiva, não é certo acreditar que tal rótulo de alguma maneira estava a
desmerecer o que os autores queriam mostrar ao mundo com suas obras; se sabia que mesmo
um livro erótico iria apresentar críticas à igreja, à política e à sociedade, ou seja, aquilo que se
compreendia por libertinagem ou o “pensar fora da caixa” levariam a questionamentos
fundamentais para a construção da sociedade moderna. A filosofia estava engajada com a
literatura, relatando os abusos sociais e a necessidade de revoluções.
Sendo assim, em diversos momentos alguns escritores buscavam medidas de propagar
suas teorias e essa união entre filosofia e literatura passava a ser uma das mais eficazes ao
permitir o encontro do filosófico com o poético.
Nesse sentindo, compreendemos como a filosofia e a literatura podem trabalhar juntas
e assim inserimos a vocação do autor - escrita - como uma forma de reconhecer tanto o lado
literário de Rousseau como o filosófico, que fica evidente até mesmo nos dilemas que a sua
própria vocação traz.

acadêmico americano especializado na França do século XVIII. Ganhou diversos prêmios e honrarias em virtude
de suas obras e traduções, mas também ganhou a Medalha Nacional de Humanidades em 2011, pelo
Presidente Barack Obama, por não desistir de tornar possível o acesso ao conhecimento para todas as classes.

Página | 151

3 A vocação: No silêncio da letra
A palavra Vocação é um termo derivado do verbo em latim vocare que significa “chamar”,
isto é, uma inclinação, uma tendência ou uma habilidade que leva o ser humano a atuar em uma
determinada carreira ou profissão. Nesse sentido, a vocação seria uma aptidão natural, uma
capacidade de realizar determinadas tarefas com felicidade, facilidade e realização. Blanchot (1907)
discorre a respeito do que podemos compreender pelo termo vocação, cito o autor:
O que significa aqui a palavra ‘vocação’? Ortega y Casset afirmou que cada um de
nós tem um projeto essencial - talvez único - que passamos a vida recusando ou
realizando, lutando, porém quase sempre contra ele, num combate obscuro,
desesperado e vivo. Assim, diz ele, foi Goethe, que passou sua vida ilustre traindo sua
vocação autêntica. E toda existência é ruína, todo êxito brilhante um monte de
escombros entre os quais o biógrafo deve procurar aquilo que a pessoa deveria ter se
tornado. [...] A ideia de uma vocação (de uma fidelidade) é a mais perversa das que
podem perturbar um artista livre (BLANCHOT, 2005, p. 148-149).

Nesse sentido, compreendemos o que o termo vocação representa; todavia, qual seria a
vocação de Jean-Jacques Rousseau? Quais seriam as suas inclinações e talentos? O que
representaria a ele tão bem? A resposta para estas perguntas seria a escrita, ela seria a faca de
“dois gumes”, pois se tornaria seu advogado, juiz e carrasco, por tudo que ela dará e tirará ao
longo de sua vida. Contudo, o que seria escrever? Para Jean-Paul Sartre em sua obra Que é a
Literatura? Escrever é utilizar as palavras para discorrer a respeito de algo, tendo um escritor
engajado com os temas do seu tempo, não permitindo que as pessoas ignorem o mundo - seus
problemas - e se considerem inocentes ao fazê-lo.
O filósofo francês irá retomar a frase de Brice Parain que fala “as palavras são como pistolas
carregadas" (SARTRE, 2015, p. 29), dizendo assim que o homem deve saber o que falar e qual seu
propósito para tal discurso proferido, tendo consciência de qual é seu alvo e onde o que está sendo
atingido, sem agir como criança que sente prazer em ouvir o barulho dos tiros. Para tanto, Sartre
afirmará que uma vez engajado no universo da linguagem, não se pode mais deixá-lo. Isso acontece
com Rousseau, que possui a inclinação para escrita e a utiliza como meio de comunicar-se com o
mundo por meio das letras e o faz tanto por felicidade como por angústia
Assim, o crítico literário francês Maurice Blanchot na obra O livro por vir (2005) dedica
a Rousseau um capítulo em que discorre a respeito do seu envolvimento com a literatura e de
que maneira podemos reconhecer a escrita - sua vocação - como uma felicidade e um pesar, eis
a seguir a citação do autor:
A iluminação de Vincennes, o ‘fogo verdadeiramente celestial’ de que se sente
inflamado, evoca o caráter sagrado da vocação literária. Por um lado, escrever é o mal,
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pois entra na mentira da literatura e na vaidade dos costumes literários; por outro lado,
é torna-se capaz de uma mudança encantadora e entrar numa nova relação de
entusiasmos ‘com a verdade, a liberdade e a virtude’ (BLANCHOT, 2005, p. 59).

O teórico discorre que o genebrino cansa de escrever, que é perseguido pela palavra e
desafiado a se calar (BLANCHOT, 2005, p. 64), nesse sentido, a escrita é parte do filósofo,
pois ela é o seu meio de relacionar com o mundo.
A dificuldade em expressar seus pensamentos e manter uma conversa durante um período
de tempo é relatada na sua obra As Confissões36 no livro III, que demonstram bem os sentimentos
de insegurança, timidez, acanhamento e a forma como ele “não é senhor de suas palavras”
(STAROBINSKI, 2011, p 168), reforçando assim a importância que escrever passa a ter na vida do
filósofo, já que este foi o meio que ele encontrou para que o mundo pudesse conhecer seus
pensamentos a respeito da sociedade, da economia, do homem, das letras. Cito Jean-Jacques:
Neste ponto os que vivem em sociedade tem uma grande vantagem:
sabendo melhor o que é preciso calar, têm mais certeza do que dizem;
entretanto ainda assim lhe escapam frequentemente muitas grosserias.
Julguem aquele que repentinamente cai ali: quase que lhe é impossível
falar impunimente um minuto. Nos encontros a sós há um outro
inconveniente que acho pior, a necessidade de falar seguidamente: quando
lhe falam, é preciso responder e se não lhe dizem nada, é preciso animar a
conversa. Esse constrangimento insuportável foi o que me fez desgostar da
sociedade. Não vejo vexame mais terrível do que a obrigação de falar logo
e sempre (ROUSSEAU, 2018, p. 115).
A partir da citação é possível reforçar a importância que escrever teve em sua vida, pois
notamos o desconforto em se comunicar, principalmente por não saber como expressar tudo
que gostaria em sua fala.
Entretanto, mesmo que a “letra”, tenha dado a oportunidade de dissertar a respeito de
tudo aquilo que sentia em sua alma, ela também o levou a desprazeres, pois o genebrino em
suas confissões relata as dificuldades que teve em se relacionar com o mundo das letras, em
aceitar seu lado literário, principalmente por que não querer ser reconhecido como alguém
pertencente a academia, descontentamento esse que Jean Starobinski apresenta em seu livro
Jean-Jacques Rousseau a transparência e o obstáculo, “não, ele não quer que o reduzam a ser
apenas um homem de letras” (STARBINSKI, 2011, p. 171), de acordo com o comentador o
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A obra Confissões: Jean Jacques Rousseau é autobibliográfica e levou muitos anos sendo escrita pelo filósofo,
durante este período ele a interrompeu várias vezes, principalmente em tentativas de parar de escrever. Essa
retomada pela escrita pode ser vista como uma necessidade de contar o seu lado da história, haja visto que no
início de suas confissões, ele deixa claro que uma de suas intenções é justamente apresentar o verdadeiro Rousseau
aos jovens, além disso pede que ela só seja publicada após sua morte.
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sentimento que Rousseau tem de si mesmo é “único”. Jean-Jacques tem consciência da
habilidade que possui e compreende que escrever lhe traz contentamento, tanto quanto seu
oposto, não obstante o que leva ele a continuar escrevendo é sua necessidade em expressar o
que a fala não consegue expor, tirando assim o “véu” que o oculta da sociedade, mas
principalmente ele não quer se esconder de si mesmo, se ofuscar perante o medo de trazer à
tona os seus pensamentos.
Pontuamos assim a importância que escrever foi benéfico ao autor, entretanto, a escrita
também foi responsável pelos males que o acometeram, o Lampejo de Vincennes é o momento
em que Rousseau é iluminado pela ideia que daria origem ao Ensaio sobre as Ciências e as
Artes37, conhecido como Primeiro Discurso, o filósofo genebrino aponta este momento como
o início de sua maldição38, pois o tem como ponta pé inicial para sua vida dentro das belasletras, “eis como, quando menos o esperava, tornei-me autor” (ROUSSEAU, 2005, p. 25):
A iluminação de Vincennes, o ‘fogo verdadeiramente celestial’ de que se sente
inflamado, evoca o caráter sagrado da vocação literária. Por um lado, escrever é o mal,
pois é entrar na mentira da literatura e na vaidade dos costumes literários, por outro
lado, é tornar-se capaz de uma mudança encantadora e entrar numa nova relação de
entusiasmo ‘com a verdade, a liberdade e a virtude’ (BLANCHOT, 2005, p. 59).

Blanchot, afirma que ao mesmo tempo que Rousseau se encontra como um novo
homem, ele também se perde, pois se tornou outro, a literatura é o seu caminho, bem como seu
descaminho, que levará o genebrino a reafirmar em diversos momentos de sua vida que ao
adentrar este novo universo muitos dissabores foram causados, cito o filósofo:
Aqueles desentendimentos contínuos e as importunações diárias às quais estava
sujeito tornaram insuportável minha moradia e minha estada em Paris {..} eis como
os dissabores imprevistos duma situação de meu gosto me lançaram,
inadvertidamente, na literatura; e eis como marquei minhas primeiras obras com toda
a bílis e mau humor que me levaram a escrevê-las (ROUSSEAU, 2018, p. 347-348).

Rousseau, se torna o escritor que reclama das letras, que fala de seus males e mentiras,
de como as coisas se tornam cada dia mais lúdicas e falsas dentro da literatura, utilizando a
própria que para ele é má, “Jean Starobinski nota perfeitamente que Rousseau inaugura o tipo
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O Discurso sobre as Ciências e as Artes (1750) alcançou o prêmio da academia de Dijon em 1750, sobre a
seguinte questão, proposta pela mesma academia: ‘o restabelecimento das ciências e das artes terá contribuído para
aprimorar os costumes?’.
38
A advertência que Jean-Jacques Rousseau faz no início do Primeiro discurso, representa de forma ímpar como
o autor se sente em relação a tudo que lhe ocorreu depois do Lampejo de Vincennes, cito o autor: Que será a
celebridade? Eis a obra infeliz a que devo a minha. É certo que essa peça, que me valeu um prêmio e me deu nome,
será, no máximo, medíocre e, ouso acrescentar, uma das menores deste repositório. Que abismo de misérias não
teria evitado o autor, se esta primeira obra tivesse sido recebida como o merecia! Mas era preciso que um favor
inicial injusto me trouxesse, aos poucos, uma severidade que ainda é mais injusta. (ROUSSEAU, 1997, p. 181)
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de escritor que quase todos nos tornamos, de uma forma ou de outra: obstinado em escrever
contra a escrita” (BLANCHOT, 2005, p. 59), o genebrino gostaria de abandoná-la, se tornar
nulo para seus opositores, porém não o faz, dado que este não conhece mais outra forma de se
manifestar, conforme pode se observar com Jean Starobinski que reforça as tentativas falhas de
Jean-Jacques de se manter afastado da pena:
A própria escusa, enquanto permanece pública, é ainda um laço com o mundo da
opinião, e não apaga a culpa. No limite, seria preciso fazer silêncio, torna-se nulo para
os outros. Mas Rousseau não se poderá calar, não poderá fazer de outra maneira que
não escrever sua vontade de tornar-se nulo [...]. Renega o mundo sem morrer para o
mundo. Está cativo de um papel que o obriga a mostrar-se virtuoso aos olhos do
público (STAROBINSKI, 2011, p. 55-57).

Esta passagem além de mostrar a dificuldade que o filósofo tinha em deixar esse seu lado,
nos faz pensar que dissabores seriam esses que diz ter sofrido durante sua vida, que o levaram
principalmente a se afastar da sociedade que chamava de corrompida, onde uma de suas maiores
preocupações era que utilizassem do seu nome para contar mentiras, ele que sempre prezou pela
verdade e transparência, ficava cada vez mais entristecido e solitário com as perseguições que sofria
dentro da própria academia de letras, por seus “amigos” e sociedade civil.
Nesse sentindo, Jean-Jacques escreve com tédio, cansado, em um século que quase
todos são ávidos por escrever, para ele nada o cansa mais, a não ser pensar. Entretanto, sem
haver como escapar da sina que tomou para si, permanece a escrever.
4 Considerações Finais
Concluímos, que apesar da escrita ter sido de extrema importância para o
desenvolvimento do filósofo J.-J. Rousseau, ela também foi responsável por muitas de suas
tristezas e sofrimentos ao longo de sua jornada. Apesar de ser necessária para proferir o que a
oralidade não permitia, escrever fez ele adentrar em um meio social que lhe causava
descontentamento.
Destacando que além de ter críticas a própria academia do século XVIII, Rousseau
também criticava a filosofia e a literatura, afirmando que elas seriam más, dado que nos tirariam
do percurso da normalidade, além disso o genebrino não poderia negar sua vocação, pois ela é
um compromisso e o levaria a um descaminho.
O exílio literário, a ausência do mundo, o silêncio da letra e o pesar da pena são fardos
pesados que muitos escritores carregam quando estão submersos pelas letras. Escrever,
portanto, é um ato solitário, mas necessário em meio a uma sociedade tão problemática, e talvez
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por isso, que nosso autor aguentar todos os dissabores que a sua vocação lhe presentou, pois
alguém não poderia se calar frente aos males deste mundo.
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RESUMO: Neste trabalho de cunho ensaístico, busquei experimentar com a noção (de caráter
tanto conceitual quanto prático) de “Escrevivência”, termo que surge a partir da obra de
Conceição Evaristo, ao tentar a compreender dentro de um horizonte de uma prática reflexivopolítica presente na obra “A Hermenêutica do Sujeito” de Michel Foucault. Este horizonte cujo
re-flexo político que emerge é justamente o de um cuidado consigo mesma por parte da autora.
É a partir de um questionamento acerca dessa possibilidade produtiva de discursos – como é
possível pensar um diálogo entre a noção de “Epiméleia heatoû” (cuidado-de-si) no pensamento
de Michel Foucault & a “Escrevivência” como apresentada na obra de Conceição Evaristo.
Palavras-chave: Evaristo; Foucault; Escrevivência; Biopolítica; Decolonialidade.

1 Introdução
Nessa investigação começamos da questão “a Escrevivência pode ser interpretada como
uma maneira de cuidar-consigo?”. Foi a partir desta interrogação que buscou-se considerar a
experiência do cuidado como aquela pela e a partir da qual os sujeitos transitam de uma vivência
estética da existência para uma experiência comum de política da verdade.
É a partir de um questionamento acerca dessa possibilidade produtiva de discursos –
“como é possível pensar um diálogo entre a noção de ‘epimeleia heatou’ (cuidado-de-si) no
pensamento de Michel Foucault & a ‘escrevivência’ como presente na obra de Conceição
Evaristo?” – que surge a possibilidade de se pensar no discurso de uma escrevivência como
maneira de cuidar-de-si, e, portanto, de exercer as atividades de crítica e política por meio do
fazer literário.
“Mas, o que há, enfim, de tão perigoso no fato de as pessoas falarem e de seus discursos
proliferarem indefinidamente? Onde, afinal, está o perigo?” (FOUCAULT, 2012, p. 8). A
hipótese de Foucault é de que em toda sociedade a produção do discurso é controlada,
selecionada, organizada e distribuída por determinado número de procedimentos, cujas funções
conjuram e dominam seus poderes e perigos, sua acontecimentalidade e aleatoriedade, algo que
esquiva sua própria materialidade (Foucault, 2012). “Por mais que o discurso seja
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aparentemente bem pouca coisa, as interdições que o atingem revelam logo, rapidamente, sua
ligação com o desejo e com o poder” (FOUCAULT, 2012, p; 9-10).
Neste trabalho de cunho ensaístico, busquei experimentar com a noção (de caráter tanto
conceitual quanto prático) de “escrevivência”, termo que surge a partir da obra de Conceição
Evaristo, ao tentar a compreender dentro de um horizonte de uma prática reflexiva – & cujo reflexo que emerge é justamente o de um cuidado consigo mesma por parte da autora – ao escrever.
“Essas escritoras buscam na história mal-contada pelas linhas oficiais, na literatura
mutiladora da cultura e de dos corpos negros, assim como em outros discursos sociais
elementos para comporem as suas escritas. Debruçam-se sobre as tradições
afrobrasileiras, relembram e bem relembram as histórias de dispersão que os mares
contam, se postam atentas diante da miséria e da riqueza que o cotidiano oferece,
assim como escrevem às suas dores e alegrias íntimas” (EVARISTO, 2005, p. 7).

Se considerarmos, segundo Foucault (2010), como “filosofia” uma forma de pensamento
que interroga as possibilidades e causas do verdadeiro e do falso, e de distinguir um do outro;
podemos ainda caracterizar como filosofia “a forma de pensamento que se interroga sobre o que
permite ao sujeito ter acesso à verdade, forma de pensamento que tenta determinar as condições e
os limites do acesso do sujeito à verdade” (FOUCAULT, 2010, p. 15).
Foucault (2015) propõe uma questão histórico-crítica a partir das perguntas “quem
somos atualmente?” e “em como não ser governado dessa ou daquela forma?”. Na presente
investigação e experimentação ensaística perguntamos – é na transversalidade entre os
questionamentos do que é a verdade e em como é possível conhecer a verdade, que indagamos
“qual a verdade da mulher negra, americana, pobre”?, ou seria justamente em sua vivência
mesma, que pode ser expressa (neste contexto, por meio da escrevivência)?40
“Assim como a centelha da criação das mais velhas se propagou anônima e oralmente
até as mais novas, e nas condições de vida das mães e das avós pode se encontrar a
gênese da arte literária das mulheres negras americanas da contemporaneidade, outras
heranças foram conservadas no interior do grupo. Táticas de sobrevivência foram
também ensinadas e aprendidas na teia familiar de todos os povos da diáspora
africana. Movimentos de resistência foram executados por grupos, ou às vezes até por
um indivíduo, em toda a América compondo um repertório significativo de uma
história que a história não registra” (EVARISTO, 2005, p. 9).

Qual é a sua atualidade (enquanto sujeitos contemporâneos ao seu próprio tempo)? Qual
o objetivo de sua atividade filosófica, espiritual, científica, em fim transformadora na medida
em que pertencem à nossa atualidade?
“Vimos que Michel Foucault desenvolveu a ideia de uma “microfísica do poder”, uma nova forma de
compreender o poder nas relações sociais” (GALLO, 2016, p. 231). “O filósofo afirmou que, nas sociedades
ocidentais, predominaram três tecnologias de poder distintas, por meio das quais o poder é exercido: poder de
soberania, poder disciplinar e biopoder” (GALLO, 2016, p. 231).
40
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“Tal como doravante ela é, a verdade não será capaz de salvar o sujeito. Se definirmos
a espiritualidade como o gênero de práticas que postulam que o sujeito, tal como ele
é, não é capaz de verdade, mas que a verdade, tal como ela é, é capaz de transfigurar
e salvar o sujeito, diremos então que a idade moderna das relações entre sujeito e
verdade começa no dia em que postulamos que o sujeito, tal como ele é, é capaz de
verdade, mas que a verdade, tal como ela é, não é capaz de salvar o sujeito”
(FOUCAULT, 2010, p. 19).

A análise dos discursos não apenas evidencia um pensamento revestido de seus signos
em efetividade materializada por palavras ditas ou escritas; nem é justamente reduzida em uma
disposição clara das estruturas da língua, postas em jogo e produzindo sentido: “[...] é o discurso
ele próprio que se situa no centro da especulação” (FOUCAULT, 2012, p. 46).
A educação, embora seja, de direito, o instrumento graças ao qual todo indivíduo, em
uma sociedade como a nossa, pode ter acesso ao qualquer tipo de discurso, é bem
sabido que segue, em sua distribuição, no que permite e nhoque impede, as linhas que
estão mascaradas pela distância, pelas oposições e lutas sociais. Todo sistema de
educação é uma maneira política de manter ou de modificar a apropriação dos
discursos, com os saberes e os poderes que eles trazem consigo” (FOUCAULT, 2012,
p. 41).

E essa centralidade analítica possibilita uma compreensão dos jogos de poder que
produzem sentido, controlam, selecionam, organizam e redistribuem o discurso nas relações
entre sujeitos, e por fim constroem subjetividades dessa ou daquela maneira, mediante esta ou
aquela relação saber-poder e por conta desse ou daquele construto subjetivo. É nesta relação
entre os saberes e os poderes em jogo, evidenciadas pela análise do discurso, que a posição
crítica novamente emerge como possibilidade de uma estética da existência.
Por saber, Foucault (2015, p. 46) entende “todos os processos e a todos os efeitos de
conhecimento que são aceitáveis num momento dado e num domínio definido”; O termo poder
tem significância para o autor (Foucault, 2015) como aquilo que abrange toda uma série de
mecanismos particulares, definíveis e definidos, que podem induzir comportamentos ou
discursos – são esses os elementos pertinentes a essa análise.
É neste nível, nesta conexão entre saber-poder, que opera a chamada arqueologia do
pensamento, avaliando a aceitabilidade específica em dado contexto histórico, epistemológico
e existencial, estabelecendo uma rede que explane essas singularidades (os acontecimentos)
como um efeito a algo (às relações contingentes e históricas entre saber-poder)41.

“Para Foucault, a sociedade é um prolongamento da guerra. As relações políticas no meio social nada mais são
que uma maneira de gerir os conflitos entre os indivíduos, isto é, trata-se da guerra entre os indivíduos organizada
de outro modo. Além disso, Foucault não considerava que o pacto social desloca todo o poder para o governante,
como sustentava Hobbes. Para Foucault, é apenas aparentemente que o poder emana do governante: como vimos,
segundo esse autor, na realidade há toda uma rede de poder distribuída entre as pessoas que sustenta a posição do
soberano” (GALLO, 2016, p. 232). “Segundo Foucault, o crescimento do capitalismo se sustentou graças à
41
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Na tentativa de reconstruir as condições de aparecimento de certa singularidade, seu
horizonte de emergência propriamente dito, a partir de seus múltiplos elementos determinantes,
e de onde surgem essas singularidades enquanto efeito, e não produto, “poder-se-ia dizer que,
por oposição a uma génese que se orienta para a unidade de uma causa principal com uma
descendência múltipla, tratar-se ia de uma genealogia [...]” (FOUCAULT, 2015, p. 48).
É nessa interseção entre os pensamentos de M. Foucault e C. Evaristo, em um encontro
entre a “escrevivência” e a “hermenêutica do sujeito”, que se inscreve no interior a questão
sobre a escrevivência ser uma maneira de um cuidado de si, portanto, uma forma de estabelecer
uma política da Verdade & uma estética da existência por parte de quem escreve e vive.
A escrevivência de C. Evaristo se configura como uma maneira não só de conscientizar
a si mesma acerca de sua própria história, mas de abrir um horizonte crítico acerca das próprias
condições de produção histórico-discursivas que engendram o racismo, misoginia e machismo
enquanto discursos e poderes que buscam submeter os corpos e mente de grupos de pessoas:
mulheres, negros, latino-americanos, indígenas, pobres, párias, gays, adictos e toda sorte de
figura marginalizada dentro de sociedades pelos poderes exercidos por instituições, pelo Estado
e por empresas e iniciativas privadas42.
“A saúde como literatura, como escrita, consiste em inventar um povo que falta.
Compete à função fabuladora inventar um povo. Não se escreve com as próprias
lembranças, a menos que delas se faça a origem ou a destinação coletivas de um povo
por vir ainda enterrado em suas traições e renegações” (DELEUZE, 1997, p. 14).

2 Cuidado-de-Si e Política da Verdade na obra de Michel Foucault.
Uma crítica aos construtos subjetivos tradicionais surge tematizada a partir de um
“Cuidado-de-si” na obra do autor francês Michel Foucault “A Hermenêutica do Sujeito”. Ao
investigar a noção de Cuidado-de-si, tentativa de tradução do termo grego antigo “epiméleia

disciplina – invenção burguesa do século XVII consolidada no século XVIII. É um tipo de poder que se exerce
sobre os corpos dos indivíduos” (GALLO, 2016, p. 232).
42
“A função da disciplina é produzir corpos dóceis, que possam ser moldados, configurados segundo as
necessidades sociais. Assim são produzidos os corpos dos estudantes, dos soldados e policiais, e também dos
trabalhadores. Os corpos disciplinados são corpos exercitados e submissos. Segundo Foucault, a disciplina
aumenta a força dos corpos orientada para a produção, mas diminui a força dos corpos em sentido político,
tornando-os obedientes. A obediência e a conformação dos corpos os tornam mais produtivos” (GALLO, 2016, p.
232). “[...] biopoder, um poder sobre a vida. Mas o biopoder não deve ser confundido com o poder soberano”
(GALLO, 2016, p. 233). “O poder soberano é aquele que decide sobre a vida ou a morte dos súditos, ao passo que
o biopoder é aquele que procura administrar a vida de uma população. O biopoder é complementar ao poder
disciplinar, mas apresenta diferenças. Vimos que o poder disciplinar se exerce sobre indivíduos adequando-os à
norma. O biopoder, por sua vez, se exerce sobre os grandes grupos de indivíduos já disciplinados que formam as
populações. O poder disciplinar é, portanto, uma condição para que o biopoder se exerçae, enquanto a tecnologia
centrada no corpo é individualizante, a tecnologia centrada na vida é massificante” (GALLO, 2016, p. 233).
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heautoû”, e a partir de seu contraste com outra formulação – “gnôthi seautón” (conhece-te a ti
mesmo) – o francês indica uma tradição clássica que surge na Grécia antiga, é transformada
durante o período medieval e que, contudo, passa por uma guinada na modernidade:
O surgimento de um preceito que prima, aparentemente, “um conhecimento de si” se dá
em torno da figura de Sócrates e do Oráculo de Delfos – gravado na pedra do templo, o gnôthi
seautón era configurado não como um conhecimento de si, fundamento moral ou princípio de
uma relação com os deuses, sendo, contudo, relacionado intimamente ao princípio da epiméleia
heautoû (cuidado de si mesmo). Aqui o cuidado comparece de fato como a regra geral na qual
o conhecimento é uma consequência concreta e particular da regra geral – “é preciso que te
ocupes contigo mesmo, que não te esqueças de ti mesmo, que tenhas cuidados contigo mesmo”
(FOUCAULT, 2010).
“Assim, enquanto tudo nos indica que na história da filosofia – mais amplamente
ainda, na história do pensamento ocidental – o gnôthi seautón é, sem dúvida, a fórmula
fundadora da questão das relações entre sujeito e verdade, por que escolher essa noção
aparentemente um tanto marginal, que certamente percorre o pensamento grego, mas
à qual parece não ter sido atribuído nenhum status particular, a de cuidado de si
mesmo, de epiméleia heautoû?” (FOUCAULT, 2010, p. 4-5).

É este o horizonte em que as contemplações da phýsis (a realidade do mundo natural) e
o discurso racional do logos assumem seu papel como surgimento de um discurso filosófico
propriamente dito. O cuidado de si aqui é considerado, como momento, o acontecimento
espiritual e prático do primeiro despertar do sujeito:
“O cuidado de si é uma espécie de aguilhão que deve ser implantado na carne dos
homens, cravado na sua existência, e constitui um princípio de agitação, um princípio de
movimento, um princípio de inquietude no curso da existência” (FOUCAULT, 2010, p. 9). É,
portanto, apenas a partir da perspectiva da epiméleia heautoû que se justifica o imperativo
“conhece-te a ti mesmo”. Este princípio filosófico fundamental caracterizou a atitude filosófica
por excelência por todo o período greco-romano e helenístico (FOUCAULT, 2010).
Na modernidade, a passagem para um discurso metodológico e científico se deu
necessariamente como uma desconsideração em geral pelo modo de pensamento clássico a
partir da perspectiva do cuidado, em prol de uma primazia do conhecimento: o “momento
cartesiano” requalificou o gnôthi seautón ao construir um sujeito cognoscente, marco este
contraposto na história do pensamento por uma desqualificação da epiméleia heautoû.
“Mas, se [...] o procedimento cartesiano, por razões bastante simples de compreender,
requalificou o gnôthi seautón, ao mesmo tempo muito contribuiu [...] para
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desqualificar o princípio do cuidado de si, desqualifica-lo e excluí-lo do campo do
pensamento filosófico moderno” (FOUCAULT, 2010, p. 15).

Em A Hermenêutica do Sujeito, três características da espiritualidade são apresentadas:
A verdade jamais é direta e completamente dada ao sujeito, não sendo mero ato de
conhecimento e realizando-se enquanto transformação do sujeito; A espiritualidade pode ser
realizada de diferentes formas – é movimento que retira o sujeito de sua condição atual e o
lança para um horizonte em abertura; E as formas pelas quais o sujeito pode ter acesso à verdade
é por meio de uma transformação de si – uma espécie de trabalho (FOUCAULT, 2010); A
subjetividade espiritual portanto deve ser a de um sujeito tornado capaz de verdade:
“Para a espiritualidade, a verdade não é simplesmente o que é dado ao sujeito a fim
de recompensá-lo [...] pelo ato de conhecimento e a fim de preencher esse ato de
conhecimento. [...] Na verdade e no acesso à verdade, há alguma coisa que completa
o próprio sujeito, que completa o ser mesmo do sujeito e que o transfigura. [...] Para
a espiritualidade, um ato de conhecimento, em si mesmo e por si mesmo, jamais
conseguiria dar acesso à verdade se não fosse preparado, acompanhado, duplicado,
consumado por certa transformação do sujeito, não do indivíduo, mas do próprio
sujeito no seu ser de sujeito” (FOUCAULT, 2010, p. 16-17).

Assim, Foucault (2015) propõe uma questão histórico-crítica a partir das perguntas
“quem somos atualmente?” e “em como não ser governado dessa ou daquela forma?”: é na
transversalidade entre os questionamentos do que é a verdade e em como é possível conhecer a
verdade que a questão emerge –
“E qual é a nossa atualidade (enquanto sujeitos contemporâneos ao nosso
próprio tempo) e qual o objetivo de nossa atividade filosófica, espiritual,
científica, em fim transformadora na medida em que pertencemos à nossa
atualidade”? (FOUCAULT, 2015, p. 71).
A essas investigações o autor caracteriza a filosofia crítica enquanto ontologia formal
da verdade e análise crítica do conhecimento; e como ontologia histórica de nós próprios e
história crítica do pensamento.
É em função das relações entre saber-poder analisadas por Foucault que faz sentido
pensar em “exercícios espirituais” e o cuidado de si como práticas de subjetivação e
ultrapassagem de si: “crítica é o movimento pelo qual o sujeito se outorga o direito de interrogar
a verdade sobre seus efeitos de poder e o poder sobre os seus discursos de verdade;”
(FOUCAULT, 2015, p. 35).
Michel Foucault propõe a crítica como experiência de uma indocilidade refletida, de uma
insubmissão voluntária – “A crítica teria essencialmente por função a <<dessubmissão>> no jogo
daquilo a que se poderia chamar, em suma, a política da verdade” (FOUCAULT, 2015, p. 35-36).
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“A <<disciplina>> não pode se identificar com uma instituição nem com um aparelho;
ela é um tipo de poder, uma modalidade para exercê-lo, que comporta todo um
conjunto de instrumentos, de técnicas, de procedimentos ,de níveis de aplicação, de
alvos; ela é uma <<física>> ou uma <<anatomia>> do poder, uma tecnologia. E pode
ficar a cargo seja de instituições <,especializadas>> [...], seja de instituições que dela
se servem como instrumento essencial para um fim determinado [...], seja de
instâncias preexistentes que nela encontram maneira de reforçar ou de reorganizar
sues mecanismos internos de poder [...], seja de aparelhos que fizeram da disciplina
seu princípio de funcionamento interior [...], seja enfim de aparelhos estatais que têm
por função não exclusiva mas principalmente fazer reinar a disciplina na escala de
uma sociedade [...]” (FOUCAULT, 1977, p. 189).

O Cuidado-de-si marca uma passagem de uma Estética da Existência para uma Política
da Verdade, que se efetivaria por meio das análises dos modos como os sujeitos são formados
em seu próprio acontecimento de pensamento enquanto agem e fazem – em suma uma análise
dos sentidos que dão às suas condutas, e quais suas relações com as referências desses sentidos:
é dar atenção “às relações consigo próprio e às técnicas através das quais se formaram essas
relações” (FOUCAULT, 2015, p. 72). Essas relações implicam em uma Política da Verdade.
O cuidado de si seria uma relação permanente consigo próprio, não sendo apenas uma
preparação momentânea para a vida, e sim uma forma de viver, um cuidado em elaborar novos
tipos de relações conosco próprios, de tal forma que nossas relações com os outros também são
transformadas, assim se construindo novas subjetividades intencionais do Eu em uma
intersubjetividade com os Outros.
3 Decolonialidade e escrevivência na obra de Conceição Evaristo.
Quando Foucault considera o desaparecimento da lepra como elemento constituinte dos
locais, jogos e estruturas de exclusão social em sua História da Loucura, ressalta que
“[...] Pobres, vagabundos, presidiários e ‘cabeças alienadas’ assumirão o papel
abandonado pelo lazareto, e veremos que salvação se espera dessa exclusão, para eles e para
aqueles que os excluem. Com um sentido inteiramente novo, e numa cultura bem diferente, as
formas subsistirão – essencialmente, essa forma maior de uma partilha rigorosa que é a exclusão
social, mas reintegração espiritual” (FOUCAULT, 2010, p. 6-7).
Em outra territorialidade e espacialidade, em outra temporalidade e época, com um
sentido inteiramente novo em uma dada cultura diferente, não subsistiram essas formas de
exclusão social sob o caractere do racismo, da misoginia, da servidão e escravidão?
Buscando não apenas esclarecer as problemáticas aqui propostas enquanto reatualização
dos pensamentos e obras desses autores, é propósito central da investigação compreender como
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poderiam se dar ressignificações das relações entre Sujeito e Verdade no seio de uma interseção
com o pensamento Decolonial e a atividade da Escrevivência, de Conceição Evaristo.
Sobre Conceição Evaristo, por ela mesma:
“Do tempo/espaço aprendi desde criança a colher palavras. A nossa casa vazia de
móveis, de coisas e muitas vezes de alimento e agasalhos, era habitada por palavras.
Mamãe contava, minha tia contava, meu tio velhinho contava, os vizinhos amigos
contavam. Eu, menina repetia, inventava. Cresci possuída pela oralidade, pela palavra.
As bonecas de pano e de capim que minha mãe criava para as filhas nasciam com
nome e história. Tudo era narrado, tudo era motivo de prosa-poesia. Na escola adorava
redações tipo: ‘Onde passei as minhas férias’, ou ainda, ‘Um passeio à fazenda do
meu tio’, como também, ‘A festa de meu aniversário’. A limitação do espaço físico e
a pobreza econômica em que vivíamos eram rompidas por uma ficção inocente, único
meio possível que me era apresentado para escrever os meus sonhos” (EVARISTO,
2005, p.1).

Escre(vi)(vendo)me: ligeiras linhas de uma auto-apresentação (EVARISTO, 2005, p.1)43.
“Assim, ocultadas por trás da retórica da modernidade, práticas econômicas
dispensavam vidas humanas, e o conhecimento justificava o racismo e a inferioridade
de vidas humanas, que eram naturalmente consideradas dispensáveis [...] O
pensamento descolonial e as opções descoloniais (isto é, pensar descolonialmente) são
nada menos que um inexorável esforço analítico para entender, com o intuito de
superar, a lógica da colonialidade por trás da retórica da modernidade, a estrutura de
administração e controle surgida a partir da transformação da economia do Atlântico
e o salto de conhecimento ocorrido tanto na história interna da Europa como entre a
Europa e as suas colônias [...]” (Mignolo, 2011 p.4, 6).

Tais elementos evocam o poder disciplinar sobre corpos e a construção histórica de
subjetividades. O pensamento Decolonial emerge como elemento contextualizador para brasileiros.
O diálogo é ainda mais profundo ao considerarmos questões como raça, gênero, etnia e classe, assim
como a escrita enquanto um processo de constituição da autonomia e da crítica.
“Investindo contra várias formas de silenciamento, as mulheres negras continuam
buscando se fazerem ouvir na sociedade brasileira, conservadora de um imaginário
contra o negro. Imagens nascidas de uma sociedade escravocrata perpassam, até hoje,
profundamente, pelos modos das relações sociais brasileiras. Sendo as mulheres
negras invibilizadas, não só pelas páginas da história oficial brasileira, mas também
pela literatura, e quando se tornam objetos da segunda, na maioria das vezes, surgem
ficcionalizadas a partir de estereótipos vários, para as escritoras negras cabem vários
cuidados. Assenhoreando-se “da pena”, objeto representativo do poder falo-cêntrico
branco, as escritoras negras buscam inscrever no corpus literário brasileiro imagens
de uma auto-representação” (EVARISTO, 2005, p. 5).

43

Escrevi, vendo-me;
Escrevi, vivi, vivendo;
Escrevi vivendo a mim.
Escrevi: vi a mim, me vendo.
Auto-apresentação: apresentação de mim para mim mesmo.
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O trecho de Conceição Evaristo nos apresenta a noção de Escrevivência, que dialogará
com expressões desses corpos e subjetividades silenciados, submetidos às tecnologias do poder
e à Biopolítica: esses corpos e sujeitos falam, vivem e se expressam.
“Ler foi também um exercício prazeroso, vital, um meio de suportar o mundo,
principalmente adolescência, quando percebi melhor os limites que me eram
impostos.Eu não me sentia simplesmente uma mocinha negra e pobre, mas alguém
que se percebia lesada em seus direitos fundamentais, assim como todos os meus
também, que há anos vinham acumulando somente trabalho e trabalho. Repito, eu lia.
Avançava pela noite adentro, com os olhos cansados da luz de lamparina de
querosene, com as narinas infectadas pelo cheiro do combustível, pois só mais tarde,
muito mais tarde, a luz elétrica nos chegou como um bem de consumo [...]. Ali, na
moradia dos livros, a minha entrada se tornou ampla e irrestrita. Passei a ter uma
biblioteca à minha disposição. Na época lia dos olhos doer [...]. Mais ou menos pelos
trezes anos, a questão racial me apresentou de tal força, que fui ler Raimundo Nina
Rodrigues. Não é preciso dizer que mais me confundi”. (EVARISTO, 2005, p.1-2).

Acredito que as dimensões temáticas desse impacto são nos horizontes ético-político:
questões de raça, de gênero e de classe são entrelaçadas pela Biopolítica de Foucault e o
pensamento Decolonial (do qual podemos ver uma expressão prévia e brasileira fortíssima na
pessoa de Conceição Evaristo). Esses fragmentos materiais textuais nos permitem introduzir as
questões acerca da Biopolítica e as Tecnologias do Poder a partir da obra de Michel Foucault,
em conjunto com o pensamento Decolonial e a noção de Escrevivência de Conceição Evaristo,
para pensarmos uma relação entre corpos, subjetividades, insubmissão e autonomia.
Da escre (vivência) de dupla face:
“Gosto de escrever, na maioria das vezes dói, mas depois do texto escrito é possível
apaziguar um pouco a dor, eu digo um pouco... Escrever pode ser uma espécie de
vingança, às vezes fico pensando sobre isso. Não sei se vingança, talvez desafio, um
modo de ferir o silencio imposto, ou ainda, executar um gesto de teimosa esperança.
Gosto de dizer ainda que a escrita é para mim o movimento de dança-canto que o meu
corpo não executa, é a senha pela qual eu acesso o mundo. [...] Colocada a questão da
identidade
e
diferença
no
interior
da
linguagem,
isto
é
como atos de criação linguística, a literatura, espaço privilegiado de produção e
reprodução simbólica de sentidos, apresenta um discurso que se prima em proclamar,
em instituir uma diferença negativa para a mulher negra. Percebe-se que na literatura
brasileira a mulher negra não aparece como musa ou heroína romântica, alias,
representação nem sempre relevante para as mulheres brancas em geral. A
representação literária da mulher negra, ainda ancorada nas imagens de seu passado
escravo, de corpo-procriação e/ou corpo-objeto de prazer do macho senhor, não
desenha para ela a imagem de mulher-mãe, perfil desenhado para as mulheres brancas
em geral”. (EVARISTO, 2005, p. 2).

O problema filosófico da autonomia visa pensar a escrevivência como uma experiência
crítica e uma ação política: a mesma Razão que constitui o mundo moderno foi responsável pela
escravidão, por excessos, abusos e violências; Assim como no período clássico o espaço de
exclusão passa a ser ocupado pelo louco, o espaço de marginalidade nas periferias (e a periferia só
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é enquanto tal em função de um centro; é a margem que é uma rede capilar por toda a sociedade)
para a ser ocupado por pessoas negras e afro-descentes; por indígenas; drogadictos e indesejáveis;
no interior dos lares, pelas mulheres postas em situação de submissão e violência.
“Esta relação que funda filosoficamente toda psicologia possível só pode ser definida
a partir de um momento preciso na história de nossa civilização: o momento em que
o grande confronto da Razão e da Desrazão deixou de se fazer na dimensão da
liberdade e em que a razão deixou de ser para o homem uma ética para tornar-se uma
natureza (FOUCAULT, 2000, p. 98)”.

A relação entre Biopolítica na Obra de Foucault e a Decolonialidade serão interpretadas
a partir das referências às obras de Evaristo e Mignolo.
“[...] o homem não é o mais velho problema nem o mais constante que se tenha
colocado ao saber humano. [...] Não foi em torno dele e de seus segredos que, por
muito tempo, obscuramente, o saber rondou. De fato, dentre todas as mutações que
afetaram o saber das coisas e de sua ordem, o saber das identidades, das diferenças,
dos caracteres, das equivalências, das palavras [...] somente um, aquele que começou
há um século e meio e que talvez esteja em via de se encerra, deixou aparecer a figura
do homem. E isso não constitui liberação de uma velha inquietude, passagem à
consciência luminosa de uma preocupação milenar, acesso à objetividade do que,
durante muito tempo, ficara preso em crenças ou em filosofias: foi o efeito de uma
mudança nas disposições fundamentais do saber. O homem é uma invenção cuja
recente data arqueologia do nosso pensamento mostra facilmente. E talvez o fim
próximo” (FOUCAULT, 1999, p.536).

E quanto aqueles não considerados homens? Os Outros das sociedades ocidentais? O
fim do Homem do qual Foucault nos fala, em nosso contexto, não poderia indicar a emergência
e constituição de um novo saber, que interroga as forças, poderes e processos de produção
subjetivas tradicionais (buscando liberar suas potências decoloniais) ao mesmo tempo em que
é voz dos discursos silenciados e apagados? Noutras palavras, na constituição emergente de
uma filosofia e ciências decoloniais; na efetivação de um pensamento crítico decolonial? Essa
rede referencial culmina, para tratar a questão da autonomia, na disciplinarização de corpos
negros e sua relação com a constituição das subjetividades.
“Surge a fala de um corpo que não é apenas descrito, mas antes de tudo vivido. A
escre (vivência) das mulheres negras explicita as aventuras e as desventuras de quem
conhece uma dupla condição, que a sociedade teima em querer inferiorizada, mulher
e negra”. (EVARISTO, 2005, p. 6).

Os textos de Foucault abordam a questão a partir a ótica da Biopolítica e das
Tecnologias do Poder – partem de um paradigma tradicional. São desses discursos que
emergem noções como crítica, insubmissão e autonomia. Pode-se criticar essa abordagem por
seu foco eurocêntrico: um discurso do sistema-mundo capitalista, patriarcal e sexista,
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imperialista e colonialista, onde a razão é tirânica e em seu nome barbáries foram feitas no
decorrer da história do chamado ocidente (Crítica do próprio Mignolo).
“Retomando a reflexão sobre o fazer literário das mulheres negras, pode-se dizer que
os textos femininos negros, para além de um sentido estético, buscam semantizar um
outro movimento, aquele que abriga toda as suas lutas. Toma-se o lugar da escrita,
como direito, assim como se toma o lugar da vida”. (EVARISTO, 2005, p. 7).

Os textos de Evaristo e Mignolo abordam a questão sob uma ótica Decolonial (ou
descolonial, aqui são termos sinônimos) – partem de uma crítica ao paradigma tradicional para
reestabelecer os discursos que foram silenciados em todo seus universos vivenciais e
experienciais. Dentre as críticas possíveis, podem ser feitas aquelas acerca de uma potencial
negação absoluta da tradição e do paradigma tradicional.
O papel do poder na construção da subjetividade nos faz perguntar sobre “o que é
subjetividade?” e “o que é Poder?”. Se considerarmos provisoriamente que pode ser definida
como “o todo socio-histórico-cultural que compõe os aspectos mentais e sociais dos indivíduos
em sociedade”, poder pode ser entendido como toda relação política onde um indivíduo ou
instituição está em posição de influenciar a subjetividade e corpo de outro.
O que queremos dizer quando dizemos que o poder constrói a subjetividade é que as
relações de poder influenciam as condições de composição dos aspectos mentais e sociais dos
indivíduos em sociedade.
O papel do disciplinar na docilização dos corpos e o por que o poder disciplinar dociliza
os corpos é traduzido como “É papel do poder controlar para a constituição das sociedades”. A
relação entre Biopolítica e Decolonialidade é estabelecida na medida em que a relação entre a
disciplinarização de corpos negros e a constituição das subjetividades desses sujeitos (assim
como outras e outros sujeitos em situação colonial) é historicamente concreta.
É a partir de sua própria racionalidade, dar a si mesmo uma norma racional que é derivada
de sua racionalidade mesma. A relação entre autonomia com uma indocilidade e uma insubmissão,
como indicada por Foucault ao falar sobre Cuidado de Si e Política da Verdade consiste em um
movimento crítico, neste ponto similar ao movimento crítico próprio e particular do pensar-agir
decolonial. É por meio dessa mesma norma dada pela própria razão (autonomia) que o sujeito
possibilita a si uma experiência de indocilidade dos corpos e insubmissão dos sujeitos. Podemos
pensar a Escrevivência a partir dessas questões abordadas acima enquanto um comparecimento
político de uma experiência comum das vivências particulares de insubmissão e indocilidade de
corpos e sujeitos, em particular pessoas negras e mulheres.
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4 Conclusões
Dessa breve experimentação filosófico-literária se tentou refletir acerca de uma
interrogação que questiona: há a possibilidade de se interpretar a escrevivência, de Conceição
Evaristo, enquanto uma maneira de Cuidado-de-si, como Michel Foucault compreendia o termo?
Aqui fica evidente que, apesar da enorme distância entre autor e autora – tanto em
contexto histórico quanto em obras escritas, há a possiblidade de um diálogo na medida em que
a escrevivência é uma atividade crítico-reflexiva, que busca desdobrar ética e politicamente a
consciência de um sujeito acerca não apenas de suas condições de existência, mas também sobre
as condições de produção de discursos e poder acerca desse mesmo sujeito.
O sujeito “escrevivente” realiza uma escrita similar à escrita-de-si, maneira de cuidadoconsigo já analisada por M. Foucault em a Hermenêutica do Sujeito. Essa escrita acerca de suas
próprias vivências, longe de ser um escrever ingênuo, revela justamente uma dimensão
construtivista da experiência de Verdade: a verdade de uma pessoa negra sofrendo racismo é
legítima experiência de Verdade, mesmo obstante as violências silenciadoras daqueles que as
violentam.
A escrevivência comparece como uma maneira de cuidado onde predomina a fala
daqueles que tentaram calar, na história, por meio da violência corporal e discursiva.
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RESUMO: O presente trabalho é um recorte de uma pesquisa monográfica que teve como
objetivo analisar no livro didático de sociologia a construção discursiva e imagética da cultura
africana e afro-brasileira que tornou-se obrigatória a partir da Lei nº 10.639/03. Como
metodologia optou-se pelo estudo de caso com aporte bibliográfico e documental desenvolvida
sob a perspectiva qualitativa. A base teórica contou com os seguintes autores: Fanon (2008),
Stuart Hall (2011), Libâneo (1998), Bauman e May (2010), Freire (1996), entre outros que
foram imprescindíveis para este trabalho. Conclui-se com esse estudo a necessidade de
ressignificação de textos e de imagens acerca do tema nos livros didáticos e a mobilização de
ações curriculares significativas.
Palavras-chave: Sociologia; Cultura; Livro Didático; Educação.

1 Introdução
Considerando a importância do papel que nossas escolas têm perante a sociedade,
principalmente no que diz respeito a formação de jovens cidadãos críticos capazes de
compreender a realidade da qual estão inseridos, a lei 10.639/03 define a obrigatoriedade dos
conteúdos sobre o legado cultural africano na educação básica do Brasil. Portanto, neste estudo
abordaremos um assunto pouco discutido entre estudantes e professores de sociologia nas salas
de aula do ensino médio, que é sobre a cultura africana e afro-brasileira no livro didático, uma
vez que a população negra é associada ao que é ruim. A respeito da cor negra, o preto é um
animal, o preto é ruim, o preto é malvado, o preto é feio (FANON, 2008, p. 107).
Durante a investigação, vários pontos que dificultam este tipo de ensino foram identificados.
A começar pela formação inicial de professores que não tiveram disciplina referente a história do
continente africano. O outro ponto diz respeito à grande parte dos livros didáticos não trazer os
assuntos referentes à cultura negra no Brasil. Segundo Santos (2016), os brasileiros não gostam de
tocar na questão do racismo porque no imaginário popular acredita-se na existência de uma
democracia racial, onde este tipo de problema não faz parte da realidade.
O trabalho possui como método de pesquisa o estudo de caso, de caráter qualitativo,
dividido em dois momentos. As etapas contaram com a revisão bibliográfica e documental,
identificação das principais ferramentas pedagógicas utilizadas em uma escola de ensino médio e
análise do livro didático de sociologia disponível na escola. A participação no Programa Residência
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Pedagógica (RP) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) em
parceria com a Universidade Federal do Maranhão (UFMA), foi fundamental para identificar para
as etapas da pesquisa. O Programa é um componente que integra o processo de ensino
aprendizagem do licenciando, a partir dos nexos e conteúdo definidos no Projeto Pedagógico do
Curso. A finalidade da imersão no programa deve contemplar o desenvolvimento em cada residente
não apenas a compreensão das teorias estudadas durante a graduação, mas também sua
aplicabilidade e a reflexão sobre a prática que se inicia neste momento.
Pimenta e Libâneo (2002, p.252), defendem um curso de licenciatura que forme
profissionais da educação que “[...] atuarão nos vários campos sociais da educação, decorrentes
de novas necessidades e demandas sociais”. Este estudo tem como objetivo principal trazer
reflexões não só acerca da prática docente, mas também sobre a comunidade, sobre a construção
de relações étnico-raciais e identidade escolar. Foi observado como nossos alunos do Ensino
Médio fazem representações sociais da cultura da população negra. Alguns estudos de
pesquisadores do Brasil mostram que os estereótipos são os que mais se reproduzem em relação
à representação sobre o negro em nossa sociedade.
2 Metodologia
Os procedimentos metodológicos da pesquisa foram os seguintes: pesquisa bibliográfica
e documental, identificação das principais ferramentas pedagógicas utilizadas no ensino e
registros das principais dificuldades de conciliar teoria e prática no ensino de sociologia. A
primeira etapa realizada foi a pesquisa bibliográfica que teve base nos seguintes autores:
Bauman e May (2010), Libâneo (1998) e Freire (1996), Pimenta e Lima (2004),), Silva (2007),
Luckesi (1994), Hall (1997), Woodward (2009), que abordaram assuntos imprescindíveis para
este trabalho como o ensino de sociologia.
Na pesquisa documental utilizamos os PCN’s da área de sociologia. Analisamos a
orientação para formação de professores para tornar mais dinâmico e eficiente o processo de ensinoaprendizagem. Após leituras e análises, realizamos a identificação e caracterização das principais
dificuldades no ensino. As dificuldades de inserção de novas metodologias no ensino de sociologia
na escola-campo foram relacionadas a partir da observação direta na escola, do professor de
sociologia e suas metodologias de ensino, corroboradas por alguns estudos sobre o tema.
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3 Reflexões acerca da construção da cultura africana
Não é recente na história da Educação brasileira, as reivindicações por ações que
contemple uma educação democrática da qual a diversidade étnico-racial e cultural do povo
brasileiro esteja inserida. Os movimentos sociais, especialmente, o Movimento Negro
brasileiro, vêm de forma contínua, desenvolvendo estratégicas para estas mudanças ocorram no
currículo da educação básica. Segundo Silva (2011),
Nas últimas décadas, em novos cenários políticos, os movimentos sociais com
diferentes atores conquistaram e ocuparam seus espaços, reivindicando o
reconhecimento e o respeito às sociodiversidades. Identidades foram afirmadas,
diferentes expressões socioculturais passaram a ser reconhecidas e respeitadas, o que
exigiu discussões, formulações e fiscalizações de políticas públicas que respondam às
demandas de direitos sociais específicos (SILVA, 2011, p. 124).

A cultura pode nos dar respostas acerca da forma como a sociedade pós-moderna tem
se organizado perante “aos processos de desenvolvimento do meio ambiente global e à
disposição de seus recursos econômicos e materiais. Os meios de produção, circulação e troca
cultural, em particular, têm se expandido, através das tecnologias e da revolução da
informação.” (Hall, 1997, p. 2). Desse modo, a construção das identidades sociais da população
negra ocorre no interior da representação, por meio da cultura, e não fora dela, ou seja, as
identidades são produzidas pelos sistemas de representação. Segundo Woodward (2009),
A representação inclui as práticas de significação e os sistemas simbólicos por meio
dos quais os significados são produzidos, posicionando-nos como sujeito. É por meio
dos significados produzidos pelas representações que damos sentido à nossa
experiência e àquilo que somos (WOODWARD, 2009, p. 17).

No entanto, durante muito tempo os livros didáticos não tinham o costume de abordar a
influência da cultura africana na formação da sociedade brasileira, uma vez que a
desvalorização cultural desses povos possui raízes históricas. Desse modo, para compreender a
origem da nossa formação, é necessário reconhecer e valorizar todos os sistemas classificatórios
que contribuíram para a formação do Brasil. Para Hall (1997), os sistemas classificatórios
constituem uma forma de regular culturalmente nossas condutas, definindo os limites entre a
semelhança e a diferença. Portanto, de acordo com o autor,
A diferença é marcada por representações simbólicas que atribuem significado às
relações sociais, mas a exploração da diferença não nos diz por que as pessoas
investem nas posições que elas investem nem por que existe esse investimento pessoal
na identidade. (Hall, 1997, p. 54)
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Em síntese, é necessário romper com os “significados produzidos em perspectivas
eurocêntricas e que têm sido adversos a africanos e afrodescendentes, por instigá-los a se
submeter a interesses e pensamentos que se pretendem universais” (SILVA, 2010, p. 42). Sendo
assim, é preciso desconstruir os conceitos que legitima as desigualdades sociais e raciais que
permeiam a sociedade brasileira e, o que inclui o sistema escolar.
4 A construção discursiva e imagética da cultura africana e afro-brasileira
O título do livro analisado é Sociologia em Movimento de vários autores, publicado em
2018. De acordo com a descrição da maioria dos livros didáticos, o objetivo principal das obras
de sociologia é dar ao aluno subsídios para a construção do conhecimento, favorecendo a
compreensão do mundo e o desenvolvimento das habilidades necessárias para nele viver e agir
conscientemente. Por meio da variedade e boa quantidade de atividades propostas, a coleção
possibilita que o aluno seja protagonista da sua aprendizagem, utilizando e aplicando conceitos
e procedimentos da Geografia para compreender e interpretar a realidade baseado nos seus
conceitos fundamentais. (Ver figura 2)
Figura 2: Sociologia em Movimento 1º, 2º e 3º.

Fontes: Editora Moderna, 2020

Esse trabalho surgiu da necessidade de compreender a temática da cultura africana e afrobrasileira no livro didático de sociologia, dentro do contexto da sala de aula, na perspectiva de
melhorar o ensino e perceber as necessidades e desafios que o professor enfrenta na sua
aplicabilidade. O livro analisado trata-se de uma obra do Médio. A obra aborda os conceitos de
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Cultura, Etnia, Multiculturalismo e Raça tão importantes no combate ao racismo. O conteúdo está
dividido em seis unidades e quinze capítulos em 388 páginas. Os textos presentes no livro são
coerentes, porém, resumidos. A distribuição dos conteúdos está bem estruturada. Se bem trabalhado
pode permitir o embasamento teórico para a compreensão da disciplina. (Ver figura 3)
Figura 3: Capítulo 5, Raça, Etnia e Multiculturalismo, p. 108.

Fonte: Editora Moderna, 2020.

O livro é composto de textos elaborados a partir de uma linguagem simples, portanto,
acessível ao ensino médio. Se for bem trabalhado pode ser trazer um estimulo ao
desenvolvimento de atitudes aos educandos. O livro é a ferramenta didática mais disponível nas
escolas. Nesse sentido é necessária que ele possa oferecer o conteúdo de forma eficaz para a
compreensão e ao desenvolvimento cognitivo no processo aprendizado dos alunos. Apesar da
linguagem simples, livro em algumas de suas páginas infelizmente não propõe a reflexão e
capacidade crítica dos leitores.
No que diz respeito às ilustrações (fotos, mapas, gráficos, charges, desenhos),
favorecem o entendimento dos conceitos fundamentais da sociologia. As ilustrações são um
instrumento básico na concepção da sociedade, pois representam a realidade icnográfica e
auxiliam o educando a ler e interpretar o mundo em suas diferentes escalas e serve para apoiar
o educador na formação de alunos críticos.
Porém, embora apresente uma variedade de imagens e atividades para apoiar o processo
de ensino-aprendizagem, é incapaz de fazer com que o aluno possa relacionar fatos e ideias no
que diz respeito ao conceito de Região abordado no livro. Em algumas páginas os mapas
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ocupam muito espaço. Nas páginas 114 a 115 há imagens de mapas e fotografias que não
contribuem para o entendimento, pois as mesmas carecem de informações. (Ver figura 4)
Figura 4: Mapas ocupando uma página inteira, p. 114

Fontes: Editora Moderna, 2020.

Vale, portanto, destacar a contribuição dos textos complementares para o apoio no
ensino aprendizagem. São fundamentais para o processo de formação dos estudantes. A história
e cultura africana e afro-brasileira precisam ser estudados e debatidos. Podem até servir como
ponto de partida para o professor entrar no assunto estudado, principalmente no que diz respeito
a um dos conceitos fundamentais da sociologia. Os textos presentes no livro estão bem
elaborados de acordo com os conteúdos de cada capitulo. Se bem abordado estimula a reflexão
do aluno, levando a desenvolver um novo olhar sobre o tema, também sobre a importância dele.
De acordo com Libâneo (1998), na tarefa de ensinar na ação docente,
É certo, assim, que a tarefa de ensinar a pensar requer dos professores o conhecimento
de estratégias de ensino e o desenvolvimento de suas próprias competências do pensar.
Se o professor não dispõe de habilidades de pensamento, se não sabe “aprender a
aprender”, se é incapaz de organizar e regular suas próprias atividades de
aprendizagem, será impossível ajudar os alunos a potencializarem suas capacidades
cognitivas (LIBÂNEO,1998).

Em relação à forma como o livro estimula a criatividade dos alunos entender as relações
étnico-raciais, os conteúdos vêm sendo abordada de forma limitada. Podemos perceber a
ausência de alguns exemplos que podem levar os alunos a não compreender os conteúdos. O

Página | 176

pouco que têm é apresentado de maneira confusa aos alunos, pois aprendem apenas que é
preciso saber os sentidos de cada tema, mas não é levada a eles uma forma de contextualização.
Se o professor se limitar ao livro, lamentavelmente não poderá levar os alunos uma reflexão
crítica. Mas por outro lado, apesar de bem resumido, com os textos ainda é possível encontrar
uma possibilidade de promover a articulação com os conhecimentos prévios dos alunos.
O livro didático de sociologia analisado fisicamente se encontra razoável. O conteúdo,
embora superficial e limitado, traz uma reflexão se bem trabalhado na sala de aula. Diante disso,
fica patente a importância do papel do professor como mediador desse processo pedagógico,
no sentido de construir um conhecimento geográfico significativo aos alunos, em vista de uma
sociedade mais humanizada. O ideal é o professor que o utiliza como instrumento, leve para a
sala de aula outros instrumentos. Não se limite ao livro. Paulo Freire (1996) destaca que,
Na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica
sobre a prática, é pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode
melhorar a próxima pratica. O próprio discurso teórico, necessário à reflexão crítica, tem
de ser de tal concreto que quase se confunda com a prática (FREIRE, p. 43-44, 1996).

Em relação aos aspectos que comprometem a qualidade do livro, assim como a maioria
dos livros didáticos, os mapas, as ilustrações, gráficos, etc., ocupam grande parte dos espaços
das páginas. Como se trata de uma realidade que está longe do professor encontrar uma solução
é necessário levar para as turmas textos informativos para melhor compreensão dos alunos. De
acordo com Silva (2007, p.404) “no campo de estudos das disciplinas, dos currículos, ou, na
sociologia do currículo podemos encontrar elementos que ajudem apreender os sentidos que
levam a constituição da sociologia como saber escolar”.
A partir da análise realizada, verificou-se que os livros didáticos utilizados na escola,
apresentam os conceitos fundamentais da sociologia, porém, as abordagens acerca da cultura
africana e afro-brasileira se encontra limitada, visto que ocorrem incorreções e insuficiências, que
precisam ser consideradas para a melhoria qualitativa da obra, sob a perspectiva de leitura e
interpretação. Segundo Bauman e May (2010), “Nesse sentido pensar sociologicamente significa
entender de um modo um pouco mais completo quem nos cerca, tanto em suas esperanças e desejos
quanto em suas inquietações e preocupações” (BAUMAN; MAY, 2010, p.26).
5 Considerações Finais
O presente estudo pretende trazer uma reflexão a respeito da importância da abordagem
da temática da cultura africana e afro-brasileira em escolas públicas. O objetivo não é fazer
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duras críticas às práticas pedagógicas adotadas pelos professores das instituições, mas sim
destacar os desafios de conciliar teorias e práticas nesse processo de conscientizar as pessoas
acerca da importância de combater o racismo na sociedade. Diante de tudo que foi discutido é
necessário ter consciência de que a cultura africana é um fenômeno que reflete a cultura do
Brasil e também é um campo de memória. Deve ser discutido sim, e o professor deve ser o
mediador do debate. Podemos mudar esse cenário de intolerância através da educação. Alunos
e professores devem discutir as relações étnico-raciais. Precisamos investir neste tipo de tema
e avaliar a intensidade e o significado dessas atitudes.
Com a investigação foi possível perceber a importância de conhecer a realidade e a
complexidade de uma instituição de ensino. Também foi possível confrontar teoria e realidade.
Essas observações me proporcionaram uma experiência única e promoveram benefícios e
possibilidades em meus estudos. Se formar como professor não é uma tarefa fácil. É preciso
muita reflexão para que seja possível construir uma identidade docente. Com a pesquisa foi
possível avaliar vários aspectos favorecendo mudanças conceituais de que necessito para
exercer um bom trabalho e competência, e ser um excelente profissional da educação.
A análise dos dados obtidos no livro didático de sociologia, que pode ser aqui
considerado instrumental pedagógico principal nas escolas, é significativa para identificarmos
as lacunas e potencialidades da iniciativa de unir sociologia e cultura afro-brasileira. As
respostas obtidas com as observações são um indicativo da necessidade de ampliarmos o debate
sobre as relações étnico-raciais no ambiente escolar, bem como a viabilidade de usarmos
recursos da linguagem midiática para fomentar esse debate. Podemos usar como ferramentas
auxiliadoras durante as aulas fotografia, cinema, internet, redes sociais, e revistas que podem
ser usadas para dar visibilidade as questões inerentes a população negra, mas que por vezes é
silenciada no cotidiano das escolas.
Portanto, visto que o racismo faz parte da estrutura brasileira e se conserva até os dias
atuais, torna-se um desafio para o(a) professor(a) trabalhar as culturas africana e afro-brasileira
na sala de aula do ensino médio e fazer com que os alunos reconheçam à pluralidade cultural,
trazidas pelos africanos escravizados que chegaram a este país. Cabe ao professor, durante suas
aulas e por meio de sua interação com a classe, ajudar o aluno a compreender e ter consciência
da importância do respeito à diversidade religiosa. Para isso é fundamental uma didática de
ensino. É mais do que na hora de mudar esse quadro e transformar através da educação, o Brasil
em um país tolerante.
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RESUMO: O objetivo do presente artigo consiste em apresentar as matrizes de pensamento
predominantes na problematização do tema da felicidade na obra O mal estar na civilização de
Sigmund Freud(1930). Para o aprimoramento deste trabalho, o método utilizado é a análise de
texto, tendo como obra principal o texto supra citado, que contém oito capítulos, em cada
capítulo identificamos a matriz de pensamento predominante. O presente trabalho constitui o
primeiro objetivo especifico de nossa pesquisa geral que visa o conceito de felicidade. Contudo,
as matrizes de pensamento são modelos de referência utilizados como recurso para elucidar e
sustentar uma ideia através de analogias com outras áreas de pensamento, Freud utiliza as
matrizes de pensamento no mal estar da civilização para melhor elucidar certos elementos do
aparelho psíquicos que são fundamentais para problematizar especificamente o tema da
felicidade no contexto cultural.
Palavras-chave: Freud; Matrizes de pensamento; Mal estar na civilização; Felicidade.

1 Introdução
Podemos encontrar na obra O mal estar na civilização de Sigmund Freud elementos que
constituem o tema da felicidade, tais como, o antagonismo irremediável entre as exigências das
pulsões e as restrições da civilização, a natureza do sentimento de culpa como o mais importante
problema no desenvolvimento da civilização, a pulsão de destruição e sua relação com o
progresso da civilização, as fortes exigências e restrições da civilização, a relação entre
principio de prazer e principio de realidade. São esses os elementos que estão relacionados ao
tema da felicidade, trataremos aqui, desta relação através das matrizes de pensamento
predominantes na obra. Portanto, as matrizes de pensamento da obra o mal estar na civilização
estão sempre elucidando esses elementos centrais do aparelho psíquico, que são fundamentais
para a problematização do tema da felicidade.
Destacaremos aqui, as matrizes de pensamento predominantes na problematização
do tema da felicidade na obra O mal estar na civilização de Sigmund Freud(1930). A obra
contém oito capítulos, em cada capítulo identificamos a matriz de pensamento predominante.
As matrizes de pensamento são modelos de referência utilizados como recurso para elucidar e
sustentar uma ideia através de analogias com outras áreas de pensamento, Freud utiliza as
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matrizes de pensamento para melhor elucidar elementos do aparelho psíquico que são
fundamentais para problematizar especificamente o tema da felicidade no contexto cultural.
2 Matrizes de pensamento
No capítulo I da obra, Freud lida com o sentimento oceânico, que Romain Roland
apresenta como uma sensação de infinitude, um sentimento de algo ilimitado, sem fronteiras,
de unidade com o todo. Freud busca compreender este sentimento, já que geralmente o ego se
apresenta bem delimitado do mundo externo, entretanto, existem duas situações em que esta
sensação ocorre, no auge do sentimento de amor em que não é claro a fronteira entre o ego e o
objeto, e em uma criança recém nascida que ainda não distingue o seu ego e o mundo externo,
ou seja, inicialmente o ego é ilimitado, inclui tudo e depois separa de si o mundo externo. Logo,
cabe investigar se o ego inicial coexiste com o ego atual, isto é, no ego atual ainda permanece
algum resíduo desse sentimento inicial que justifique este sentimento oceânico, universal, tal
como afirma Menzan: “Freud a rebate avançando sua redução ao narcisismo primitivo, que
incluía no ego a totalidade do mundo; mas, em seguida, surge a questão de saber se é possível
uma tal preservação de algo acontecido em épocas tão arcaicas.” (MENZAN, 2005. pág. 420).
Para sustentar a coexistência desse estado inicial do ego, Freud utiliza a biologia e a
arqueologia como matrizes de pensamento para justificar a tese de que o estado primeiro do
Ego (um ego infantil) coexiste com o estado atual do ego. Afirmando que a ciência faz o mesmo
quanto ao reino animal, por exemplo, é possível apontar espécies mais complexas que
evoluíram de espécies menos complexas, e ambas coexistem. Através da arqueologia,
especificamente usando como exemplo a cidade eterna de Roma, Freud demonstra que é
possível fazer ressurgir estados anteriores, tudo o que aconteceu no aparelho psíquico pode ser
preservado e até reativado.
Freud afirma que a origem desse sentimento reside em uma fase primitiva do ego. Este
sentimento é a primeira tentativa de consolo religioso, e não pode ser considerado a fonte da
religião. Apenas um sentimento que expresse necessidade intensa, como é o caso da
necessidade da proteção paterna, pode ser considerado fonte da religião. Bem como afirma
Renato Menzan em sua obra intitulada Freud, pensador da cultura:

[...] o sentimento “oceânico” de comunhão com o mundo não é a fonte do sentimento
religioso, não só porque provém da extensão ilimitada do narcisismo primitivo, posta
em xeque pela necessidade de constituir um ego e correlativamente um mundo
exterior, mas sobretudo porque não dá conta do conteúdo fundamental da religião, o
qual, longe de ser a fusão com o Todo, é antes a ilusão de que o mundo exterior é
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menos hostil do que parece, em virtude da atuação de um Pai protetor. ( MENZAN,
2005. pág. 402).

Freud inicia o capítulo II, Problematizando acerca do propósito da vida humana, sobre
qual seria a intenção, o propósito dos homens, a resposta é imediata, os homens se esforçam
para obter felicidade. Freud apresenta uma meta positiva e outra negativa, da felicidade. A meta
positiva, visa ausência de sofrimento e desprazer; a meta negativa, visa a experiência de
intensos sentimentos de prazer. A felicidade em um sentido estrito só está relacionada com a
meta negativa, que visa a experiência intensa de prazer, entretanto, não há possibilidade dessa
meta ser alcançada. O que está envolvido aqui é o princípio de prazer, esse princípio domina o
funcionamento do aparelho psíquico desde o início, mas está em desacordo com o mundo todo,
não há possibilidade dele ser executado, ou seja, nossas possibilidades de felicidade são
restringidas. Já o sofrimento, pode advir de três fontes: do nosso corpo; do mundo; da nossa
relação com outras pessoas. Freud utiliza a literatura para demonstrar as medidas paliativas de
enfrentar e amenizar o sofrimento “Sem ‘construções auxiliares’ não é possível”, disse Theodor
Fontane.” ( FREUD, 2010. pág. 21).
Freud organiza as medidas paliativas em três categorias gerais, que são: Derivativos
poderosos; satisfações substitutivas; substancias toxicas. A ciência se localiza na primeira
medida paliativa, estes nos fazem extrair luz da desgraça: “É para as distrações que aponta
Voltaire, ao terminar seu Cândido com a sugestão de cada qual cultivar seu jardim; uma tal
distração é também a atividade científica” ( FREUD, 2010. pág. 21). A arte se localiza na
segunda medida paliativa, que são as satisfações substitutivas, que diminuem o sofrimento.
Portanto as medidas paliativas, e a felicidade estão relacionadas com a economia da
libido. Sendo que, a felicidade nesse sentido reduzido como ausência de desprazer é a forma
possível de felicidade, e constitui um problema da economia da libido, pois há sempre um
deslocamento, como por exemplo, na arte com a diminuição do sofrimento através do foco nas
ilusões, e na ciência, há um deslocamento de libido, através do investimento em projetos.
Portanto, identificamos aqui o aspecto econômico da felicidade pela matriz de pensamento da
literatura.
No capítulo III, foi identificado a ciência e a estética como matrizes de pensamento.
Nesse capítulo Freud faz uma análise comparando o desenvolvimento da civilização
paralelamente ao desenvolvimento do aparelho psíquico, ele inicia este capítulo retomando as
três fontes de sofrimento apresentadas no capitulo anterior, para analisar como podemos lidar
com elas. A primeira fonte é o sofrimento que advém do mundo externo, o poder superior da
natureza, sobre esta fonte, Freud afirma que não podemos fazer muita coisa já que nunca vamos
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dominar completamente a natureza. A segunda fonte, é aquela que advém do nosso próprio
corpo, também não podemos controlar já que nosso corpo também faz parte da natureza. Logo,
essas duas primeiras fontes são inevitáveis, entretanto, podemos evitá-las, não é possível nos
afastarmos de todo o sofrimento, mas podemos evitar alguns e diminuir outros. Já a terceira
fonte, é o sofrimento que advém do relacionamento mutuo dos seres humanos, ou seja, é uma
fonte social do sofrimento. As duas primeiras fontes não estão sob o nosso controle, mas a
terceira fonte está sob o nosso controle e Freud não admite como nós mesmos criamos
regulamentos que não nos trazem proteção e benefício, ou seja, houve alguma falha na
prevenção do sofrimento da terceira fonte.
Freud passa a investigar como e em que momento as pessoas passaram a assumir uma
postura de hostilidade em relação a civilização, ele cita três acontecimentos históricos, o
primeiro foi a vitória do cristianismo sobre as religiões pagãs, já que o cristianismo esta
relacionado com um desprezo, uma baixa estima pela vida terrena, pela doutrina cristã. O
segundo foi o progresso das viagens e consequentemente os descobrimentos, em que os
europeus tiveram contato com o modo de vida simples e feliz, que parecia inalcançável para
eles. O terceiro, foi o conhecimento do mecanismo das neuroses, neste momento, se descobriu
que uma pessoa se torna neurótica por não poder tolerar as frustrações que a sociedade lhe
impõe. A partir desse fato, conclui-se que, se a sociedade diminuir as suas imposições, é
possível ter uma satisfação maior.
Além desses três momentos que causaram hostilidade à civilização, a ciência e a técnica
são, também, um fator de desapontamento para Freud, ele afirma que a ciência não aumentou
a quantidade de satisfação prazerosa, não nos tornou mais felizes, só nos trouxe um “prazer
barato”, porque a dominação da natureza não é a única pré-condição da felicidade humana e
também não é o único esforço cultural, entretanto, o progresso da ciência e da técnica tem um
valor para a economia da libido, para nossa felicidade, pois, com a criação de instrumentos o
homem recria a si mesmo, seu corpo e seu aparelho psíquico.
Freud faz uma análise paralela entre momentos importantes da humanidade que
interferem no aparelho psíquico, e como esses eventos e criação de instrumentos recriam o
nosso corpo. Ele afirma que os primeiros atos de civilização foram a utilização de instrumentos,
a obtenção e controle do fogo e a construção de habitações. Existe uma correspondência entre
esses primeiros progressos e o aparelho psíquico, que recria um aparelho psíquico. O fogo tem
uma relação com o órgão genital masculino, a escrita representa a presença da voz de alguém
ausente, as casas são substitutos maternos, é uma reconstrução e representação do útero materno
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de proteção e conforto. Esses momentos do progresso humano tem uma correspondência com
elementos da vida mental. Portanto, através da criação de cada instrumento, o homem recria
seus próprios órgãos e amplia os limites do seu funcionamento. Através da invenção do avião
e do navio, por exemplo, nem o mar ou a agua podem limitar o movimento dos homens, ou
seja, a sua capacidade de criação é aumentada. Através desses instrumentos o homem amplia a
sua capacidade, se aproximando do seu ideal de Deus, o homem através desses instrumentos
que ampliam seu poder, se torna uma espécie de “Deus protético”, segundo Freud.
Nesse estudo sobre a civilização, Fred utiliza como critério para saber o nível de
civilização, o quanto o homem explora a terra, e se protege contra as forças da natureza, ou
seja, quanto mais ele visa o que lhe é útil para si, maior é o nível de civilização. Entretanto,
existem outros elementos que estão para além da utilidade, que não têm um valor pratico, mas
que também são sinais de civilização, como por exemplo: a beleza. O homem civilizado visa a
beleza na natureza, bem como nas coisas que ele mesmo cria, ou seja, a utilidade não expressa
todos os esforços humanos. Existe ainda um outro elemento que Freud afirma que caracteriza
a civilização que são as atividades mentais humanas, dado que, existe uma admiração em
relação as realizações intelectuais, cientificas e artísticas. Até mesmo as ideias centrais da vida
humana como os sistemas religiosos, especulações filosofia, ideias gerais em relação ao mundo.
Portanto, “nenhum traço nos parece caracterizar melhor a civilização do que a estima e o cultivo
das atividades psíquicas mais elevadas, das realizações intelectuais, científicas e artísticas, do
papel dominante que é reservado às ideias na vida das pessoas” ( FREUD, 2010. pág. 37).
Contudo, todas as atividades humanas são esforços que podem ser desenvolvidos em
dois sentidos, visando à utilidade ou a obtenção de prazer, isto se resume em atividades
cientificas e estéticas. Nesse sentido, a civilização não se guia apenas por um critério de
utilidade, mas também por um critério de obtenção do prazer que se manifesta por atividades
estéticas, por exemplo, através da arte e espaços verdes de lazer.
As matrizes de pensamento que identificamos no capítulo quatro, foram a antropologia e a
religião. Neste capitulo Freud busca analisar o que influenciou a origem da civilização, como ela
surgiu e o que determinou o seu desenvolvimento. Ele inicia o capítulo tratando acerca do que uniu
os homens na pré-história, “em sua pré-história antropoide, ele havia adotado o hábito de construir
famílias; os membros da família foram provavelmente os seus primeiros ajudantes.” (FREUD,
2010. pág. 41). A formação da família ocorreu por conta da necessidade de satisfação genital
constante, o macho começou a conservar próximo a si, os seus objetos sexuais, e a fêmea não
querendo se separar dos filhos se viu obrigada a ficar com o macho mais forte.
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Freud conclui que, o amor e a necessidade foram os pais da civilização, a necessidade
do trabalho para sobreviver, e o amor foi o que condicionou as primeiras relações de
agrupamento humano, unindo as pessoas em famílias e comunidades. Por conta da necessidade
do trabalho o homem teve cada vez mais controle sobre o mundo externo, e por conta do amor
foi-se ampliando o número de pessoas na comunidade. Freud trata acerca de dois tipos de amor,
o amor sexual (ou genital) e o amor com objetivo inibido(ou amor universal). Pelo amor genital
o homem se liga a objetos externos, foi esse amor que fundou a civilização, e proporcionou ao
homem primitivo intensas experiências de satisfação, que lhe forneceu um modelo de toda
felicidade, visando esse modelo o homem se seguiu pelas relações sexuais, então o erotismo
genital se tornou o centro de sua vida. O homem se tornou dependente de uma forma muito
perigosa de obter satisfação, que é a dependência de uma parte do mundo externo, de algo que
esta totalmente fora do nosso controle. Aquele que ama está sujeito a ser rejeitado pelo objeto
amado, a ser traído, e até mesmo a perdê-lo através da morte, ou seja, é possível perder o objeto
amado de várias formas, então, o homem se encontra muito vulnerável quando utiliza essa
forma de obter satisfação.
Pelo amor com o objetivo inibido o homem se torna independente do objeto, porque
desloca o que mais valoriza no ser amado para o amar e assim, se torna um amor universal, ou
seja, através desse amor as pessoas podem se tornar independentes do objetivo, deslocando o
que elas mais valorizam do ser amado para o amar, e dessa forma, é possível se proteger de
todos os desprazeres que a perda do objeto sexual pode causar. Sendo assim, é possível evitar
o amor genital e se transformar em um amor com o objetivo inibido, amor universal. Através
desse tipo de amor algumas pessoas podem alcançar a felicidade, Freud afirma que “Nessa
utilização do amor para o sentimento interior de felicidade, quem mais avançou foi talvez São
Francisco de Assis.” (FREUD, 2010. pág. 43).
Entretanto, durante o desenvolvimento desse vínculo entre o amor e a civilização, o
amor acaba se colocando contra os interesses da civilização, e esta por sua vez, ameaça o amor
com muitas restrições. A civilização tem a tendência de restringir a vida sexual, e
consequentemente ampliar a unidade cultural, isto é, limitar a vida sexual em favor da unidade
sexual. Essa é uma questão econômica, pois a civilização retira da sexualidade uma grande
quantidade de energia psíquica para finalidade própria.
As restrições sexuais impostas pela civilização evolvem a proibição de uma escolha
incestuosa de objeto, uma mutilação drástica da vida erótica, tabus, leis e costumes que impõem
novas restrições que influenciam tanto homens quanto mulheres, a escolha do objeto se
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restringe ao sexo oposto, e as satisfações extragenitais acabam sendo proibidas como perversão.
Essas restrições são impostas desde a infância até ao indivíduo sexualmente maduro, e até
mesmo o amor heterossexual que é apoiado pela sociedade é restringido de outras formas, como
por exemplo, pela monogamia. Freud afirma que a sexualidade não agrada a civilização “a
sexualidade como fonte de prazer autônoma e que está disposta a tolerá-la somente como fonte,
até agora insubstituível, de multiplicação dos seres humanos.” (FREUD, 2010. pág. 46).
Freud utiliza a história e a política no capítulo cinco, como matrizes de pensamento para
demonstrar uma inclinação humana à agressividade. Neste capítulo, Freud retoma a questão das
frustrações sexuais que ele abordou no capitulo anterior, essa imposição à vida sexual ocorre
porque a civilização depende do relacionamento entre um considerável número de indivíduos,
logo, ela vai buscar favorecer o amor com o objetivo inibido, o amor pela humanidade, e não o
genital que é mais restrito ao objeto. Ele acrescenta que a civilização exige grandes sacrifícios,
não só pela restrição de satisfação sexual, mas também por imposições a agressividade.
Ao tratar da agressividade humana, Freud afirma que o mandamento cristão “ama o teu
próximo”, é contra a natureza agressiva do homem, e a história é a prova disso. Freud ressalta
algumas das atrocidades que o homem cometeu ao longo da história, para demonstrar a
agressividade da natureza humana:
Quem chamar à lembrança os horrores da migração dos povos, das invasões dos
hunos, dos mongóis de Gêngis Khan e Tamerlão, da conquista de Jerusalém pelos
piedosos cruzados, e ainda as atrocidades da recente Guerra Mundial, terá de se curvar
humildemente à verdade dessa concepção. (FREUD, 2010. pág. 50-51).

Portanto, o homem se apresenta sempre como capaz de explorar, abusar, humilhar,
causar dor, torturar e matar os da sua própria espécie.
Na política, Freud também acredita que o caminho que o comunismo apresenta para
livrar o homem de sua maldade, não é satisfatório, dado que, a abolição da propriedade privada
não é capaz de acabar com a agressividade, pois ela é anterior a propriedade privada. Nesse
sentido Freud afirma:
Suprimindo a propriedade privada, subtraímos ao gosto humano pela agressão um dos
seus instrumentos, sem dúvida poderoso, e certamente não o mais poderoso. Mas nada
mudamos no que toca às diferenças de poder e de influência que a agressividade usa ou
abusa para os seus propósitos, e tampouco na sua natureza. Ela não foi criada pela
propriedade, reinou quase sem limites no tempo pré-histórico. ( FREUD, 2010. pág. 52).

Portanto, sendo a propriedade privada anterior à agressividade, não seria a abolição da
propriedade privada, que cessaria a natureza agressiva do homem. Contudo, a vida civilizada
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exigiu que o homem restringisse essa inclinação à agressividade, e assim, o homem civilizado
trocou grande parte das suas possibilidades de felicidade, pela segurança.
No capítulo seis, identificamos como matriz de pensamento a literatura, Freud aborda
neste capítulo sobre como a pulsão agressiva altera a teoria das pulsões, para isso, ele toma
como ponto de partida “uma frase do poeta-filósofo Schiller, segundo a qual “a fome e o amor”
sustentam a máquina do mundo” (FREUD, 2010. pág. 55). A fome aqui representa as pulsões
que visam preservar o indivíduo e o amor se esforça na busca de objetos, como são duas forças
contrárias, há sempre um conflito entre pulsões do ego, e pulsões objetais.
Freud abandona essa antítese quando ele considera o sadismo e o narcisismo, no
sadismo, o homem se liga ao objeto, mas ao mesmo tempo ao ego, em um desejo de domínio.
O narcisismo, também é uma complicação para essa antítese entre pulsões do ego e pulsões
objetais, pois, a libido narcisista se volta para si mesma, mas também se volta para objetos e
retorna à si, ou seja é possível que a libido seja objetal e volte a ser narcisista novamente.
Após ter feito essas considerações acerca da teoria das pulsões, Freud volta a tratar da
natureza humana agressiva, ele afirma que a inclinação do homem à agressão é o maior
impedimento à civilização, pois a civilização visa unir homens, e a pulsão agressiva, de
destruição, visa separar, dessa forma, a evolução da civilização pode ser representada pela luta
entre o amor e a morte, entre pulsão de vida e pulsão de destruição.
Freud utiliza a literatura como matriz de pensamento ao longo de todo o capitulo seis,
ao tratar desses elementos da teoria das pulsões, e da pulsão agressiva, ele até mesmo afirma
que a primeira vez que ele se deparou com esta noção foi na literatura, “Recordo a minha própria
atitude defensiva, quando a ideia do instinto de destruição surgiu pela primeira vez na literatura
psicanalítica, e quanto tempo durou até que eu me tornasse receptivo a ela.” (FREUD, 2010.
pág. 57). Dessa forma, identificamos a literatura como a matriz de pensamento predominante
deste capítulo.
Identificamos no capítulo sete, a Ética como matriz de pensamento, neste capítulo Freud
apresenta outra forma que a civilização utiliza para conter os impulsos agressivos. Pela
instalação do superego no indivíduo a civilização consegue dominar o nosso desejo de agressão.
Nesse sentido, Freud afirma:
A agressividade é introjetada, internalizada, mas é propriamente mandada de volta
para o lugar de onde veio, ou seja, é dirigida contra o próprio Eu. Lá é acolhida por
uma parte do Eu que se contrapõe ao resto como Super-eu, e que, como “consciência”,
dispõe-se a exercer contra o Eu a mesma severa agressividade que o Eu gostaria de
satisfazer em outros indivíduos. (FREUD, 2010. pág. 60).
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Através do superego, o indivíduo é impossibilitado de exteriorizar a agressão, e assim,
redireciona para seu próprio ego impondo a si mesmo um sentimento de culpa, e necessidade de
purificação pela punição. Dessa forma “A civilização controla então o perigoso prazer em agredir
que tem o indivíduo, ao enfraquecê-lo, desarmá-lo e fazer com que seja vigiado por uma instância
no seu interior, como por uma guarnição numa cidade conquistada” (FREUD, 2010. pág. 60).
Freud é contrário à ideia de que exista a capacidade de distinguir entre o bem e o mal,
o que é ruim as vezes faz bem, e é geralmente, o que desejamos, a única coisa que julgamos
realmente ruim, é a perda do amor, ou seja, o sentimento de culpa é apenas, o medo da perda
do amor, uma ansiedade social, e quando essa autoridade externa é internalizada, o superego se
estabelece. Assim, a consciência, atormenta o ego errante com um sentimento de ansiedade, de
culpa. Portanto, o superego consiste em uma ferramenta que a civilização utiliza para dominar
nossos impulsos agressivos.
Freud também observa que, quanto mais forem as frustrações aos nossos impulsos, maiores
serão as tentações, e se houver uma ocasional satisfação deles, as tentações diminuem por um
tempo. Sobre as frustrações do ego Freud afirma que “Um outro fato do âmbito da ética, tão rico
em problemas, é que o infortúnio, ou seja, a frustração a partir de fora, promove bastante o poder
da consciência no Super-eu.” (FREUD.2010. Pág. 62). Ou seja, quando tudo ocorre bem a alguém,
o seu ego se sente livre e confortável para fazer qualquer coisa, mas quando alguma má sorte lhe
ocorre, aumentam as exigências de sua consciência, para exemplificar isso, Freud utiliza a religião
citando o povo de Israel para falar do destino como substituto da figura paterna engrandecida,
quando o indivíduo tem uma má sorte, e entende que não é mais amado por esse poder supremo, e
então se curva ao representante paterno, o superego. Nesse sentido, Freud afirma:
O destino é visto como substituto da instância parental; quando uma pessoa tem
infortúnio, significa que não mais é amada por esse poder supremo, e, ameaçada por
essa perda de amor, inclina-se novamente ante a representação dos pais no Super-eu,
que no momento da fortuna tendia a negligenciar. Isso é particularmente claro quando,
em sentido estritamente religioso, vemos no destino somente a expressão da vontade
divina. O povo de Israel se considerava o favorito de Deus, e, quando o grande Pai fez
cair um infortúnio após o outro em cima deste seu povo, ele não perdeu a confiança
nessa relação nem duvidou do poder e da justiça de Deus, mas produziu os profetas,
que lhe repreenderam a pecaminosidade, e a partir de sua consciência de culpa forjou
os preceitos tão severos de sua religião sacerdotal. (FREUD, 2010. pág. 62-63).

Portanto, quando lhe ocorre uma má sorte, não atribui a si a responsabilidade, mas
permanece na ilusão de que não seguiu a vontade divina e por isso foi punido. O Freud sinaliza
duas origens do sentimento de culpa, sendo elas: o medo de uma autoridade e o medo do
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superego. Sendo que o superego é a continuidade da autoridade externa, dado que, o superego
consiste na interiorização da autoridade externa.
Dessa forma, Freud explica como o sentimento de culpa causa a renúncia das pulsões.
Sendo assim, essa restrição pulsional é uma ameaça à felicidade, através do medo da perda do
amor e pela punição da autoridade externa, que foi internalizada trazendo assim, uma
infelicidade constante através do superego, pela tensão do sentimento de culpa.
No capítulo oito identificamos como matrizes de pensamento, a religião e a ética, para
tratar do sentimento de culpa. Nesse capítulo, Freud apresenta a sua intenção de “situar o
sentimento de culpa como o problema mais importante da evolução cultural e de mostrar que o
preço do progresso cultural é a perda de felicidade, pelo acréscimo do sentimento de culpa.”
(FREUD, 2010. pág. 69).
Contudo, a culpa consiste em um tipo de ansiedade e, geralmente o sentimento de culpa
permanece inconsciente, mas isso não impede que ainda produza efeitos, seus sintomas. Sendo
assim, Freud afirma que “a consciência de culpa produzida pela cultura não seja reconhecida
como tal, permaneça inconsciente ou venha à luz como um mal-estar, uma insatisfação para a
qual se busca outras motivações.” (FREUD, 2010. pág. 70). Portanto, o mal-estar na civilização
é um efeito do sentimento de culpa. Freud trata também da relação entre culpa e religião:
[...] as religiões não desconheceram jamais o papel do sentimento de culpa na cultura.
Elas pretendem — algo que não considerei em outro lugar — redimir a humanidade
desse sentimento de culpa a que chamam pecado. A partir do modo como se atinge
essa redenção no cristianismo, com a morte sacrificial de um indivíduo que toma a si
a culpa comum a todos. (FREUD, 2010. pág. 70).

Freud observa também que o sentimento de culpa existe antes do superego e da
consciência como um medo imediato da autoridade externa, por uma identificação entre o ego
e essa autoridade externa, e quando esse medo foi internalizado surge o superego que tem a
função de vigiar e julgar as ações e intenções do ego, para censurá-las. Existem, portanto, duas
instâncias do sentimento de culpa, uma que tem origem no medo da autoridade externa e a outra
no medo da autoridade interna.
Freud separa o desenvolvimento do indivíduo e o desenvolvimento da civilização, ele
afirma que no processo de desenvolvimento individual, o objetivo principal é a programação
do princípio de prazer que visa a felicidade, Freud chama esse desenvolvimento individual de
egoísta. O desenvolvimento da comunidade humana ele chama de altruísta. A grande
problemática consiste em como conciliar essas duas instâncias, a individual que tem um foco
em si, em sua satisfação, e a comunitária que visa a vida em sociedade. Freud faz uma
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comparação com a geografia para demonstrar como essa conciliação pode ocorrer: “Assim
como um planeta circula em volta do seu astro central, além de rodar em torno do seu próprio
eixo, também um ser humano participa do curso evolutivo da humanidade, enquanto segue o
seu caminho de vida” (FREUD, 2010. pág.75). Portanto, existem dois processos de
desenvolvimento, o individual e o cultural, que disputam mutuamente, Freud compara com a
libido do ego e libido objetal, como um elemento da economia da libido. Na civilização, a
felicidade individual pode ser dispensada em favor da unidade e coesão social.
Dessa forma, identificamos aqui, as matrizes de pensamento predominantes da obra o
mal estar na civilização de Sigmund Freud, com o intuito de elucidar certos elementos do
aparelho psíquicos que são fundamentais para problematizar especificamente o tema da
felicidade em um contexto cultural.
3 Considerações finais
Com isto, percebemos como as matrizes de pensamento de cada capítulo da obra o malestar na civilização de Sigmund Freud, nos auxiliam de forma direta na problemática do tema
da felicidade. No capítulo I, Freud apresenta bases importantes que são retomadas nos capítulos
posteriores, no capítulo quatro, por exemplo, é apresentado o amor universal, bem como a
relação entre a religião e o amor como possibilidade de alcançar a felicidade, que já foi
anteriormente introduzido no primeiro capítulo.
No capítulo dois, Freud trata de forma direta do tema da felicidade, apresentando as
metas da felicidade, problematizando o aspecto econômico da felicidade, que é introduzido
através da matriz de pensamento da literatura. No capítulo III, através da ciência e da estética
apresentamos a relação entre a felicidade e a utilidade na civilização, bem como o seu aspecto
não utilitário, pela da valorização da beleza na civilização. Através da antropologia e da
religião, matrizes de pensamento do capítulo IV, Freud explica a origem da civilização na préhistória, o seu nascimento ocorre pelo amor e necessidade. Pela religião Freud apresenta como
alcançar a felicidade através do amor.
Através da história e a política, no capítulo V, Freud demonstra a inclinação humana à
agressividade e como ela é um grande impedimento da civilização, demonstra também através
da política que a agressividade é anterior á propriedade privada. Por conta da agressividade, o
homem civilizado teve que trocar grande parte de suas possibilidades de felicidade, pela
segurança. No capítulo VI, Freud usa a literatura para demonstrar como a pulsão agressiva altera
a teoria das pulsões, afirma também que foi na literatura que surgiu pela primeira vez a ideia de
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uma pulsão de destruição. Por fim ele conclui que a evolução cultural se estabelece como luta
entre pulsão de vida e pulsão de destruição, essa luta é o cerne da vida.
No capítulo VII, Freud utiliza a ética tratando acerca do superego e do sentimento de
culpa, como uma forma que a civilização utiliza para conter os impulsos agressivos. Através do
capítulo VIII, Freud trata do sentimento de culpa como o problema mais importante do
desenvolvimento da civilização, utilizando a religião e a ética, como matriz de pensamento,
dado que, perdemos grande parte da possibilidade de alcançar a felicidade por conta da
intensificação desse sentimento de culpa.
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RESUMO: A Síndrome de Burnout é caracterizada por uma ruptura na adaptação e realização

pessoal no trabalho, envolvendo atitudes negativas que acabam transparecendo na relação
profissional/cliente sendo, portanto, um problema no qual o trabalhador perde a essência de sua
relação com o trabalho e com as demais situações ao seu redor. Para Guido (2012), é um dos
grandes problemas trazidos pelo estresse, caracterizado pelas grandes consequências negativas
que envolvem o indivíduo, família e a coletividade. Diante disso, o objetivo deste estudo é fazer
uma análise reflexiva sobre o estresse vivenciado rotineiramente pelos Enfermeiros, e sua
consequência na qualidade de vida desses profissionais. Trata-se de um estudo exploratório
descritivo de abordagem quantitativa, realizada por meio de revisão bibliográfica, a coleta de
dado foi realizada através de consultas em portais eletrônicos, Literatura Latino-americana em
Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Eletronic Library Online (SCIELO). Foram utilizados
os seguintes critérios de inclusão: artigos publicados em português, que apresentaram a temática
“a interferência do estresse laboral e Burnout na qualidade de vida dos profissionais de
Enfermagem), excluindo os artigos que se repetiam nas respectivas bases de dados, ou que não
atendiam aos critérios de inclusão. Foram encontrados 129 artigos na base de dados LILACS,
e 81 artigos na base de dados SCIELO, totalizando 210 publicações. Após a aplicação dos
critérios de inclusão e não-inclusão, obteve-se uma amostra final de 18 artigos. Foi evidenciado
que a Síndrome de Burnout está presente na rotina dos hospitais, nas diversas equipes de saúde,
e com mais ênfase na Enfermagem, devido à alta carga de trabalho, baixo apoio social, turnos
inadequados e baixa remuneração.
Palavras-chave: Estresse ocupacional; Esgotamento profissional; Burnout.

1 Introdução
O processo Saúde-Doença vem se mostrando um forte fator de mudanças no contexto
atual, que vai desde o conceito de saúde como ausência de doenças, até a saúde relacionada ao
contexto social. Relacionado a esse processo, o estresse vem apresentando uma elevada
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importância no ambiente de trabalho dos profissionais de saúde, que traz consigo uma alta taxa
de desgaste emocional, cansaço e alterações funcionais significativas (CAVALHEIRO;
JUNIOR; LOPES, 2008).
Selaghim e colaboradores (2012) afirmam que o estresse e a sobrecarga relacionada ao
ambiente profissional enfatizam a falta de capacidade em se adaptar a carga exaustiva de
trabalho, devido às demandas de trabalho intensas, capacidade de resolução de problemas em
tempo hábil, assistência imediata aos pacientes que requerem atendimento em tempo muito
oportuno, e a baixa valorização dos profissionais de saúde.
Para Guido et al (2012), a Síndrome de Burnout é um dos grandes problemas trazidos
pelo estresse, caracterizado pelas grandes consequências negativas que envolvem o indivíduo,
família e a coletividade. Estar exposto aos estressores relacionado ao trabalho favorece,
significativamente, a incidência desta síndrome nos profissionais de saúde.
Os Enfermeiros estão entre os profissionais que mais são afetados com o estresse no
ambiente de trabalho, e os fatores que levam a isso se caracterizam pela falta de pessoal para a
jornada intensa de trabalho, levando à acumulação de tarefas, falta de valorização dos
profissionais diante das altas demandas de trabalho, cuidados diretos e imediatos aos pacientes
graves, entre diversos outros fatores. Em um estudo realizado por Galindo (2012), foi
evidenciado que os altos níveis de exaustão emocional indicavam forte propensão para o
desenvolvimento da síndrome, e que a sobrecarga de tarefas evidencia o comprometimento da
qualidade de vida no trabalho.
A Síndrome de Burnout é caracterizada por uma ruptura na adaptação e realização
pessoal no trabalho, envolvendo atitudes negativas que acabam transparecendo na relação
profissional/cliente sendo, portanto, um problema no qual o trabalhador perde a essência de sua
relação com o trabalho e com as demais situações ao seu redor (RISSARDO; GASPARINO,
2013).
A partir do exposto, considera-se o Enfermeiro como um profissional que vivencia
condições estressantes no trabalho, com jornadas intensas de cuidados prestados aos clientes,
atuando de forma assistencial em setores considerados exaustivos, seja pela elevada carga de
trabalho, ou pela especificidade de tarefas realizadas (MONTE; LIMA; NEVES, et al, 2013).
Mediante as considerações supracitadas, é importante citar o curso seguido por este
estudo. Na metodologia, foi realizado uma revisão integrativa de literatura, buscando artigos
que possuíam a temática do estudo, utilizando critérios de inclusão e não inclusão, citados no
capítulo de Metodologia. Para os resultados, foi elencada uma tabela demonstrativa dos artigos
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encontrados, que seguiam a temática proposta pelo presente estudo, com nome dos autores, ano
de publicação, e principais resultados. Em seguida, foi realizada uma discussão sobre os
principais pontos encontrados pelos autores, fazendo uma breve comparação de resultados. Por
fim, nas considerações finais, é enfatizada a importância da continuidade de estudos com o
tema, para que haja uma abordagem mais ampla do problema.
Diante disso, o objetivo deste estudo é fazer uma análise reflexiva sobre o estresse
vivenciado rotineiramente pelos Enfermeiros, e sua consequência na qualidade de vida. Esta
pesquisa justifica-se pelo alto nível de estresse que é vivenciado pelos profissionais de
enfermagem, e as consequências que o esgotamento físico e emocional traz para o dia a dia das
pessoas submetidas a carga de trabalho excessiva. Considerando todas as informações
supracitadas, questiona-se: como o estresse laboral e Burnout podem interferir na qualidade de
vida dos profissionais de Enfermagem?
2 Metodologia
Estudo abordando o método de Revisão Integrativa de Literatura. Para Toledo (2011),
esse tipo de estudo fornece informações sobre um fato ou problema, conectando elementos
isolados de pesquisas já existentes. A elaboração deste estudo se deu por etapas, definidas
como: identificação do tema; aplicação dos critérios de inclusão e exclusão; escolha das
informações a serem retiradas dos estudos; análise dos dados; interpretação e apresentação dos
dados obtidos. A questão que conduz o estudo é a seguinte: como o estresse laboral pode
interferir na qualidade de vida dos profissionais de Enfermagem?
Para a busca dos artigos, foram utilizadas as seguintes terminologias, previamente
identificadas como descritores no DeCS (Descritores em Ciências da Saúde): Estresse
ocupacional; Esgotamento profissional; Burnout.
Foram utilizados os seguintes critérios de inclusão: artigos publicados em português,
que apresentaram a temática “a interferência do estresse laboral e Burnout na qualidade de vida
dos profissionais de Enfermagem”, ordenados nas bases de dados Literatura Latino-americana
em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), excluindo os
artigos que se repetiam nas respectivas bases de dados, ou que não atendiam aos critérios de
inclusão desse estudo. Para a pesquisa, foram utilizados dados contidos em artigos publicados
no ano de 2018, com o intuito de obter pesquisas relevantes e recentes sobre o tema. As buscas
online foram realizadas no mês de abril de 2019.
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Foram encontrados 129 artigos na base de dados LILACS, e 81 artigos na base de dados
SCIELO, totalizando 210 publicações. Após a aplicação dos critérios de inclusão e nãoinclusão, obteve-se uma amostra final de 18 artigos, dos quais 12 pertencem a base de dados
LILACS e 06 pertencem a base de dados SCIELO, como pode ser analisado na figura.
Figura 1 – Fluxograma explicativo do processo de seleção dos artigos.

Pergunta norteadora do estudo.

LILACS - 129 artigos

SCIELO - 81 artigos

Critérios de inclusão e não-inclusão

Critérios de inclusão e não-inclusão

Excluídos: 116 artigos

Excluídos: 75 artigos

Selecionados: 12 artigos

Selecionados: 06 artigos

Total: 18 artigos selecionados para o
estudo.
Fonte: Elaboração do autor (2019)

A análise dos dados foi feita a partir da leitura dos resumos dos artigos encontrados nas
bases de dados supracitadas. Os estudos que atenderam aos critérios de inclusão, e que
apresentaram apontamentos e informações que respondiam à questão deste estudo, foram
selecionados e verificados na íntegra. Após a análise integral dos artigos, foi elaborado um
quadro demonstrativo, contendo autores, ano, título, metodologia e conclusão.
3 Resultados
Após a Análise dos dados dos artigos selecionados, das 18 publicações selecionadas,
publicadas no ano de 2018, foram encontrados estudos de diversas metodologias para obtenção
dos resultados. Estudos que usaram apenas metodologia tipo transversal estiveram em maior
número (4/18), seguidos por Revisões Integrativas de Literatura (3/18) e estudos que usaram

Página | 195

abordagens tanto quantitativas quanto descritivas e transversais (3/18). Além disso, estudos que
usaram metodologia tanto quantitativa e qualitativa estiveram presentes (2/18), além de estudo
quantitativo transversal (1/18), quantitativo descritivo (1/18), apenas quantitativo (1/18),
quantitativo correlacional (1/18), transversal correlacional (1/18) e prospectivo longitudinal
(1/18). A tabela abaixo demonstra a caracterização dos artigos encontrados segundo base de
dados, ano, título, autores, objetivos, tipo de estudo e principais conclusões.
Quadro 1 – Caracterização dos estudos quanto a base de dados, ano, título, autores, objetivos, tipo de
estudo e principais conclusões.
Base de Dados e Ano

Título

Autores

Objetivo e
tipo de estudo

Principais
conclusões

SCIELO, 2018.

A produtividade
versus cargas de
trabalho no
ambiente laboral
da Enfermagem

CARVALHO, DP;
ROCHA, LP;
TOMASCHEWSKIBARLEM, JE;
BARLEM, ELD;
CECAGNO, D;
DALMDIN, EL.

Analisar a
associação entre
a perda de
produtividade e
as cargas de
trabalho em um
hospital
universitário.
Estudo
descritivo
quantitativo.

os trabalhadores
apresentaram
perda de
produtividade e
limitações para o
trabalho
associadas as
cargas de
trabalho.

SCIELO, 2018.

Burnout e
sintomatologia
depressiva em
enfermeiros de
UTI: análise de
relação.

VASCONCELOS,
EM; MARTINO,
MMF; FRANÇA,
SPS.

Analisar a
existência de
relação entre
Burnout e a
sintomatologia
depressiva em
enfermeiros de
UTI. Estudo
quantitativo,
descritivo e
transversal.

os enfermeiros
com Burnout
têm uma
possibilidade
maior de
desencadear a
sintomatologia
depressiva.

SCIELO, 2018.

Efeito do ambiente
da prática do
enfermeiro nos
resultados do
trabalho e clima de
segurança.

DORIGON, EH;
GUIRARDELLO,
EB.

Propor e analisar
um modelo
teórico que
mensura o efeito
da percepção de
enfermeiros
quanto a
diversos fatores.
Estudo
correlacional.

O ambiente da
prática mostrou
forte impacto na
satisfação no
trabalho.

SCIELO, 2018.

Esgotamento
profissional,
qualidade e
intenções entre
enfermeiros da
saúde da família.

LORENZ, VR;
SABINO, MO;
FILHO, HRC.

Analisar como
enfermeiros de
ESF avaliam a
qualidade do
cuidado. Estudo

Enfermeiros de
ESF vivenciam
esgotamento
profissional que
apresenta
correlação com a
diminuição da
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transversal
correlacional.

qualidade do
cuidado.

SCIELO, 2018.

Preditores da
síndrome de
Burnout em
enfermeiros de
UTI.

VASCONCELOS,
EM; MARTINO,
MMF.

Identificar a
prevalência e
analisar a
existência de
fatores
preditores de
burnout em
enfermeiros de
UTI. Estudo
quantitativo,
descritivo e
transversal.

A prevalência de
burnout nos
enfermeiros
correspondeu a
14,3%.

SCIELO, 2018.

Síndrome de
Burnout e o
trabalho em turnos
na equipe de
enfermagem.

VIDOTTI, V;
RIBEIRO, RP;
GALDINO, MJQ;
MARTINS, JT.

Analisar os
fatores
associados à
síndrome de
Burnout,
segundo o turno
de trabalho.
Estudo
transversal.

Os fatores
psicossociais e
do contexto
laboral tiveram
associação com
as dimensões da
síndrome entre
os profissionais
de ambos os
turnos.

LILACS, 2018.

(Re)conhecendo o
quotidiano dos
trabalhadores de
um centro de
saúde: um caminho
para prevenção do
Burnout e a
promoção da saúde

MICHELIN, SR;
NITSCHKE, RG;
MARTINI, JG;
THOLL, AD;
SOUZA, LCSL;
HENCKEMAIER,
L.

Compreender o
quotidiano dos
trabalhadores de
um centro de
saúde de
Florianópolis.
Estudo
exploratóriodescritivo.

A compreensão
do quotidiano
dos
trabalhadores
apontou que a
maior parte da
tensão e do
estresse no dia a
dia está
concentrada no
ambiente
laboral.

LILACS, 2018.

A relação da
Síndrome de
Burnout com os
profissionais de
enfermagem:
Revisão
Integrativa.

LARRÉ, MC;
ABUD, ACF;
INAGAKI, ADM.

Identificar a
ocorrência da
Síndrome de
Burnout no
profissional de
enfermagem.
Revisão
Integrativa de
Literatura.

Os profissionais
de enfermagem
precisam buscar
informações e
conhecimentos
acerca da doença
a fim de
promover a
prevenção.

LILACS, 2018.

Análise da
prevalência da
Síndrome de
Burnout em
profissionais da
atenção primária
em saúde.

LIMA, AS;
FARAH, BF;
BUSTAMANTETEIXEIRA, MT.

Identificar a
prevalência de
Burnout nos
profissionais da
atenção primária
e fatores
associados.
Estudo
transversal.

A prevalência de
Burnout foi de
51%,
destacando-se
que ela foi maior
entre
profissionais de
enfermagem.
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LILACS, 2018.

Associação entre
Síndrome de
Burnout, uso
prejudicial de
álcool e tabagismo
na enfermagem nas
UTIs de um
hospital
universitário.

FERNANDES, LS;
NITSCHE, MJT;
GODOY, I.

Verificar a
presença da
Síndrome de
Burnout entre
profissionais da
enfermagem e a
existência de
associação entre
consumo de
álcool e tabaco.
Estudo de
abordagem
quantitativa.

Os serviços de
UTI necessitam
de intervenções
dos gestores dos
serviços, com a
finalidade de
cuidar da saúde
de seus
cuidadores.

LILACS, 2018.

Autonomia e
controle do
ambiente de
trabalho por
profissionais de
enfermagem
reduzem índices de
exaustão
emocional.

MARCELINO, CF;
ALVES, DFS;
GUIRARDELLO,
EB.

Avaliar o
ambiente da
prática
profissional e os
níveis de
burnout entre os
profissionais de
enfermagem e
estimar o efeito
preditor do
ambiente da
prática. Estudo
transversal.

A autonomia e o
controle sobre o
ambiente da
prática
profissional
foram
considerados
fatores
preditores do
burnout entre
enfermeiros,
auxiliares e
técnicos de
enfermagem.

LILACS, 2018.

Burnout e a
organização do
trabalho na
enfermagem.

SOBRAL, RC;
STEPHAN, C;
BEDIN-ZANATTA,
A; DE-LUCCA, SR.

Identificar os
fatores de risco
psicossociais e
da organização
do trabalho
preditores de
sofrimento
mental, além de
estimar a
prevalência de
SB em
profissionais de
enfermagem.
Pesquisa
quantitativa –
qualitativa.

Há uma
necessidade de
um olhar mais
amplo sobre as
causas da SB.

LILACS, 2018.

Burnout e
depressão em
residentes de um
programa
multiprofissional
em oncologia:
estudo longitudinal
prospectivo.

CAVALCANTI, IL;
LIMA, FLT;
SOUZA, TA;
SILVA, MJS.

Analisar a
ocorrência de
SB e depressão
entre residentes
de um programa
de residência
multiprofissional
em oncologia.
Estudo
longitudinal
prospectivo.

Estratégias para
prevenção e
controle são
necessários a
fim de
minimizar as
consequências
na
aprendizagem,
qualidade de
vida e
assistência
prestada.
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LILACS, 2018.

Estresse e síndrome
de Burnout em
profissionais de
enfermagem que
atuam na
nefrologia: uma
revisão integrativa.

RUBACK, SP;
TAVARES, JMAB;
LINS, SMSB; et al.

Identificar a
produção
científica
relacionada a SB
e estresse em
profissionais da
enfermagem na
nefrologia.

Espera-se
ampliar a visão
sobre o estresse
e SB em
enfermeiros que
atuam em
nefrologia,
identificando os
fatores que
podem
influenciar na
assistência.

LILACS, 2018.

Estresse
ocupacional em
enfermeiros da
pediatria:
manifestações
físicas e
psicológicas.

FABRI, JME;
NORONHA, JR;
OLIVEIRA, EB; et
al.

Verificar a
presença de
estresse
ocupacional em
enfermeiros da
pediatria e
analisar as
manifestações
físicas e
psicológicas de
estresse. Estudo
quantitativo,
descritivo e
transversal.

A amostra
apresentou alto
nível de estresse
cujo
adoecimento já
se faz presente,
considerando-se
as manifestações
na fase de
exaustão.

LILACS, 2018.

Fatores associados
ao
desenvolvimento
de estresse e
Burnout entre
profissionais de
enfermagem que
atuam na
assistência a
pessoas vivendo
com HIV/Aids.

SANCHES, RS;
SOUZA, AR;
LIMA, ES.

Identificar quais
fatores
relacionados ao
desgaste
emocional,
estresse e
Burnout estão
presentes na
assistência de
enfermagem às
pessoas vivendo
com HIV/Aids.
Revisão
integrativa de
literatura.

Estressores
como falta de
recursos,
dificuldades
para atender
expectativas,
sobrecarga de
trabalho e medo
de contaminação
estão presentes
no cotidiano dos
enfermeiros.

LILACS, 2018.

Qualidade de vida
dos profissionais de
enfermagem
atuantes em setores
críticos.

SOUZA, VS;
SILVA, DS; LIMA,
LV; TESTON, EF;
et al.

Analisar a
qualidade de
vida de
profissionais de
enfermagem
atuantes em
setores críticos.
Estudo
transversal –
quantitativo.

Os profissionais
de enfermagem
possuem uma
qualidade de
vida satisfatória,
porém, questões
relacionadas a
saúde física e
estrutura da
instituição são
fatores que
interferem nessa
qualidade de
vida.
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LILACS, 2018.

Saúde e trabalho de
residentes
multiprofissionais.

ROCHA, JS;
CASAROTTO, RA;
SCHMITT, ACB.

Analisar e
correlacionar a
qualidade de
vida, estresse e
satisfação com o
trabalho de tais
residentes.
Estudo
transversal.

A prevalência do
estresse nos
residentes foi
alta, e contribui
negativamente
para a qualidade
de vida.

Fonte: Elaboração do autor (2019)

4 Discussão
A saúde tornou-se um bem social, onde se envolve vida, liberdade, propriedade e
integridade do corpo como direitos. Hoje pensamos em saúde na sua forma dinâmica e
integrada, resultante da sintonia entre dimensões nas quais se insere a vida de cada indivíduo,
como a dimensão física, psicológica, social e espiritual. É através dessa harmonia de dimensões
que é possível gozar de uma satisfatória qualidade de vida (MELO; FIGUEIREDO, 2005).
O estresse laboral é uma das formas de se pensar em saúde no trabalho, que acaba
diminuindo a qualidade de vida dos profissionais, e interfere profundamente na saúde dos
indivíduos. Em um estudo realizado em 2018 por Souza e colaboradores, enfatiza-se a
Enfermagem como uma profissão com grande probabilidade de sofrer com o impacto do
estresse. Isso acontece devido aos cuidados prestados aos pacientes, sejam eles os de menor ou
maior complexidade, além de estarem sujeitos a conflitos pessoais e profissionais no ambiente
de trabalho.
Os enfermeiros vulneráveis aos estressores laborais, como a carga excessiva de
trabalho, estão mais propensos ao desenvolvimento de fatores determinantes da depressão, que
é aqui definida como um estado de sofrimento psíquico, agindo nas relações interpessoais. Esse
estado de depressão leva ao Burnout, que tem sua fisiopatologia ligada ao local de trabalho do
indivíduo (VASCONCELOS; DE MARTINO; FRANÇA, 2018).
Para Ribeiro (2018), “o processo de Burnout é individual, e sua evolução pode levar
anos ou décadas”. Nesse sentido, é importante o reconhecimento dos sintomas e fatores
pertinentes ao aparecimento da Síndrome, tanto pelas instituições quanto pelos profissionais. O
conhecimento sobre o assunto faz com que sua evolução não chegue ao extremo, e traga consigo
todos os prejuízos a ela vinculados.
Os problemas no desempenho das atividades estão ligados à perda da produtividade, e
maior deficit no cumprimento de prazos, levando o trabalhador a cometer erros potenciais no
exercício laboral. Em um estudo realizado em 2017, com participação de 211 trabalhadores de
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Enfermagem, evidencia-se que a perda da produtividade pode estar relacionada às doenças e
desgastes que são caracterizados pela presença de altas cargas de trabalho. Para os autores, essa
improdutividade traz um impacto negativo na assistência ao paciente que está sob seus cuidados
(CARVALHO; ROCHA; TOMASCHEWSKI-BARLEM; et al, 2017).
O Burnout está frequentemente presente na Enfermagem. É evidenciado que esses
profissionais não possuem muita autonomia na administração dos cuidados para resolver, ou
minimizar, os problemas de seus clientes em diversas situações. Essa falta de autonomia, como
explica um estudo realizado por Larré, Abud e Inagaki (2018), está relacionada a pouca
comunicação entre os gestores das instituições e seus funcionários, especificamente os
profissionais de enfermagem. Embora o estudo descreva a insuficiência da autonomia entre os
profissionais da Enfermagem, outro estudo, realizado por Marcelino, Alves e Guirardello
(2018), afirma que os enfermeiros que possuem autonomia avaliam seu ambiente de prática
com bastante positividade, uma vez que há mais liberdade para tomar decisões sobre os
cuidados prestados, aumentando assim a satisfação profissional.
Em um estudo quantitativo correlacional de 2018, utilizando uma amostra final de 465
enfermeiros inscritos no Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (COREN-SP), é
discutida a presença de insegurança com o trabalho prestado, ocasionada pela exaustão
emocional, mesmo com a percepção positiva do enfermeiro em relação ao seu ambiente de
prática (DORIGAN; GUIRARDELLO, 2018). Para que haja uma diminuição dos níveis
de Burnout, algumas melhorias no ambiente de prática podem ser significantes para a
diminuição no quadro de desgaste e estresse laboral, haja visto que esse método pode
proporcionar um ambiente com mais autonomia e boas relações de trabalho, uma vez que essas
ações de melhoria podem ser positivas tanto na percepção ao clima de insegurança nas
instituições de assistência à saúde, quanto na permanência dos enfermeiros em suas
funções. Essa melhora no ambiente diminui a insegurança e aumenta a qualidade do cuidado
(MARCELINO; ALVES; GUIRARDELLO, 2018).
A exaustão, o estresse e a insegurança refletem no desempenho durante a jornada de
trabalho. Isso acontece devido a tolerância dos riscos das situações de trabalho, que muitas
vezes são negados ou banidos em função do medo de se sentirem desqualificados ou
prejudicados em sua trajetória profissional ou funcional. Esse medo compromete a integridade
moral desses profissionais, levando-os a intenção de abandonar o trabalho ou sua função na
instituição (LORENZ; SABINO; CORREA FILHO, 2018).
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A presença de Burnout também é significativa em trabalhadores jovens, entre 20 e 30
anos, devido à pouca experiência de trabalho e insuficiência de habilidades que são
caracterizados

pela

pouca

prática

clínica

(VASCONCELOS;

DE

MARTINO;

FRANÇA,2018). Em um estudo realizado em um hospital universitário de São Paulo, é
enfatizado a predominância de burnout e estresse laboral em enfermeiros jovens, do sexo
feminino, e que possuem características em comum de suscetibilidade à doença, e concluem
que, quanto maior o grau de exaustão emocional e menor realização profissional, maior é a
sintomatologia depressiva (LARRÉ; ABUD; INAGAKI, 2018).
Em uma Revisão Integrativa de Literatura realizada por Ruback e colaboradores em
2018, com base em 13 artigos estudados, evidenciou-se que o contato intenso e duradouro com
pacientes, familiares e equipes multiprofissionais desencadeiam uma aproximação que pode
diminuir os limites do vínculo profissional, podendo ser um fator protetor caracterizado pelo
seu envolvimento com o paciente, como também pode ser um fator estressante advindo dessa
relação, que é caracterizado pelas diversas emoções envolvidas nesse processo do cuidar.
Os relacionamentos entre profissionais da equipe de Enfermagem e outros profissionais
da saúde, muitas vezes, são permeados de conflitos, seja pela fraca comunicação, seja pela falta
de solidariedade entre os trabalhadores de diversas categorias profissionais, explica Sobral
(2018). Associado ao Burnout, o baixo apoio social esteve presente como um facilitador no
desenvolvimento da síndrome, visto que esse apoio social é essencial para diminuir as chances
de prevalência do estresse, pois devido ao compartilhamento de vivências e situações, os
profissionais podem promover um ambiente mais amigável, e com mais apoio emocional
(VIDOTTI; RIBEIRO; GALDINO; et al, 2018). Os profissionais estão sujeitos a maior
prevalência de Burnout quando estão recebendo baixo apoio social, onde as relações
interpessoais fazem o indivíduo sentir-se insatisfeito com o trabalho, facilitando a presença da
Síndrome (LIMA; FARAH; BUSTAMANTE-TEIXEIRA, 2018).
Michelin (2018), em um estudo que tinha como objetivo compreender o quotidiano dos
trabalhadores de um centro de saúde de Florianópolis, é discutido que a falta de tempo pode se
associar ao estresse, ao cansaço e a correria no trabalho, se tornando algo crônico e que tem
forte impacto na qualidade de vida do profissional da saúde, em especial aos enfermeiros.
Entretanto, no mesmo estudo, alguns participantes da pesquisa mencionaram que o dia a dia
fora do trabalho é tranquilo, sem grandes correrias. Esse quadro muda de configuração quando
os mesmos participantes são questionados sobre o ambiente laboral, e acabam relatando a
predominância do estresse no trabalho. Enquanto uns participantes relatam o estresse no
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trabalho, outros estão em fase de adaptação no seu dia a dia, o que pode, ou não, implicar na
predominância de estresse, irritação, desconforto ou sentimentos negativos.
Essas oscilações de sentimentos entre o contexto geral de vida e o quotidiano no trabalho
revelam uma divisão do ser, uma vez que o indivíduo passa a viver circunstâncias diferentes na
vida dentro e fora do trabalho (MICHELIN; NITSCHKE; MARTINI; et al, 2018).
Em outro estudo realizado com 153 profissionais da saúde, que atuavam na atenção
básica do município de Juiz de Fora, observa-se a prevalência de Burnout em, pelo menos, 51%
dos participantes da pesquisa, sendo a maior parte formada por profissionais da Enfermagem,
do sexo feminino, e que tinham dois ou mais vínculos empregatícios. Entretanto, há diferenças
de gêneros que resultam em riscos laborais diferentes para profissionais de ambos os sexos.
Enquanto as mulheres estão predispostas aos riscos psicossociais, há uma maior vulnerabilidade
aos riscos físicos e químicos em homens (LIMA; FARAH; BUSTAMANTE-TEIXEIRA,
2018).
Além da carga de trabalho exaustiva vivida pelas profissionais de enfermagem, sejam
elas técnicas ou enfermeiras, Fabri (2018) explica que a questão de gênero tem forte impacto
no modo de vida das mulheres. O exercício de múltiplos papéis, como tarefas domésticas,
cuidado com os filhos e o acúmulo de mais de um vínculo empregatício, também contribuem
para o desenvolvimento de sentimento de impotência e frustração.
O fato de ter filhos e ser casado pode ser um fator protetor, pois o profissional pode se
sentir amparado pelo cônjuge, além de desenvolver o sentimento de afetividade, que protege
contra a incidência da Sindrome de Burnout (FERNANDES; NITSCHE; GODOY, 2018).
Em um estudo de 2017, realizado em um hospital universitário de São Paulo é revelado
que a maior porcentagem de profissionais enfermeiros está na Unidade de Terapia Intensiva do
local, no turno noturno, com prevalência de Burnout em 14,3% dos participantes da entrevista,
e mostra que há altos índices de exaustão emocional e despersonalização, além de baixos
índices de realização profissional. A pesquisa afirma a predominância de Burnout em
indivíduos jovens, recém-formados, devido à baixa experiência na UTI, mesmo com a busca
por aperfeiçoamento profissional no manejo de pacientes críticos, e maior empenho diante de
situações urgentes e emergentes (VASCONCELOS; DE MARTINO, 2017). Esses profissionais
em busca de mais experiência acabam sofrendo influência do estresse ocupacional,
desencadeando mais facilmente a presença da síndrome. Com base nisso, os profissionais mais
jovens são mais propensos a desenvolver a despersonalização (FERNANDES; NITSCHE;
GODOY, 2018).
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Em outra pesquisa envolvendo 128 residentes do Programa de Residência em Oncologia
em um hospital no Rio de Janeiro, é reforçada a informação da incidência de Burnout em jovens
recém-formados, enfatizando que os esforços colocados por cima dos discentes do programa
podem prejudicar a aprendizagem, além de colocar em risco a qualidade da assistência prestada
aos clientes. Ainda no estudo, dos 128 participantes, distribuídos em três momentos de
avaliação, 72,5% estiveram predispostos a desenvolver depressão, devido à sobrecarga de
atividades impostas aos residentes, havendo uma correlação positiva entre a ocorrência da
doença e a Síndrome de Burnout (CAVALCANTI; LIMA; SOUZA; et al, 2018).
Contudo, Souza (2018) conclui que há uma exaustão emocional alta nos profissionais
que exercem suas funções durante o turno diurno. A ocorrência disso se relaciona ao fato de o
turno diurno apresentar um número significativamente maior de mulheres jovens, que possuem
relacionamento conjugal estável, além de ter um processo de trabalho mais intenso. Essas
alterações na saúde física e mental dos enfermeiros ressalta a importância dos períodos de
descanso e sonos satisfatórios, com o objetivo de minimizar os efeitos do estresse sobre o corpo
e mente (VIDOTTI; RIBEIRO; GALDINO; et al, 2018).
É evidenciado a existência de algumas fases que são vividas no cotidiano
profissional. Na fase de resistência, o indivíduo tenta lidar com seus estressores, de maneira
que consiga manter sua homeostase interna. Nessa fase, de resistência, há uma manifestação
maior do medo, isolamento social, ansiedade, entre outros. Se houver persistência dos
fatores psicossociais, o indivíduo passa para a fase de exaustão, onde não consegue conviver
com o estresse, passando a desenvolver doenças e síndromes, como o Burnout (ROCHA;
CASAROTTO; SCHMITT, 2018).
Na assistência aos soropositivos, a equipe de Enfermagem vivencia estresses pessoais
no cuidado aos pacientes, culminando em uma grande probabilidade de incidência da Síndrome
de Burnout. Esse estresse pode ser caracterizado, muitas vezes, pelo desconhecimento do
HIV/AIDS e sobre sua transmissibilidade, resultando em atitudes negativas ou impessoais em
relação aos clientes assistidos, além de acarretar sintomas físicos e psicológicos na vida dos
profissionais (SANCHES; SOUZA; LIMA, 2018).
As situações estressantes que são vividas rotineiramente pelos enfermeiros levam o
profissional ao alcoolismo e a drogadição. O uso abusivo de drogas, como o tabaco, pode ser
considerado como uma forma de fuga ou esquecimento do trabalho, além de proporcionar a busca
pelo prazer que não é encontrado nas atividades laborais (FERNANDES; NITCHE; GODOY, 2018).
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As instituições de saúde têm papel fundamental no que diz respeito ao cuidado da
organização e identificação dos estressores laborais, promovendo ações que privilegiem a saúde do
trabalhador em todos os aspectos, desenvolvendo estratégias de educação continuada e permanente,
dando ciência a que tipo de fatores estressantes os profissionais estão expostos, e quais os seus
efeitos na saúde e qualidade de vida (SOBRAL; STEPHAN; BEDIN-ZANATTA, 2018).
Algumas estratégias podem ser eficazes no enfrentamento de agentes estressores,
prevenindo o aparecimento da Síndrome de Burnout. Suporte social e o enfrentamento focado
no problema são alguns exemplos das estratégias que podem ser desenvolvidas para a melhoria
da prática no ambiente de trabalho, explica Ribeiro (2018). Diante do exposto, é importante que
gestores tracem metas e ações para minimizar o estresse nas equipes de Enfermagem, como
incluir métodos de diminuição da sobrecarga de trabalho, melhoria nos recursos e materiais,
além de salários mais compatíveis e educação permanente para os profissionais da saúde.
Podem ser incentivados pelos gestores atividades físicas diárias, dedicação ao lazer e a família,
programas culturais e atividades prazerosas como algumas medidas preventivas (LARRÉ;
ABUD; INAGAKI, 2018).
5 Considerações finais
Com esse estudo foi permitido conhecer as consequências que são geradas pelo estresse
laboral. Foi discutido que a Síndrome de Burnout está presente na rotina dos hospitais, nas
diversas equipes de saúde, e com mais ênfase na Enfermagem, devido à alta carga de trabalho,
baixo apoio social, turnos inadequados e baixa remuneração.
O estresse laboral, associado a incidência de Burnout, traz prejuízos para a qualidade de
vida do profissional, na qualidade da assistência que é prestada por ele, e que reflete
profundamente na sua satisfação enquanto provedor de saúde para seus clientes.
Alguns objetivos foram trançados para a diminuição da carga de trabalho, e incidência
da Síndrome nos profissionais de enfermagem, como a comunicação efetiva entre gestores e
empregados, melhoria nas condições de trabalho em instituições de saúde, otimização dos
recursos materiais, e mais valorização do profissional em seu campo de prática, além de
autonomia para lidar com as situações cotidianas.
Por fim, é de extrema importância a continuidade de pesquisas voltadas ao assunto, pois
é preciso enxergar profundamente a problemática que envolve o estresse laboral, e suas
consequências para a saúde do trabalhador.
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RESUMO: Este trabalho busca elucidar o papel do turista cidadão na valorização da identidade
local de São Luís, culminando com que o mesmo se torne em turista cidadão. Analisando
interfaces conceituais entre turismo, cultura, cidadania e patrimônio, perpassando pela
construção dos conceitos de uma identidade turística valorativa, incentivando o sentimento de
pertencimento em relação à cidade, a ressignificação de espaços de memória, o fortalecimento
histórico, identitário e cultural, ganhos econômicos locais onde o turismo se desenvolve, etc.
Valendo-se de autores como: Giddens (2002), Hall (2011), Gastal (2007), Nora (1993), entre
outros. Esta pesquisa é de caráter bibliográfico-documental e visa promover uma discussão
interdisciplinar sobre turismo cidadão, trabalhando categorias relacionadas.
Palavras-chave: Patrimônio; Turista Cidadão; Identidade Local; Valorização Cultural.

1 Introdução
A cidade de São Luís possui uma vocação turística salutar, com um representativo
conjunto de atrativos turísticos históricos, naturais e culturais. Esta cidade, além de possuir
equipamentos e atrativos próprios, ainda serve de porta de entrada para as outras cidades
turísticas da parte continental do estado do Maranhão, através de seu aeroporto e portos. Sua
relevância é notada, ainda, por seu acervo arquitetônico preservado e ainda em uso pelos seus
moradores; pelo fato de estar localizada na grande Ilha de Upaon-Açú, mantendo uma relação
de interdependência com as outras cidades que fazem parte desse conglomerado de grande
riqueza cultural e atrativa para o turismo; por possuir um aeroporto operante e que pode captar
turistas de todos os cantos do mundo; por possuir uma rede de equipamentos de transporte,
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hospedagem, restauração, informações turísticas, etc, que servem de suporte para a estadia do
turista, potencializando positivamente a sua experiência de viagem neste destino, e
proporcionando muito mais lazer e conhecimento ao viajante que aqui chega.
A cidade de São Luís possui a vocação para desenvolver uma relação de ganhos mútuos
para o turista e a comunidade local, permitindo que o turista se aproprie de conhecimentos sobre
a comunidade que servirão para que este possa, durante a sua estadia na cidade, desenvolver
uma relação sustentável com a comunidade. E, da mesma forma, a comunidade possa se sentir
valorizada através da admiração do visitante e seja incentivada ao desenvolvimento de uma
mentalidade de cuidado, respeito e responsabilidade para com a sua cidade.
Este trabalho analisa essa relação entre turista, cidade e comunidade local, ressaltando
o cultivo da cidadania dentro da atividade turística para o desenvolvimento local sustentável,
transcorrendo sobre a preservação da cultura, da memória coletiva e da identidade local, através
da educação patrimonial, a qual gera um turista sustentável e cidadão.
Para elucidar a questão aqui proposta, o trabalho se desenvolve analisando as interfaces
conceituais entre turismo, cultura e cidadania, relacionando com os temas de memória coletiva,
patrimônio, identidade cultural, perpassando pela construção dos conceitos de uma identidade
turística valorativa, que pode ajudar na formação do sentimento de pertencimento dos
moradores em relação a sua própria cidade, ocasionando assim a interpretação e a
ressignificação dos espaços de memória, promovendo o fortalecimento histórico, identitário
cultural e ganhos econômicos para a comunidade local onde a atividade turística se desenvolve.
Buscou-se a construção de relações interdisciplinares entre os autores aqui utilizados,
permitindo um diálogo entre conceitos transversais.
Esta é uma pesquisa de caráter bibliográfico, que se baseia em material como: sites,
livros, revistas especializadas, artigos científicos e dissertações, para estudos, discussões e
análise conceitual sobre as temáticas aqui problematizadas. Espera-se que este trabalho possa
incentivar novas pesquisas e promover contributos para discussões relativas às temáticas,
propiciando uma análise interdisciplinar sobre as categorias de turismo, turista cidadão, cultura,
patrimônio material e imaterial, identidade e valorização cultural, etc. A seguir serão
apresentados os conceitos norteadores desta pesquisa.
2 Turismo cultural, memória coletiva e identidade
A cultura está em todas as formas de expressão do homem, nas suas relações sociais e
no meio que habita. O interesse em viajar para conhecer in loco culturas diferentes surgiu na
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Europa, durante o renascimento italiano, praticado por ricos aristocratas, mestres e estudiosos,
denominado grand tour – tipo de viagem realizada por pessoas da alta sociedade do século
XIX, em que o viajante passava por vários países, para aprofundar seus conhecimentos sobre
culturas diversas, literatura, línguas, etc. – se tornou o embrião do turismo moderno. Assim o
estudo do fenômeno turístico cultural, de sua origem até a atualidade evoluiu e se transformou
a partir das influências históricas, econômicas e sociais nas sociedades ocidentais.
Diante da natureza peculiar do turismo, que possui um caráter multidisciplinar, o mesmo
passa a ser dotado de conceitos variados, e mesmo quando se parte de um segmento, como o de
“turismo cultural”, a análise do fenômeno turístico se torna multifacetada, pois mudanças
conceituais, diretrizes de preservação e proteção à cultura, entre outros fatores, influenciam nas
características e práticas do Turismo Cultural, no perfil do visitante e na relação do turismo
com a cultura, que considera também a motivação, a interatividade ou vivências de experiências
culturais, possibilidades de inter-relação com a comunidade, com preservação, educação
patrimonial, etc. Assim, a conceituação do turismo cultural vai sendo aplicada de acordo com
o ente estudado, já que:
O turismo está permeado por uma série de ideias e conceitos ligados ao tema viagens.
Pode remeter ao turista a ideia de férias, ao empreendedor a ideia de lucro, aos
trabalhadores a ideia de geração de emprego e renda e à comunidade autóctone a ideia
de desenvolvimento local. (SCÓTOLO; PANOSSO NETTO, 2015, p. 39).

Percebe-se que, com o passar dos anos, o comportamento do turista vem mudando cada
vez mais diante do mundo globalizado e digital, o consumidor de viagens vem adquirindo novas
motivações, expectativas e preferências, o diferente torna-se uma categoria importante e ganha
lugar de destaque nos roteiros turísticos, e estes se adaptam aos desejos e necessidades dos
viajantes. Trigo (2010), em sua obra “A viagem como experiência significativa”, afirma que:
Para ser uma experiência, a viagem precisa superar a banalidade, os aspectos triviais,
estereotipados e convencionais e estruturar-se como experiência que nasça da riqueza
pessoal do viajante em busca de momentos e lugares que enriqueçam sua história.
(TRIGO, 2010, p. 29).

Desta forma, o destino turístico detentor do patrimônio material e imaterial, possui um
grande potencial para o turismo cultural com possibilidade de promover vivências de
experiência turística positiva para os visitantes, favorecendo a valorização do patrimônio e o
fortalecimento da identidade local, assim como desenvolvimento de benefícios sociais e
econômicos sustentáveis para a comunidade local. O Patrimônio é tudo que se cria, valoriza e
se quer preservar: são os monumentos e obras de arte, e também as festas, músicas e danças, os
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folguedos e as comidas, os saberes, os fazeres e falares. Tudo enfim que é produzido com as
mãos, ideias e a fantasia.
Segundo Barreto (2000), turismo cultural pode ser definido como “aquele que não tem
como atrativo principal um recurso natural. As coisas feitas pelo homem constituem a oferta
cultural, portanto turismo cultural seria aquele que tem como objetivo conhecer os bens
materiais e imateriais produzidos pelo homem”. Nesse sentido entende-se que o turismo cultural
é aquele que pretende visitar atrativos representativos daquilo que é produzido pelo homem
através de suas relações sociais nos espaços geográficos, apresentando-se de diversas formas.
Para o Ministério do Turismo (2010), o Turismo Cultural “compreende as atividades
turísticas relacionadas à vivência do conjunto de elementos significativos do patrimônio
histórico e cultural e dos eventos culturais, valorizando e promovendo os bens materiais e
imateriais da cultura” (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2010, p, 17). Diante dessas
possibilidades e benefícios nas áreas de turismo e cultura é importante que o planejamento e as
políticas públicas sejam formuladas para orientar ações que promovam o desenvolvimento
sustentável, a valorização do patrimônio e a melhora da qualidade de vida da comunidade
autóctone, sem deixar de oferecer uma experiência de qualidade para o turista.
Percebe-se a crescente popularidade do turismo cultural como atrativo turístico,
especialmente na cidade de São Luís, já que esse tipo de turismo é ideal para auxiliar a promover
a preservação dos bens do patrimônio cultural aliado à geração de receitas para conservação
dos bens e educação do visitante, respeitando a valoração da herança cultural. Porém essa
atmosfera pode acarretar grande fluxo para as cidades que possuem atrativos culturais materiais
e imateriais, geralmente em períodos mais festivos, podendo gerar conflitos entre os interesses
dos que visualizam o patrimônio como um recurso de uso insustentável e dos que o classificam
como um produto a ser consumido com total acesso, com exploração desmedida, degradante e
irracional (GONÇALVES, 2015).
O patrimônio cultural surge de um processo histórico no tempo-espaço, visando a
perpetuação da memória coletiva e social e, consequentemente, de dado processo identitário,
que reflete o fenômeno político e social da civilização material (CHUVA; NOGUEIRA, 2012).
No Brasil, esse patrimônio geralmente se relaciona, revive, traz à memória ou está relacionado
com o período colonial e imperial de colonização portuguesa, isto é bastante observado na
cidade de São Luís, com seus casarões, monumentos, museus, etc, que guardam a memória da
escravidão e da época de grandes relações com o colonizador.
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Nos estudos socioculturais parece haver um consenso de que memória, identidade e
patrimônio são palavras-chave da consciência histórica contemporânea. Durante sua vida, cada
indivíduo passa por várias situações que o permitem crescimento diante da necessidade de
sobreviver às adversidades, pois novos hábitos e novos modos de ser e viver estão atrelados ao
convívio do cotidiano, tais maneiras de viver e ver a vida, podem perder sua intensidade ou
desaparecendo no tempo e no espaço, permanecendo vivas apenas na memória do indivíduo.
Sobre esse tema, Le Goff (1990) afirma que:
A memória, como propriedade de conservar certas informações, remete-nos em
primeiro lugar a um conjunto de funções psíquicas, graças às quais o homem pode
atualizar impressões ou informações passadas, ou que ele representa como passadas.
(LE GOFF, 1990, p. 366).

Desta forma, de acordo com o autor, pensando no passado, ou partindo do passado é
possível entender o presente e organizar o futuro. Pois as referências estão neste passado, lembrado,
negado ou esquecido, com o passar dos anos. As sociedades se transformam e, junto com elas, o
modo de viver e sobreviver. O indivíduo mergulha em um universo de amnésia coletiva, este estado
de amnésia não no sentido clínico, mas metafórico, como afirma Le Goff (1990):
Num nível metafórico, […] a amnésia é não só uma perturbação no indivíduo, que
envolve perturbações mais ou menos graves da presença da personalidade, mas
também a falta ou a perda, voluntária ou involuntária, da memória coletiva nos povos
e nas nações que pode determinar perturbações graves da identidade coletiva. Desta
forma pode–se observar que a nossa memória precisa de certo modo estar em contato
com o que foi, o que é e o que poderá ser, para que haja um entendimento do que
somos. (LE GOFF 1990, p. 367).

No pensamento de Halbwachs (2013) a memória não é algo definido, pronto e acabado,
trata das experiências de vida, a memória coletiva e individual é um acontecimento social.
A memória pode ser interpretada como as reminiscências do passado que reaparecem
no presente, no pensamento de cada indivíduo, ou com a nossa capacidade de
armazenar certa quantidade de informações concernentes a fatos que foram vividos
no passado. Uma vez que a lembrança necessita de uma comunidade afetiva
constituída graças ao nosso convívio social com outras pessoas, para tomar
consistência, podemos então basear nossa impressão nas lembranças de outros
indivíduos que compõem o mesmo grupo no qual estamos inseridos para reforçar,
enfraquecer ou mesmo completar a nossa própria percepção dos acontecimentos.
(HALBWACHS, 2013, p. 228).

Pierre Nora (1995) em vários momentos reconhece que a memória coletiva tem um
caráter potencialmente problemático remetendo à história oficial e a memória nacional que pode
vir a ser manipulada, silenciada, num sentimento de exclusão das memórias de um determinado
indivíduo ou grupo dominado. Nesse sentido, o trabalho de construção da memória nacional se
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alimenta do material fornecido pela história em controvérsia e contradição a história oral dos
grupos oprimidos e marginalizados.
Stuart Hall (2011) discute a situação das questões identitárias no processo de
globalização, destacando a “descentralização” das identidades. O autor defende que, na
modernidade, as identidades se tornaram deslocadas ou fragmentadas. Assim, principalmente
por achar uma espécie de padronização das culturas, a identidade do indivíduo se torna volúvel
e não unificada em apenas um “eu”. Dessa maneira, Stuart Hall (2011) afirma que:
Quanto mais a vida social se torna mediada pelo mercado global de estilos, lugares e
imagens, pelas viagens internacionais, pelas imagens da mídia e pelos sistemas de
comunicação globalmente interligados, mais as identidades se tornam desvinculadas
– desalojadas – de tempos, lugares, histórias e tradições específicos e parecem “flutuar
livremente”. Somos confrontados por uma gama de diferentes identidades (cada qual
nos fazendo apelos, ou melhor, fazendo apelos a diferentes partes de nós), dentre as
quais parece possível fazer uma escolha. (HALL, 2011, p. 75).

Possuindo conhecimento da importância do Patrimônio para a história de uma cidade
ou região e de sua relação com a memória coletiva e tendo conhecimento também da questão
da preservação para a manutenção da memória dos grupos sociais existentes, procura-se aflorar
o sentimento da comunidade em relação a sua cultura e história através da conservação deste.
E nesse sentido, o turismo desenvolvido de maneira sustentável é preponderante nesse processo
de valorização da história, cultura e patrimônio locais. Isto implica em se estabelecer o papel
do turista em seu estado de cidadania e responsabilidade do processo de desenvolvimento
sustentável de uma cidade, neste caso, a cidade de São Luís/MA, que é o que se analisa a seguir.
3 Educação patrimonial, turismo e cidadania: o papel do Turista Cidadão no
desenvolvimento sustentável da cidade de São Luís
Para entender a importância do papel do turista na preservação patrimonial, é necessário
delimitar o conceito de patrimônio, esclarecendo as suas perspectivas – material e imaterial.
Partindo da origem etimológica do significado de patrimônio, Costa (2006) afirma que:
A origem da palavra patrimônio é do latim e é derivada de pater, que significa pai. É
utilizada no sentido de herança, legado, aquilo que o pai deixa para os filhos. Também se
refere ao conjunto de bens produzidos por outras gerações, por bens que resultam em
experiências coletivas ou individuais, para se tornarem perpétuas. (COSTA, 2006, p. 08).

Nota-se, com a definição de Costa (2006), que o patrimônio não se trata apenas de
edifícios e bens materiais, desta maneira não se pode considerar a preservação patrimonial
apenas como a manutenção de bens físicos e estáticos, o patrimônio que merece ser preservado
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não é apenas do de pedra e cal. Na afirmação supracitada, o autor pontua que a palavra
patrimônio possui uma relação com a ideia de herança, de algo que é transmitido através das
gerações, dos mais vividos para os menos experientes, podendo gerar experiências que podem
se tornar perenes dentro de uma sociedade, através das memórias particulares que reverberam
no coletivo. Gonçalves (2015) corrobora com esse pensamento ao afirmar que:
A recente literatura sobre o tema “patrimônios culturais” é notavelmente extensa e
não para de expandir-se. Resenhá-lá é um enorme desafio para qualquer pesquisador.
Essa produção repercute a crescente presença social e política dessa categoria desde
as últimas décadas do século passado e sua relevância nas políticas públicas e no
cotidiano de diversos segmentos sociais. (GONÇALVES, 2015, p. 211).

Desta forma, a abordagem e estudos acerca do tema são inesgotáveis por esse caráter
multicultural que o país possui, sendo grande fonte de pesquisas para os estudiosos culturais.
Assim, as ciências humanas e sociais têm contribuído para a comprovação da riqueza do
patrimônio material e imaterial, desempenhando um papel fundamental no processo de proteção
e valorização desse patrimônio, que lamentavelmente é vítima do abandono da ausência de
políticas públicas na gestão urbana que incluam programas de revitalização com atividades
criativas e econômicas adequadas e socialmente inclusivas.
A consciência em preservar o patrimônio contribuirá para que as futuras gerações
tenham a oportunidade de usufruir dessa herança cultural, e, por meio desse testemunho do
passado, compreender todo o processo de desenvolvimento e construção das identidades do
país. A Educação Patrimonial é, sem dúvida, um instrumento educacional de “alfabetização
cultural” que possibilita ao indivíduo ter uma leitura e compreensão do mundo que o cerca.
A Educação Patrimonial é um processo contínuo e sistemático que contribui para o
desenvolvimento de conhecimento e reconhecimento individual e coletivo. É necessário
desenvolver ações de conhecimento do patrimônio e da cultura como ponto de partida para uma
atividade educativa, que possa questionar aspectos e conceitos, num processo de conhecimento e
aprendizagem. Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN (2014):
A Educação Patrimonial constitui-se de todos os processos educativos formais e não
formais que têm como foco o patrimônio cultural, apropriado socialmente como
recurso para a compreensão sócio-histórica das referências culturais em todas as suas
manifestações, a fim de colaborar para seu reconhecimento, sua valorização e
preservação. Considera-se, ainda, que os processos educativos devem primar pela
construção coletiva e democrática do conhecimento, por meio da participação efetiva
das comunidades detentoras e produtoras das referências culturais, onde convivem
diversas noções de patrimônio cultural. (IPHAN, 2014).
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O IPHAN considera a Educação Patrimonial como sendo todos os processos educativos
formais e informais centrados no patrimônio cultural como fonte primária de conhecimento que
deve priorizar a construção coletiva e democrática com a participação ativa da comunidade
detentora dos bens culturais, levando-a à compreensão, e à valorização de sua cultura, assim
como o fortalecimento dos sentimentos de identidade e cidadania. Dessa forma, a educação
patrimonial se mostra como:
Um processo permanente e sistemático de trabalho educacional centrado no
Patrimônio Cultural como fonte primária de conhecimento e enriquecimento
individual e coletivo. A partir da experiência e do contato direto com as evidências e
manifestações da cultura, em todos os seus múltiplos aspectos, sentidos e significados,
o trabalho da Educação Patrimonial busca levar as crianças e adultos a um processo
ativo de conhecimento, apropriação e valorização de sua herança cultural,
capacitando-os para um melhor usufruto destes bens, e propiciando a geração e a
produção de novos conhecimentos, num processo contínuo de criação cultural.
(HORTA; GRUNBERG; MONTEIRO, 1999, p. 05).

A Educação Patrimonial é uma ferramenta de ação imprescindível na preservação do
patrimônio e contribui para o desenvolvimento do conhecimento crítico e a apropriação
consciente das comunidades e indivíduos acerca de sua herança cultural, gerando assim, a
preservação sustentável desses espaços de vida e de bens culturais. Levando o público à
compreensão dos aspectos tecnológicos, políticos, econômicos, sociais e culturais da sociedade
(HORTA; GRUNBERG; MONTEIRO, 1999).
Desta forma as ações educativas devem considerar as intersetorialidades das políticas
públicas culturais, já que a cultura se define como um campo de diálogos complexos, é
necessário uma abordagem transversal e dialógica da Educação Patrimonial. A ausência da
Educação Patrimonial nas políticas públicas pode gerar efeitos negativos no âmbito da
consciência e a falta de apoio da comunidade nas ações de preservação dos bens, pois o
desconhecimento por parte destes quanto a importância do patrimônio para a manutenção e
preservação da memória coletiva, acarreta rejeição às medidas de proteção implementadas pelo
poder público.
Quando a comunidade conhece seu patrimônio cultural, se apropria dos bens
representativos identitários, torna-se mais fácil a atuação das políticas de preservação. Portanto,
a Educação Patrimonial é fundamental no processo educativo para a formação da consciência
cidadã, essa consciência auxilia no desenvolvimento do fenômeno turístico cultural, pois a
comunidade passa a desenvolver experiências genuínas aos visitantes, estes passam a
desenvolver uma consciência de preservação e conservação do recurso cultural visitado. Para
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entender o papel do turista como cidadão que preserva a comunidade local, passa-se a analisar
o que Gastal e Moesch (2007) defendem, ao afirmarem que:
O Turismo é um campo de práticas histórico-sociais que pressupõem o deslocamento
dos sujeitos em tempos e espaços diferentes daqueles dos seus cotidianos. É um
deslocamento coberto de subjetividade, que possibilita afastamentos concretos e
simbólicos do cotidiano, implicando, portanto, novas práticas e novos
comportamentos diante da busca do prazer (GASTAL; MOESCH, 2007, p. 11).

Observa-se que o deslocamento é um pressuposto do fazer turismo, onde o olhar do
turista adquire novas perspectivas, estabelecendo novas relações com o espaço que o mesmo
passa a conhecer. Na busca pelo prazer e pelo conhecimento de novos lugares, o turista
desenvolve experiências enriquecedoras, que transformarão o seu olhar. Dessa maneira o
fenômeno turístico ajuda a preservação do patrimônio se utilizando de recursos como a
educação patrimonial, pois “O conhecimento crítico e a apropriação consciente pelas
comunidades do seu Patrimônio são fatores indispensáveis no processo de preservação
sustentável desses bens, assim como no fortalecimento dos sentimentos de identidade e
cidadania” (HORTA; GRUNBERG; MONTEIRO, 1999, p. 05). Um turista cidadão é um
turista que se importa em absorver conhecimentos a respeito do local visitado, porque tem a
consciência de que deve preservar esse local, levando experiências positivas e deixando-as no
local também, sabendo que não deve degradar, sujar ou corromper o ambiente e a comunidade
local. Por isso:
A cidadania, se associada ao Turismo, encaminharia outras possibilidades de
construção do sujeito histórico, aquele em condições de se expressar e de se apropriar
das suas circunstâncias espaciais e temporais, seja como sujeito histórico urbano, seja
como sujeito histórico planetário. (GASTAL; MOESCH, 2007, p. 56).

E ainda segundo esses autores:
Para o cidadão turista, os fixos que compõem a cidade deixam de ser desconhecidos.
O território torna-se familiar e, nele e com ele, constrói-se relação de pertencimento e
identificação, pois se passa a compartilhar seus códigos e, de posse dos mesmos, a
situar a própria subjetividade em relação aos fixos presentes no urbano. (GASTAL;
MOESCH, 2007, p. 60).

Os “fixos que compõem a cidade” referenciados aqui, são os monumentos edificados
da cidade, pontos de memória que passam a ser preservados a partir do momento que se tornam
atrativos para o turismo. Nesse processo de conhecimento o turista se vê pertencente ao lugar
visitado, por causa do encantamento causado pela experiência norteada pelo morador local.
Acontece mais ou menos assim: o representante da comunidade local (guia de turismo,
produtor artesanal, ator, cozinheiro, dançarino de bumba-boi, vendedor de guloseimas
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representativas da cultura, etc.) partilha de sua história, de seus modos de vida e de suas
experiências com o turista, este exalta essas experiências, recompensa a comunidade
economicamente e espalha boas referências do local visitado, possibilitando com que outros
turistas sejam influenciados a visitar esse local, graças à propaganda positiva disseminada. Isso
torna-se em um processo cíclico de desenvolvimento da sustentabilidade, despertando,
inclusive, ações do poder público, que vê no aumento do fluxo turístico a necessidade de
implementação de políticas públicas para o desenvolvimento da atividade turística, e
consequentemente, para o desenvolvimento da comunidade local.
Esse processo pode, e deve, ser desenvolvido na cidade de São Luís, posto que esta é
uma cidade que possui uma grande potencialidade de desenvolvimento do turismo cultural.
Podendo, ainda, ser uma cidade onde se possa desenvolver ações de educação patrimonial, bem
como ações de valorização da cultura e da identidade local.
O turismo possui grande importância econômica na cidade de São Luís, pois esta já
consegue utilizar seus recursos naturais, históricos e culturais para desenvolver essa atividade.
Porém, observa-se que muito ainda pode ser feito para que se possa incrementar esses ganhos
econômicos possibilitados pelo desenvolvimento da atividade turística. Surge assim, a
necessidade de implementação de políticas de educação patrimonial e cidadania, que
possibilitem uma consciência cidadã aos turistas que visitam a cidade. Dessa maneira, a
atividade turística poderá se desenvolver de maneira sustentável, gerando ganhos econômicos,
sociais e culturais que se esperam desse fenômeno.
4 Conclusão
Durante o desenvolvimento da presente pesquisa, foi possível verificar que o
patrimônio cultural é um processo histórico que visa a perpetuação da memória coletiva e social
e, consequentemente, de dado processo identitário, desta forma nota-se o papel do turismo
cultural como forma de valorização patrimonial a partir do planejamento adequado e racional
para sua utilização, com a ajuda de profissionais ligados ao turismo, cultura, história, geografia,
administração, marketing, meio natural e social, antropologia e educação, proporcionado ações
em que os bens patrimoniais que evidenciam sobre a experiência preservacionista possam
contribuir para uma prática sustentável.
Nota-se a importância da inclusão da educação patrimonial nas políticas públicas
culturais e turísticas no âmbito municipal da cidade de São Luís, como processo permanente e
sistemático de trabalho educacional nas escolas e no desenvolvimento da atividade turística
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cultural, centrado na preservação do patrimônio material e imaterial, como fonte de
enriquecimento de conhecimento individual e coletivo. Isto poderá vir a agir como mecanismo
fundamental para potencializar a conscientização das comunidades sobre a importância da
preservação do patrimônio e para o fortalecimento da identidade local, incentivando a
cidadania, e ocasionando ganhos econômicos locais onde o turismo se desenvolve.
Conclui-se, ainda, que o turismo é um agente colaborador do enaltecimento da cultura
local, dependendo da maneira como se direciona o olhar para o patrimônio cultural e conforme
o interesse de quem o faz, acrescenta experiência para o turista em níveis diferentes conforme
a forma que a experiência turística é aplicada, assim o turismo promove a vivência da
experiência valorativa, influenciando no crescimento individual e no autoconhecimento sobre
a vida, valores e atitudes como cidadão.
Por fim, observa-se que a cidade de São Luís possui um vasto corpo de atrativos turísticos
representativos de seu patrimônio material e imaterial, possibilitando com que se possa desenvolver
um turismo cultural que gere lucros econômicos e sociais. Necessitando assim, de políticas públicas
que possam atender à necessidade da comunidade e do visitador de programas que possam
desenvolver uma consciência de preservação do patrimônio cultural material e imaterial, isso
acarreta no surgimento de um turista verdadeiramente cidadão e de um morador local também
verdadeiramente cidadão, determinantes para a sustentabilidade da cidade.
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RESUMO: O presente artigo busca avaliar os impactos da educação tecnológica no município
de Alcântara MA instituídas pelo IFMA nas comunidades quilombolas da região. Projetos como
a implantação de usina de energia elétrica na Ilha do Cajual e o projeto de análise da produção
e comercialização de cerâmicas de Itamatatiua são exemplos da intervenção local. Quais
impactos socioambientais as comunidades sofrem trazendo modificações no seu modo de viver
com seus conhecimentos tradicionais, é uma questão a ser analisada pela óptica dos próprios
moradores. Os resultados da nossa pesquisa demonstram que a percepção dos moradores tem
uma relação direta com o nível de interferência dos projetos na região.
Palavras-chave: Impactos socioambientais, Alcântara, Tecnologia, Quilombolas.

1 Introdução
A chegada dos europeus no continente americano foi tratada por muitos anos como um
ato de conquista ou na melhor das hipóteses como uma descoberta de um novo território
habitado por povos selvagens.
Nessa mesma linha de pensamento, durante décadas os livros didáticos trataram a
questão da escravidão negra como um processo de mercantilização de um único povo chamado
genericamente de africanos, quando na verdade África é um continente onde habitam muitos
povos, que assim como no continente europeu guerreavam entre si e constituíam vencidos de
guerra como prisioneiros.
De que maneira podemos então entender a relação existente até hoje entre os
descendentes dos povos conquistados e os descendentes de seus conquistadores. A educação
desde cedo sempre foi parte do processo de conquista, a educação jesuítica do século XVI ou a
educação do século XX de educação moral e cívica estarão sempre imbrincadas com os fatos
socias que as sucederam.
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De acordo com o Ministério da Educação, os Estados brasileiros que possuem o maior
número de comunidades remanescentes de quilombos são Bahia (229), Maranhão (112), Minas
Gerais (89) e Pará (81) (MEC, 2018).
Ainda de acordo com o MEC, há diversos aspectos que denotam a precarização do
processo educacional no que concerne ao ensino oferecido as comunidades quilombolas, que
como podemos constatar estão em sua maioria na região nordeste do Brasil.
Estudos realizados sobre a situação dessas localidades demonstram que as unidades
educacionais estão longe das residências dos alunos e as condições estruturais são precárias,
geralmente construídas de palha ou de adobe. Há escassez de água potável e as instalações
sanitárias são inadequadas. (MEC, 2018)
Em relação aos profissionais da educação, a situação descrita pelos órgãos estatais é
igualmente precária, a maioria dos professores não é capacitada adequadamente e o número é
insuficiente para atender à demanda. Em muitos casos, uma professora ministra aulas para
turmas multisseriadas. Poucas comunidades têm unidade educacional com o ensino
fundamental completo. (MEC, 2018)
É perceptível que existem muitos desafios a serem superados, as imposições de culturas
que se sobrepõem a outras trazendo consigo percepções convincentes, carregadas de ideologias
que legitimam a exploração da mão de obra em condições análogas a escravidão ou que se
recusam a reconhecer o direito de propriedade dos povos tradicionais, são alguns fatores que
devem ser enfrentados, dentre outras searas através da educação.
2 Proteção ao conhecimento tradicional
Conhecimento tradicional é parte integrante da história do povo brasileiro, em especial
ao Estado do Maranhão onde já existiu um grande numero de etnias indígenas e foi a província
que teve a maior população em termos relativos de escravos africanos.
De que forma pode-se reconhecer o conhecimento tradicional e suas representações em
populações indígenas e quilombolas remanescente em mais de quinhentos anos de história após
a chegada dos europeus neste continente.
Existem diversas maneiras de se representar a ideia de conhecimentos tradicionais e
seus representantes, como podemos citar;
Os conhecimentos tradicionais, portanto, nascem no seio das comunidades
tradicionais e indígenas, fruto da interação do homem com o meio natural, operando
com lógicas perceptuais e sensíveis e estabelecendo uma relação não utilitarista, mas
de simbiose. Para essas sociedades há uma interligação orgânica entre o mundo
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natural, sobrenatural e a organização social. Esses saberes englobam um conjunto de
procedimentos de aprendizagem e de divisão de conhecimentos, um acervo de práticas
e processos que vão dando sustentação à vida das pessoas e dos grupos que os foram
criando. (SOUZA e LOCATELLI, 2015, p. 396)

Temos ainda outros pontos de vista;
Os conhecimentos tradicionais são os saberes e técnicas que os índios e outras
comunidades locais (tais como os quilombolas, as caiçaras, os seringueiros, os
pescadores, os ribeirinhos, entre outras) têm e utilizam para sua sobrevivência e para
o atendimento de necessidades culturais, espirituais, materiais e financeiras das
presentes e futuras gerações. São conhecimentos sobre as potencialidades dos recursos
naturais e sobre formas e técnicas de manejo e sua gestão, bem como sobre métodos
de caça, pesca, processamento de alimentos e propriedades fitoterápicas de elementos
da flora (SOARES, 2009, p. 195).

A importância do conhecimento tradicional é reconhecida há muitos anos no Brasil em
especial quando tratamos de temas relacionados a biodiversidade, uma vez que
reconhecidamente povos tradicionais detém profundo conhecimento do uso de substâncias
naturais como alimentos e como tratamento de diversos tipos de patologias.
“…os conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade abrangem “desde
técnicas de manejo de recursos naturais até métodos de caça e pesca, conhecimentos
sobre os diversos ecossistemas e sobre propriedades farmacêuticas, alimentícias e
agrícolas de espécies e as próprias categorizações e classificações de espécies de flora
e fauna utilizadas pelas populações tradicionais”. (SANTILLI, 2005)

O direito a propriedade há muito é discutido acerca das povoações habitadas por
quilombolas no Brasil. Em que medida a propriedade ocupada por quilombolas carece de
reconhecimento legal para ser respeitada é um debate que vem extrapolando o ambiente
acadêmico e envolvendo inclusive organismos internacionais, como a Comissão Interamericana
de Direitos Humanos (CIDH).
Os quilombolas são titulares do direito de propriedade definitivo do território que
habitam, sendo esses direitos assegurados da mesma forma como aos povos indígenas,
independendo da demarcação, expedição de títulos ou de quaisquer atos
administrativos neste sentido. Daí que o consentimento para exploração destas áreas
(até certo ponto protegidas) deve ser prévio e informado, inclusive no que diz respeito
à repartição de benefícios, toda vez que se tratar de conhecimentos de povos
tradicionais que envolvam recursos genéticos oriundos de tais áreas (SANTILLI,
2005, p. 213).

O atual acordo de salvaguardas entre Brasil e EUA, por exemplo, foi assinado sendo o
Congresso Nacional negou as comunidades quilombolas de Alcântara o direito de consulta
prévia, o que aumenta a desconfiança daquele povo em relação ao poder público federal que há
décadas vem fazendo promessas que não consegue cumprir.
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3 Educação tecnológica e comunidades quilombolas
O reconhecimento de que a questão racial tem relação indelével com a história social,
cultural e política brasileira e que afeta a todos, independentemente do nosso autorreconhecimento
étnico-racial. As intervenções dos movimentos quilombolas, das ações antropológicas, sociológicas
e políticas, aliadas aos eventos acadêmicos proporcionados pelos vários programas de do calendário
universitário pressionam os agentes públicos a agir estrategicamente na implementação de políticas
públicas produzindo avanços importantes nessa área.
O processo de desapropriação das comunidades quilombolas em Alcântara permite-nos
lembrar que os aspectos mais relevantes não são somente a perda dos territórios e a retirada das
pessoas do seu local de origem, mas também o desrespeito em relação à história construída ao
longo de séculos de ocupação pelos seus ancestrais.
As fronteiras sobre as quais devemos concentrar nossa atenção são evidentemente
fronteiras sociais, ainda que possam ter contrapartida territorial. Se um grupo mantém sua
territorialidade quando seus membros interagem com outros, disso decorre a existência de
critérios para a determinação do pertencimento, assim como as maneiras de assinalar esse
pertencimento ou exclusão. (BARTH, 2000, p. 33-34).
O reconhecimento dos quilombolas a partir do Ato das Disposições Transitórias da
Constituição de 1988 permitiu, assim, “um novo movimento identitário dentro do movimento
negro, passando os quilombolas a exigirem e articularem sua própria luta por demandas sociais
específicas” (COSTA, 2016, p. 31).
O conhecimento tradicional é um grande indicador da evolução cultural do homem com
o seu ambiente, que, por meio de processos contínuos e dinâmicos, geram conhecimentos – os
quais se perpetuam enquanto permanece a relação entre os humanos e o seu ambiente.
Assim, o conhecimento tradicional é uma das facetas da evolução cultural que se
manifesta na arte, no esporte, nas atividades e práticas artesanais, na criação de instrumentos
de trabalho, nas práticas de cura, nos costumes de vestimenta e, inclusive, nos hábitos
alimentares – respondendo pela segurança alimentar e nutricional dos povos e comunidades.
(UDRY, 2015, p. 15).
Avaliando o crescimento mundial e brasileiro podemos verificar que no período pósrevolução industrial a população humana aumentou em larga escala. De acordo com Alves
(2017), no ano de 1350 o mundo possuía 370 milhões de pessoas, após a revolução industrial
chegaríamos a um bilhão, em 1927, dois bilhões, em 1960, três bilhões, em 1974, quatro
bilhões, em 1987, cinco bilhões, em 1999, seis bilhões e, em 2011, sete bilhões.
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É possível verificar que a cada doze a treze anos acresce um bilhão de pessoas no
planeta, sendo que em sua maioria descendente da cultura europeia, em países capitalistas que
praticam a lógica do consumo como princípio cultural a ser implementado na busca da
realização pessoal de todos. Nesse universo, os saberes tradicionais perdem seu espaço e
passam a correr o risco de desaparecimento.
A concepção de Educação Profissional Técnica está acima da percepção de Educação
Profissional como um simples instrumento de atendimento a uma política de cunho
assistencialista, ou mesmo como uma política de suporte ao mercado de trabalho. (Parecer
CNE/CEB nº 11/2012, p. 38)
A partir dessa percepção do ensino tecnológico, podemos influir que o mesmo tem papel
fundamental e estratégico para que as comunidades quilombolas tenham acesso as ciências e
tecnologias da sociedade atual, mas para tanto, faz-se necessária a devida previsibilidade no
planejamento pedagógico dos cursos de formação. Como afirma Dantas (2015), “é
indispensável a variável planejamento político-pedagógico, na perspectiva da educação para as
relações étnico-raciais (projeto intencional e político)”.
A realização do plano político pedagógico deve ter fidelidade também com a sua
capacidade de execução. A elaboração de planos que alheios a capacidade real de por em
prática, não apenas será uma alienação, mas também um caminho d=que leva a danos ao erário
e a decepção das pessoas.
Desta maneira, o planejamento deve ser um instrumento teórico-metodológico com
poder de invenção na realidade das mais diversas etnias e culturas, que permite agregar valor
aos seus conhecimentos. De acordo com Vasconcelos (2010, p. 750), a fim de fazer do
planejamento Métodos de Trabalho, como postura e como forma de organizar a reflexão e a
ação, assumindo-o como superação da alienação e reapropriação da existência.
Aliado ao Método de Trabalho e embasado por ele, o Programa Brasil Quilombola pode
ser um apoio importante ao ensino nas comunidades tradicionais. O PBQ é descrito como um
programa que oferece infraestrutura, equipamentos e capacitação de agentes em comunidades
locais como forma de promover o desenvolvimento sustentável de comunidades quilombolas
(BRASIL, 2010, p.7).
4 Projetos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia em Alcântara MA
Diversos projetos do IFMA, polo Alcântara vem sendo desenvolvido no município, em
alguns casos em parceria com o poder público, em especial com a prefeitura municipal. Esses
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projetos em geral tem relação direta com características da região, tanto agroambiental, quanto
de aspectos das realidades socio econômicas.
Desta maneira, é possível observar e destacar projetos em áreas como o turismo,
lembrando que o campus do IFMA em Alcantara oferece apenas um curso a nível de graduação,
que é “Tecnologia em Gestão de Turismo”, além de projetos nas áreas de meio ambiente, ética
e infraestrutura.
O campus oferece ainda nove cursos técnicos nas áreas de meio ambiente, turismo e
eletrotécnica. Então os projetos em geral estão focados nessas áreas, relacionados a demandas
de necessidades locais.
Nesse sentido podemos verificar projetos como o de implantar uma fonte de potência
elétrica em uma comunidade quilombola da Ilha do Cajual (Alcântara-MA). A localidade não
é assistida por serviços públicos básicos como o fornecimento de energia elétrica, por exemplo.
A proposta do projeto do professor do IFMA é que as instalações elétricas melhorem a
produtividade dos gêneros agrícolas da região, em especial a produção do óleo de babaçu
(PROJETOS, 2021).
Temos ainda o projeto que envolve a comunidade de Itamatatiua, conhecida pela sua
produção de artefatos de barros, alvo de vários projetos, inclusive da Universidade Federal do
Maranhão. O projeto busca realizar a análise da produção e da comercialização das cerâmicas da
comunidade remanescente de quilombo do Itamatatiua, Alcântara (MA) (PROJETOS, 2021).
Na área de turismo existem projetos importantes no fomento ao turismo na região,
recentemente foi realizado um inventário com as principais informações turísticas da cidade. O
documento foi elaborado por professores e alunos do Instituto Federal do Maranhão (IFMA),
por meio de um projeto desenvolvido pelo Eixo Tecnológico Turismo, Hospitalidade e Lazer
(PROJETOS, 2021).
Ainda no turismo, o IFMA desenvolve um projeto que visa trazer melhorias a
sinalização turística da cidade. O Projeto tem como objetivo dotar o município de Alcântara de
um sistema eficiente de sinalização, de modo a facilitar o acesso aos serviços e atrativos
turísticos, promovendo informação sobre estas áreas, valorizando assim o seu patrimônio
histórico, cultural e natural (PROJETOS, 2021).
Em relação ao apoio a agricultura familiar, alguns projetos de extensão buscam oferecer
ferramentas de suporte a produção agrícola. Um projeto de extensão do Instituto Federal do
Maranhão (IFMA) Campus Alcântara está levando ao povoado Galego, localizado na
comunidade quilombola de Santa Maria, um sistema de irrigação automática alimentado por
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energia solar. O objetivo é incentivar o crescimento e melhoria da produção agrícola dos
moradores, garantindo o uso eficiente da água (PROJETOS, 2021).
Ainda em relação ao fomento à pesquisa e inovação na região, o IFMA inaugurou em
2021 a Fábrica de Inovação, que só existia em São Luís, Caxias, Bacabal e Santa Inês, agora
terá no polo de Alcântara.
A Fábrica de Inovação tem como principal objetivo prestar serviços inovadores para a
comunidade, por meio do levantamento de problemas reais e a busca por soluções com a
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação.
A proposta é também integrar ensino, pesquisa e extensão no dia a dia dos estudantes,
fazendo com que eles se esforcem para desenvolver a vertente empreendedora e da inovação a partir
dos conhecimentos adquiridos no IFMA. A Fábrica de Inovação também tem como foco o estimulo
às parcerias entre instituições de pesquisa e organizações públicas e privadas e o intercâmbio entre
instituições parceiras para qualificação de recursos humanos (PROJETOS, 2021).
Ainda é possível verificarmos outros projetos desenvolvidos pelo IFMA na região,
como por exemplo o projeto “Sabor e Identidade”, “Ética Ambiental na Comunidade”, “Divina
Hospitalidade” e “Um Olhar Barroco Sobre Alcântara”, dentre outros.
Mas qual é a percepção dos moradores das comunidades quilombolas acerca desses
projetos. De que maneira eles percebem a presença de estudantes e professores junto as
comunidades. Afinal, os projetos de pesquisa trazem de fato melhorias e desenvolvimento as
comunidades ou são vistos como algo transgressor e alienante aos povos com seus
conhecimentos tradicionais.
Afim de compreendermos melhor essa dinâmica, buscamos conversar com as pessoas
em suas comunidades, várias delas formadas a partir do advento do Centro de Lançamento de
Alcântara e outras seculares, com moradores que ainda são descendentes diretos dos povos
escravos no município.
5 Impactos socioambientais nas comunidades tradicionais de Alcântara MA

O Município de Alcântara possui em torno de vinte e dois mil habitantes, distribuídos
em sua maioria em comunidades rurais, em torno de quinze mil pessoas e a minoria na sede do
município, em torno de cinco mil pessoas (IBGE, 2017)
As comunidades rurais do Município possuem características bastante díspares, sendo
algumas quilombolas por origem, outras de maioria indígenas e algumas já bem desenvolvidas
com um grande número de moradores advindos de outras regiões.
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Desta maneira foi possível verificar que a percepção das pessoas tem relação com a sua
origem, seus hábitos de vida e a seus conhecimentos tradicionais. Dentre os mais de duzentos
povoados existentes na região, é importante destacar as sete agrovilas que foram construídas
em função da instalação do Centro de Lançamento de Alcântara.
Essas comunidades eram originariamente implantadas na região litorânea, sendo deus
moradores em sua maioria pescadores. Quando foram compulsoriamente deslocados para o
centro do Município passaram a ter que se adaptar a uma realidade de subsistência pela
agricultura (PNCSA, 2007)
Outras comunidades que ainda existem nessa faixa estão sob ameaça de deslocamento
e outras que estão fora desse processo tentam sobreviver da agricultura, pecuária ou do
extrativismo vegetal (ALMEIDA, 2006).
Nesse contexto a percepção dos moradores quanto aos projetos do IFMA também são
bastante díspares, uma vez que as pessoas que vivem na sede do município tem acesso a serviços
e possibilidades de trabalho e renda que os moradores da zona rural, que são maioria da
população, não tem acesso.
Então, quando entrevistamos as pessoas que vivem na sede, a maioria delas fez relatos
de apoio a presença do Instituto Federal na cidade, em especial compreendendo que a instituição
é base de apoio ao processo de qualificação dos moradores, em especial no processo de inserção
ao mercado de trabalho, principalmente no que concerne a possibilidade de adentrar como
militar no CLA. Importante destacar que os dois maiores empregadores da região são a
prefeitura municipal e o Centro de Lançamento (IBGE, 2017).
Nas comunidades da zona rural a percepção demonstra diferenças em especial no que
diz respeito a idade dos entrevistados. Os moradores mais antigos, acima dos sessenta anos de
idade veem a presença do ensino tecnológico como um processo de empobrecimento cultural,
que tira dos mais jovens o seu conhecimento tradicional e a possibilidade de perpetuar antigas
práticas de construção de embarcações e conhecimento dos locais de pesca.
Os indivíduos mais jovens apresentam uma percepção diferente, eles veem a presença
do IFMA e do ensino tecnológico como uma ferramenta de qualificação e de possibilidade de
qualificação aos jovens que buscam trabalho e renda.
Os agricultores dedicados a agricultura familiar também veem como importante o apoio
tecnológico que permite a eles produzirem mais e com menos custos, o que proporciona redução
da pobreza e melhoria dos indicadores socioeconômicos.
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Ainda é possível verificar-se a ausência do poder público na maioria das comunidades
rurais do município. A presença do Instituto Federal ainda é considerada tímida pela maioria
dos moradores e em muitos casos há relatos da inutilidade do ensino técnico na região em
função da carência de mercado de trabalho que absorva a mão de obra que se qualifica na região.
O Instituto Federal vem oferecendo possibilidades de apoio aos jovens, como por
exemplo curso preparatórios para o Enem para os jovens da região, bem como cursos
preparatórios para a prova do CLA, ambas oferecidas anualmente.
Desta maneira o IFMA busca não apenas oferecer ensino técnico para formar mão de obra
qualificada, mas também dar apoio aos jovens da região de maneira que permita a sua qualificação
e inserção em postos de trabalho na busca da melhoria da qualidade de vida das pessoas.
Importantes destacar que Alcantara a despeito de ser uma cidade histórica e sede do Centr4o
de Lançamentos, ainda apresenta índices de pobreza e analfabetismo elevados. Em relação ao IDH,
dentre as 5.570 cidades brasileiras Alcântara aparece como a cidade 4. 786, ou seja, um IDH (0,573)
baixo e em relação ao país e ao Estado do Maranhão (PNUD, 2010, IBGE, 2019).
Desta forma, entendemos que o papel da educação é fundamental para corrigir
distorções socioeconômicas e ambientais em um processo de crescimento de uma região, em
especial onde a presença de comunidades quilombolas e grandes empreendimentos do governo
federal se fazem presentes.
6 Considerações finais
Na análise da percepção dos moradores do Município de Alcantara em relação aos
projetos propostos e executados pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Estado do Maranhão, foi possível verificar diferentes leituras quanto a validade e importância
dessas intervenções.
Para os indivíduos que vivem na sede do Município e necessitam de emprego e renda
para sobreviver, a presença do Instituto Federal se faz de grande importância, pois permite a
qualificação profissional dos mais jovens, oferece ensino técnico voltado ao mercado de
trabalho e ainda presta auxílio no acesso ao ensino universitário e carreira militar.
Os projetos voltados ao turismo, meio ambiente, ética, infraestrutura e ao setor hoteleiro
também são bem recebidos por aqueles que de alguma forma podem ser favorecidos com esses
conhecimentos, a exemplos de agricultores da agricultura familiar, os guias de turismos, os donos
de pousadas e restaurantes da região, pessoas que necessitam de irrigação e luz elétrica, dentre
outras possibilidades de suporte técnico para o turismo, para produção agrícola e pecuária.
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A questão da elaboração de um plano político pedagógico ainda é alvo de muitas
críticas, inclusive de professores da região, que alegam que o plano não contempla o
enaltecimento das comunidades quilombolas, sua história de resistência e preservação de sua
cultura, de forma que as novas gerações podem aos poucos perder esse conhecimento que se
esvairá com o tempo.
Foi importante perceber que muitos moradores, em especial da zona rural e de comunidades
quilombolas ressaltaram o fato de que essa suposta necessidade da presença do ensino técnico e
tecnológico, bem como dos projetos de extensão só passaram a existir após seus direitos de
propriedade e de exercer seus conhecimentos tradicionais lhes foram negados (VIEGAS, 2019).
Esta é uma percepção importante, para que o indivíduo tenha a necessidade de apoio do
poder público, da introdução de um conhecimento tecnológico nas comunidades que já
subsistem há mais de um século naquela região, esse conhecimento técnico só se fez necessário
após a retirada dos seus insumos e direitos naturais.
É sempre importante ressaltar que durante o lapso temporal do final do século XIX até
a década de oitenta, não houve nenhuma política pública implementada de forma significativa
no Município de Alcântara, apenas após a implantação do Centro de Lançamento é que se
passou a discutir o atraso socioeconômico em que estavam vivendo os descendentes de escravos
herdeiros do espólio dos senhores que abandonaram suas propriedades e seus servos.
Podemos então concluir que de determinada maneira o ensino público federal, neste
caso de natureza tecnológica, bem como os projetos oriundos desses conhecimentos se faz
importante para as comunidades tradicionais, mas estas não deixaram de perceber que esse
ensino está por vezes ocupando o espaço dos conhecimentos tradicionais que aos poucos vem
sendo usurpados das comunidades quilombolas em razão da chegada de um suposto
desenvolvimento econômica fruto da ocupação urbana.
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RESUMO: A literatura oral brasileira compreende vasta gama de forma e conteúdo comumente
associada ao folclore. Há também narrativas que contam experiências particulares de seus
narradores com o sobrenatural, mas que não se integram ao corpus de literatura oral brasileira
em sua totalidade, mas às comunidades específicas de seus contadores. Serão analisadas, neste
artigo, narrativas das praias de Cururupu, interior do Maranhão, em que estruturação e conteúdo
temático podem ser tratados sob um viés de estudos teórico-literários. Para fundamentar este
artigo, utilizaremos estudos sobre tradição oral, organizados por Queiroz (2011), conceitos de
literatura oral brasileira por Cascudo (2012), e as contribuições de Lovecraft (1973) acerca do
sobrenatural literário.
Palavras-chave: Sobrenatural; Narrativas orais; Cururupu; Produções literárias.

1 Introdução
A literatura oral no Brasil compreende uma vasta gama folclórica de forma e conteúdo,
entre lendas, mitos, anedotas, parlendas, fábulas, provérbios, contos, etc, provindos de povos
portugueses, africanos, e indígenas. As várias regiões compartilham narrativas integradoras ao
todo do país, ensinadas nas escolas e, por vezes, no meio familiar. Personagens icônicos como
Saci, Curupira, Mula sem Cabeça, Boto Rosa, para citar alguns, são ilustrados em livros
infantis, e histórias de supostos encontros com tais figuras são contados pelos mais velhos.
Existem, ainda, narrativas de experiências particulares dos seus narradores, de diferentes
partes do Brasil, e que, contudo, possuem semelhanças quanto ao contato com o sobrenatural, por
exemplo. São relatos de “aparições”, e eventos inexplicáveis, não integrados ao corpus de literatura
oral do Brasil como um todo, mas às comunidades específicas das quais seus contadores fazem
parte. Em comunidades interioranas de Cururupu, local-alvo deste estudo, as histórias são
recontadas pelos ouvintes a outros ouvintes, podendo se tornar superstições locais, lendas do povo,
os quais não são encontradas, de idêntica forma, em outras regiões.
A estruturação e conteúdo temático de narrativas podem ser analisados sob um viés de
estudos teóricos literários, e não folclóricos, a considerar as semelhanças de construções e
fatores presentes em ambas literaturas oral e escrita. É concebível um diagnóstico atento à
estrutura narrativa, às funções social e psicológica, estética, etc., bem como ao alinhamento das
narrativas orais a gêneros textuais que lidam com a presença do sobrenatural no enredo.

Página | 232

A literatura escrita ocupa um dos mais altos lugares de prestígio intelectual, e é uma das
artes que mais debate temas da condição humana íntima, requer sensibilidade do leitor e o olhar
crítico. A escrita em si atende, igualmente, aos refinamentos requisitados, pois é nela em que
se pressiona o cumprimento da norma culta. A oralidade possui mais liberdade, uma vez que
não é necessário o letramento escolar para que uma pessoa possa falar. Assim, as produções
escritas e orais acabam por compor uma dicotomia em que, correntemente, a oralidade é posta
em lugar subalterno, por uma suposta falta de erudição, da mesma forma que acontece à
produção da fala cotidiana, o que leva a discussões de preconceito linguístico. Em conseguinte,
as sociedades não letradas ou iletradas, pela ausência da escrita, por vezes são tratadas como
“primitivas”, ignorando a possibilidade de produção de literatura por elas.
Portanto, há justificativa em analisar por uma perspectiva de teoria literária as formas
análogas ao que entendemos por literatura. As narrativas orais supracitadas, independente do
letramento ou não de seu narrador, possuem certas construções equivalentes às catalogadas dos
gêneros textuais literários. Além disso, as histórias, se não recontadas e arquivadas, perdem-se
da memória dos que ouviram há anos, e perdem sua existência juntamente com o falecimento
de seus contadores-autores ou “recontadores”. É objetivo, assim, o resgate de parte dessas
narrativas e, com elas, uma fatia da identidade desse povoado.
2 Narrativas orais
É no advento da escrita que os historiadores definiram o início da História da
humanidade. Antes desse marco, a Pré-História, convencionalmente, abarca centenas de
milhares de anos perante os “apenas” 4000 a.C. com a escrita. Durante esse longo período, as
atividades do homem tiveram evidências visuais e orais (BURKE, 1992). A fala é a ferramenta
de comunicação que acompanha o homem anteriormente à escrita, e dessa forma, entendemos
que a história é feita não de documentos escritos, mas de toda a extensão cultural do ser humano.
Muitos povos da contemporaneidade não fazem uso da escrita, e há ainda comunidades
em zonas rurais cuja grande parte da população não é letrada. Em geral, é nisto que se faz o
recorte entre tais sociedades a fim de evitar termos como “primitivos”, “não civilizado”,
segundo Ruth Finnegan (2011). A presença ou ausência da escrita é um critério na distinção de
sociedades e períodos históricos. Finnegan faz questionamentos quanto a essa percepção, pois
parece colocar as sociedades com e sem a escrita em cada extremo de um abismo:
Um fator importante que tende a reforçar essa visão é uma aparente consequência do
não letramento: a falta de literatura. À primeira vista parece óbvio que indivíduos e
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sociedades que não possuem escrita também não possuem literatura e tudo o que ela
implica. Em outras palavras, não têm acesso àquela parte da cultura que normalmente
consideramos como uma das mais valiosas de nossa herança intelectual e, talvez, o
principal meio pelo qual podemos expressar e aprofundar o ponto de vista intelectual
e artístico da humanidade (FINNEGAN in: QUEIROZ, 2011, p. 62-63).

A escrita para uma sociedade pode representar a elevação daquela cultura, posto que é
uma das artes de grande prestígio. Todavia, as comunidades com outras expressões artísticas
não seriam menos creditadas por falta da literatura escrita. Dentre tantas manifestações culturais
como dança, música e pintura, podemos falar de uma literatura composta por palavras faladas,
que, ainda assim, são palavras. Finnegan questiona: deve a literatura sempre ser escrita? E
argumenta, aos que responderem afirmativamente: “O período e a área em que se considera a
escrita como o principal modo de comunicação artística e intelectual são relativamente
pequenos” (ibidem, p.64). Assim, é necessário considerar o vasto tempo antes do marco da
escrita e as produções culturais humanas dessa época. A autora continua:
Quando se olha além dos nossos próprios horizontes imediatos, é claro que há muitas
outras possibilidades. Alguns grupos são, ou têm sido, completamente ágrafos –
como, por exemplo, os aborígines australianos, os esquimós, os habitantes das ilhas
polinésias (tão famosos pelas riquezas de sua arte verbal) e alguns povos ameríndios
e africanos (FINNEGAN in: QUEIROZ, 2011, p.64).

Assim, podemos observar o que determinadas sociedades concebem numa forma
paralela à literatura escrita, atentando aos aspectos passíveis de comparação. É justificável as
indagações no que concerne aos aspectos da literatura presente nas formas análogas. Para tanto,
pautemos algumas das funções da literatura, ainda de acordo com Finnegan.
É tendência associar a expressão intelectual como essência da literatura (FINNEGAN,
2011, p.67). O autor/poeta expressa algumas de suas verdades percebidas, uma representação
da realidade, podendo provocar reflexões e sensibilidades na audiência. Como sociedades não
letradas germinariam iguais ponderações na ausência da leitura?
Os épicos de Homero – tomando um exemplo bem conhecido – seriam aceitos por todos
(incluindo Aristóteles) como esclarecedores de nossos conhecimentos sobre o homem e
sobre o universo por meio literário; e já é largamente aceito que esses poemas foram
compostos oralmente, e não originalmente na forma escrita (ibidem, p.68).

Em uma breve resenha, Frederico Fernandes (2008), ao comentar sobre narrativas orais,
diz que o estudo das narrativas, bem como a própria tradição de contar histórias, consiste numa
prática milenar e, a título de exemplo, cita os textos de circulação oral bíblicos e fábulas da
Antiguidade, tal como as clássicas epopeias nasceram e se difundiram em uma cultura oral.

Página | 234

Muitas pesquisas foram feitas e argumentos desenvolvidos nos últimos anos sobre
literatura oral e popular, a fim de se atentar à poética de tal literatura, e superar a dicotomia oral
e escrita, que tende a inferiorizar a oralidade por uma suposta falta de erudição. Luís da Câmara
Cascudo (2012), parafraseando a Bíblia, relembra que “a fé vem pelo ouvir”. A estimulação e
incitação ao pensamento, discussões, sensibilidade e outros feitos pela literatura escrita
poderiam, de forma semelhante, ser ocasionados pelo ouvir de uma literatura oral.
Diante das discussões até aqui expostas, conseguimos visualizar as divisões feitas entre:
Pré-História e História, oralidade e escrita, não letramento e letramento, em que as primeiras
parecem receber um lugar subalterno, e não oposto às outras, em dualidade. Em vista disso,
intencionamos o estudo da literatura oral pelo viés teórico das literaturas escritas. Mineke
Schipper (2011) articula que a literatura escrita tem sido tradicionalmente privilegiada nos
enfoques de estudo literário, enquanto a literatura oral permaneceu no campo de estudos
antropológicos, entendida como folclore. Destarte, conseguimos pensar numa perspectiva de
estudos literários que abrace as narrativas orais enquanto literatura.
É possível dizer que mesmo a literatura folclórica sendo popular, nem toda produção
popular seria folclórica, segundo Cascudo. Essa perspectiva nos permite dissociar a costumeira
análise antropológica das narrativas orais. Cascudo elege alguns elementos característicos do
Folclore, sendo eles: a antiguidade, a persistência, o anonimato e a oralidade.
Uma produção, canto, dança, anedota, conto, que possa ser localizada no tempo, será
um documento literário, um índice de atividade intelectual. Para que seja folclórica é
preciso uma certa indecisão cronológica, um espaço que dificulte a fixação no tempo.
Pode dizer-se a época, uma época extensa, mas não a restringindo mesmo a indicação
de uma década. Natural é que uma produção que se popularizou seja folclórica quando
se torne anônima, antiga, resistindo ao esquecimento e sempre citada, num ou noutro
meio denunciador da predileção ambiental. O folclórico decorre da memória coletiva,
indistinta e contínua (CASCUDO, 2012, p.14).

Por conseguinte, entendemos que as narrativas particulares, contadas em uma família
ou comunidade, mantidas durante gerações, possuem seu tempo e seu autor/contador
conhecidos e localizados, assim distanciando-se, um tanto, por tais configurações, da literatura
folclórica. A esta, como outrora mencionado, integram-se o imaginário popular e perdem
especificidades, preservando a essência do enredo narrado, passando a pertencer a todos aqueles
que fazem parte do povo em que a narrativa se encerra.
Um dos aspectos de diferenciação das literaturas oral e escrita, apontado por Finnegan
(2011) é a universalização do texto escrito e a intimidade de um texto contado. O poeta
transmite uma espécie de comentário afastado sobre determinado tópico ou problema,
distanciando-se. Por sua vez, o narrador que reúne seu grupo de parentes ou vizinhos para lhes
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contar uma experiência vivida, não há como — nem há a intenção, muitas vezes — de mascarar
a estreita relação com aquele enredo, aspecto este distinguido por Cascudo previamente.
Quando tal produção é localizável, consta como documento literário, um índice de atividade
intelectual, desprendendo a “única” ligação de intelectualidade à produção escrita literária.
3 Estrutura das narrativas orais
Os elementos de uma narrativa — personagens, ação, narração, descrição, diálogos,
tempo, espaço, narrador, etc. — são apresentados dentro dos estudos literários desde a escola
básica. Os personagens e a ação são constituintes da narrativa intrinsecamente ligados: os
personagens determinam a ação, e esta ilustra os personagens, não podendo haver um sem o
outro. Segundo Todorov (1970, p.120), teorizando sobre as estruturas narrativas, a peculiar
relação personagem-ação significa dizer que as narrativas são basicamente “uma descrição de
caracteres”, considerando caracteres como as partes elementares da personalidade.
Em suma, uma narrativa descreve, ao mesmo tempo, os personagens e a ação, no seu
desenrolar. Esse enredo essencial a toda narrativa seria o conceito da intriga. Na construção das
narrativas, “a intriga mínima completa consiste na passagem de um equilíbrio a outro”
(TODOROV, 1970, p. 138). A narrativa é o movimento de transição entre esses equilíbrios
semelhantes, porém não idênticos. Uma obra (literária, fílmica, teatral, musical, etc.) que narre
uma história segue, em geral, linearmente: os personagens estão em uma situação estável
(estático), porém um acontecimento rompe essa estabilidade (dinâmico), para ao final retornar
a outro momento de equilíbrio – quase sempre diferente do inicial. Ainda segundo Todorov, tal
esquema, fundamental a toda narrativa, comporta dois tipos de episódios: os que descrevem os
estados de equilíbrio e os que descrevem a passagem entre eles.
Na elaboração da narrativa oral, no entanto, nos deparamos com estruturas um tanto
diferentes das construções supracitadas. O código é a língua falada, e esta se caracteriza pela
seleção de palavras próprias a essa modalidade, com frases bruscamente cortadas e desviadas,
decorrendo da compreensão precoce do sentido pelo interlocutor. Emilio Bonvini (2011) afirma
que “Graças à utilização harmoniosa de refrãos, de repetições, de assonâncias, de paralelismos,
e à exploração sistemática dos fatos prosódicos, o texto é ritmado e se torna apto a evocar o
conteúdo” (BONVINI, 2011, p.8). Ainda segundo Bonvini, essa construção é um tipo de dança,
apoiada no ritmo evocado pela repetição de frases e da estrutura melódica dos tons, a serviço
do conteúdo, e este construindo a forma.

Página | 236

Desse modo, compreendemos que conteúdo e forma estão em constante simbiose. De
acordo com Schipper (2011), um texto oral não poderia existir por si mesmo sem a performance
de quem fala – no caso desta pesquisa, sem o contador de histórias. Assim, o narrador se torna
um elemento performático, provedor de uma experiência ímpar ao se ouvir a história que ele
conta – e como conta.
Ainda assim, podemos comparar as narrativas escritas e as orais no tocante aos
personagens e suas ações. Nas histórias contadas, os personagens são apresentados pelas suas
ações, pois, raramente, a aparência ou o caráter dos personagens é descrito, bem como os
cenários, quase nunca expressos detalhadamente. As informações são mencionadas por suas
funcionalidades dentro da trama narrada. A economia de descrição das narrativas nos priva de
vislumbrar o físico ou natureza dos personagens: atribuições como esperteza, coragem,
perseverança, aparecem diante das façanhas ao longo do enredo.
Além disso, as narrativas da oralidade sofrem variações, comuns e próprias à natureza
da fala, pois a retransmissão é ao mesmo tempo uma recriação. Louis-Jean Calvet (2011)
comenta que variações ocorridas nas narrativas contadas e recontadas podem ser não só
estilísticas como também contextuais, sendo adaptadas pelo narrador de acordo com os eventos
e auditórios.
Por outro lado, ao contrário dos textos escritos dos quais podemos, em regra, presumir
mais fidelidade quanto à transmissão do conteúdo, na narração oral temos de confiar na
memória do narrador (CALVET, 2011). Isso se evidencia ao compararmos a difusão da
narrativa oral à dos textos escritos, em virtude dos meios de propagação de cada um. Na escrita
supõe-se maior precisão, visto que há material físico como suporte referencial. A memória, por
vezes traidora, não é palpável.
Contudo, Calvet diz que o “defeito” apontado é o princípio constitutivo da oralidade.
As variantes do texto oral devido ao “problema” de memória podem estar inscritas como estilo
da oralidade e possíveis técnicas de memorização. Ao discutir sobre memória, Maurice
Halbwachs (2003) considera sobre a memória:
Não há na memória vazio absoluto, ou seja, regiões de nosso passado a esta altura
saídas de nossa memória que qualquer imagem que ali projetamos não pode se agarrar
a nenhum elemento de lembrança e descobre uma imaginação pura e simples, uma
representação histórica que permaneceria exterior a nós (HALBWACHS, 2003, p.97).

Assim, não poderíamos considerar que o contador criaria partes de sua narrativa por
falha de sua memória, como observaremos nas análises. Mesmo com a “falha”, devido ao tempo
em que as histórias foram vividas ou ouvidas, a memória busca informações para preencher as
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lacunas, cujos dados são válidos para o contador, ou seja, igualmente legítimos para o ouvinte
do conto.
Em seu artigo acerca de narrativas orais, Robérico Souza (2017) menciona os vazios do
esquecimento, os quais são comparáveis à própria lembrança, enquanto componente da
memória, e explica como o narrador viaja nas próprias memórias a fim de comprovar a realidade
do que está contando, por meio de “relatos de relatos”. Com isso, por vezes, além de arquitetar
a narrativa com lembranças as quais viveu, se vale do que assimilou das narrativas que ouviu:
o narrador assim o faz “para trazer para si a experiência e o discurso da comunidade com a qual
constituiu um vínculo de pertencimento” (SOUZA, 2017, p.124).
Em síntese, as narrativas orais têm caráter mais pessoal se comparado a narrativas escritas
que tendem, intencionalmente, à universalização dos tópicos por elas abordados. Esse diferencial
afasta, de certa forma, tais narrativas contadas do caráter do folclore popular. Os autores de contos
folclóricos são anônimos, desconhecidos. As histórias de experiências com o sobrenatural, contadas
em diferentes regiões do Brasil, são pessoais, difundidas nas famílias e comunidades.
4 O sobrenatural na literatura oral
As gerações passam de umas às outras histórias de experiências pessoais, ou relatos de
outros. Esses contos são, em sua maioria, eventos cingidos de lendas nacionalmente conhecidas
e dos mitos populares dentro de uma determinada região. São relatos de encontros com seres
sobrenaturais, normalmente variações das figuras famosas - Curupira, Mãe d'água, Corpo Seco,
entre outros; com pessoas já falecidas; acontecimentos estranhos inexplicáveis, e uma variedade
de narrativas dentro da temática do sobrenatural, do desconhecido-conhecido, das lendas que
se repetem até tornarem-se superstições, integrando-se ao imaginário de uma comunidade, ou
de um país.
Sendo assim, a riqueza do Brasil estende-se ao acervo da literatura oral, com lendas e
mitos mesclados de origens africanas e indígenas, bem como dos colonizadores e suas
suposições místicas da natureza brasileira. No extenso primeiro capítulo de “Na Captura da
Voz” (2004), as autoras Maria Inês de Almeida e Sônia Queiroz elencam várias edições de
estudos sobre os contos brasileiros, africanos e indígenas, que compõem a mitologia do Brasil.
Narrar os episódios do cotidiano é, portanto, uma atividade também antiga, mas que
podemos configurar, sob uma ótica moderna, produção de literatura oral. O professor de
literatura Alessandro Portelli comenta que:
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A maior parte dos relatos pessoais ou familiares são contados em pedaços e episódios,
quando surge a ocasião; quando conhecemos mesmo as vidas de nossos parentes mais
próximos por fragmentos, repetições, por ouvir dizer. muitos histórias ou anedotas
podem ter sido contados inúmeras vezes no interior de um círculo restrito, mas história
total dificilmente terá sido contada em sequência, como um todo coerente e
organizado: o avô ou a avó que põe um neto ou neta em seu colo para lhe contar a
história de sua vida é uma ficção literária (PORTELLI, 2001, p. 11).

A ficção literária supracitada, contada pelos mais velhos e ouvida pelos mais novos, é
uma das fontes de conteúdo para as coletâneas de contos produzidas por escritores, segundo
Almeida e Queiroz (2004, p. 131). As autoras denominam esse processo de “recriação”, cujo
conceito pode ser apreendido pela forma pessoal de cada um ao contar a mesma história, sem
ser uma repetição mecânica. Assim, o contador é também um compositor criativo das
narrativas, com a trama e as sequências permanecendo as mesmas em sua essência, todavia,
sofrendo modificações pela escolha das palavras, tons de voz, gestos corporais, etc. Ao colocar
a si mesmo na narrativa, quem conta se torna cocriador (FINNEGAN, 2011, p. 75).
Cascudo (2012), ao diferenciar conceitos constituintes da literatura oral, caracteriza a
tradição em palavras que dialogam com a concepção de narrativas orais para este estudo:
A tradição reúne elementos de estórias e de história popular, anedotas reais ou sucessos
imaginários, críticas sociais, vestígios de lendas, amalgamados, confusos, díspares, na
memória geral. Confundem com certas surperstições [sic]. Parece-me articular-se aos
rumores clássicos, o rumor antigo conta, como dizia Camões, numa forma de
comunicação de valores indistintos do saber coletivo. Sua caracterização é compreendida
quando uma tradição é vocada. Quase sempre inicia-se pela frases: - os antigos diziam…
Não é uma lenda, nem um mito, fábula, ou conto. É uma informação, um dado, um
elemento indispensável para que se possa sentir o conjunto mental de um julgamento
antigo, de meio século, de cem anos, do século XXVIII. (CASCUDO, 2012, p.46).

As narrativas não seriam contadas ou ouvidas, em geral, como inventadas, pura fantasia.
Pensando no contexto de Cururupu, as narrativas contadas crescem e se tornam parte da
comunidade. São como lendas, mas que carregam informações reais. Mitos como Coroacanga
são nomeados: a mulher que se desprendia a cabeça flamejante do corpo é uma antiga moradora,
a avó falecida de algum conhecido, por exemplo.
Howard Lovecraft (1973), ao teorizar acerca do sobrenatural na literatura escrita, afirma
que o conto de horror é tão velho quanto a linguagem humana. Muitas narrativas populares
conversam entre si pela presença do sobrenatural, acompanhado do medo. Aqui estão ligadas
duas antiguidades da humanidade: contar histórias e o medo. O medo do desconhecido firma e
inspira narrativas de horror nos moldes literários, mas também exige um tanto de
desprendimento do leitor (para histórias escritas) quanto aos eventos do cotidiano e um pouco
de crença para causar o medo que for narrado (LOVECRAFT, 1973).
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Nos primórdios da humanidade, o desconhecido se entendia como sobrenatural. O
desenvolvimento da ciência e tecnologia afugentou, de certa forma, não somente as crenças no
inverossímil, como também o costume de reunir vizinhos e familiares para contar causos
sobrenaturais. Para restaurar essa memória, faz-se necessária a investigação, catalogação e
análise das narrativas, por uma perspectiva literária que considere as particularidades da
oralidade, e abrace-a, então, enquanto literatura oral.
5 Narrativas das praias cururupuenses
No município de Cururupu, a vida no interior, antigamente, sem aparelhos televisivos
ou de telecomunicação, dava lugar ao costume de contar narrativas que se confundiam a lendas
e superstições nas comunidades, pelos mais velhos, às noites de luar. Esta tradição foi perdendo
espaço para os novos hábitos tecnológicos provenientes da chegada permanente da energia
elétrica às comunidades. Ademais, a memória tem se esvaindo, uma vez que os mais antigos já
faleceram e, com eles, inúmeros relatos de causos sobrenaturais.
Ainda assim, é possível obter de pessoas mais velhas, histórias ouvidas de seus pais e
conhecidos, muitas vezes na infância, sobre encontros com o sobrenatural, o medo das florestas
à noite, de pessoas misteriosas, e lendas que, como anteriormente citado, contém informações
sobre os próprios locais.
As histórias listadas a seguir foram narradas por um cururupuense, de 54 anos,
atualmente residente no centro da cidade. Outrora, fora habitante do povoado de “Tapera de
baixo”, uma das dezenas de comunidades mais afastadas do centro e que pertencem ao
munícipio. Filho de pescador, forneceu quatro narrativas adaptadas para a análise, com alguns
cortes, indicados, de repetições ou truncamentos, para melhor coesão no processo de leitura.
Segundo o entrevistado, as narrativas foram ouvidas na infância, por seu pai e por outros
antigos, assim, a memória dificulta os detalhes, pois são histórias passadas cerca de quarenta
anos atrás, ocorridas nas comunidades de Tapera de Baixo e “Rio Grande” – sítio onde o
cururupuense viveu com sua família por boa parte da infância.
5.1 Coroacanga
A lenda da “Coroacanga” ou “Coroa Canga” percorre o Brasil, e tem origem nas regiões
norte e nordeste, sobretudo conhecida no Pará e no Maranhão. Há variações terminológicas,
como “Curacanga” ou “Cumacanga”, e esta última encontra-se ilustrada em Monstruário: O
Livro dos Monstros Sensíveis (2015) de Cassius André Prietto Souza. Nesta narrativa, no
entanto, a Coroacanga era uma integrante da comunidade de Cururupu.

Página | 240

Essa história da mulher da Coroacanga... parece que era uma mulher que morava
sozinha, acho que era uma velha, que morava lá no São Lucas, ou em outra praia
qualquer, num lugar afastado né, das outras casas. E aí, quando era noite de escuro,
ela se transformava, na verdade só a cabeça dela que saía. Ele ficava deitada numa
cama lá na casa dela, fazia as magia dela, as reza, sei lá o que, e aí a cabeça dela
ficava em chama e saía... saía voando. O objetivo era assustar as pessoas e também
provocar acidente. Meu pai contava que uma vez ela queimou um rancho44 de alguém
[...]. Uma vez apareceu um rancho desse queimado, e botaram culpa nela, disseram
que foi essa mulher que queimou, essa Coroacanga. Alguém tava por lá, talvez tava
numa canoa pescando na maré, e olhou aquela bola de fogo cruzando o céu, e aí foi
certinho em direção nesse rancho, e ao passar nesse rancho, que era de palha, no
verãozão, sol, tá seco, queimou o rancho. No dia seguinte foi só a notícia. Só que
ninguém tem prova, só suspeita.

Na mesma temática, o entrevistado proveu outra narrativa:
Tem outra história que meu pai me contava, não lembro onde foi que se deu isso aí,
se foi pro lado de tapera de baixo ou nas fazendas antigas daqui de Cururupu. A
história de um cara que andava de cavalo à noite, noite de escuro também, ele ia
andando [...]. Mas aí alguém disse pra ele não fazer essa viagem, porque era perigoso,
que tinha Coroacanga, não sei o que, e como ele não era de lá, não acreditou nessa
história e continuou viajando. Só que na viagem, certa hora da noite, ele percebeu uma
claridade assim, no mato, abeirando, passando aquela luz [...]. Depois sumia, aí
aparecia de novo. Aí ele ficou com medo, se lembrando da história. Até uma hora que
ele percebeu que já tava era muito perto. Ele olhou pra trás, já vinha a claridade do
fogo era atrás dele, e esse cara acelerou nesse cavalo [...] e o fogo atrás. Até que numa
dessas estradas de interior, que parece um túnel, que é barreira de um lado, e o mato
cobre por cima, ele entrou num pedaço dessa estrada e a Coroacanga continuou atrás
dele. Ele não podia pular do cavalo, tava em velocidade, mas aí tinha um galho de
mato, uma árvore que tinha caído, aí ele pulou e se segurou nesse tronco, e a
Coroacanga passou vuado atrás do cavalo até conseguiu pegar o cavalo [...] e queimou
o cavalo todinho. Ele ficou lá pendurado com medo, até de manhã. De manhã quando
ele acordou, aí ele continuou a andar na estrada sozinho, até chegar lá na frente e
encontrar o cavalo tava morto, todo queimado... Aprendeu a lição.

5.2 Bodes e feiticeiros
Em Cururupu, há muitos praticantes de religiões não cristãs, vulgarmente chamados de
feiticeiros. Igualmente ao tema anterior, o entrevistado concedeu dois contos:
Tem uns feiticeiros aqui do interior, principalmente do interior do Maranhão que... os
antigos né, agora não tem mais não. Os antigos tinham o poder de se transformar em
bode. E aí quando era noite de lua, ele, o feiticeiro, se transformava ne bode e ficava
em algum lugar do caminho, na estrada, ne interior. E aí as pessoas quando andavam
de noite sozinha ou acompanhado que ia passar por lá, aí ele vinha e batia nas pessoas,
tacava mesmo, dava chifrada, batia na perna, jogava no chão. E aí a gente se criou no
interior e tinha um medo doido de andar à noite sozinho ou com um grupo pequeno,
que alguém dizia “ah rapá tem bode nesse caminho aí, não vai lá”. Eu nunca vi, não
sei quem foi que já viu, mas tinha essa conversa, e as pessoas tinham medo de andar
por lá, que o bode batia, botava pra correr.

44

Casinhas de palha em que os pescadores guardas utensílios de pesca. Durante a narrativa, o entrevistado abre
essa pausa para explicar o que é um rancho no contexto da história.
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Outra história que tem, de Tapera de baixo e Rio Grande, era dos homens que era
feiticeiro também e... qualquer noite, ou noite específica, não sei, eles fazia lá a magia
deles na casa, por exemplo, cismava com alguém, um vizinho, ou alguém de outro
lugar, homem, de preferência um homem. Aí, ele pegava uma espiga de milho, fazia
a reza dele, e ia lá pra casa da pessoa de noite, com a espiga de milho na mão. Chegava
lá na porta da pessoa já de noite, talvez meia noite, e aí chamava pelo nome da pessoa,
bem, bem baixinho, e aí a pessoa levantava da sua rede ou cama, e ia, abria a porta,
isso dormindo né, sonâmbulo, vinha pro lado de fora, e aí recebia a pessoa. Se
abaixava lá tipo um animal, e aí o feiticeiro sentava em cima da costa dele, batia e o
cara saía carregando ele pelo caminho lá do interior, todinho lá, por onde ele queria.
Andava em cima dele, tal como se fosse um cavalo. E aí, depois vinha, soltava ele na
porta da casa dele, e o feiticeiro ia simbora, e o cara entrava pra dentro de casa pra
dormir, sem saber de nada. Aí só no dia seguinte ele ia acordar e perceber que tava
todo sujo, com joelho sujo, as mãos sujas, até espinho tinha espetado na mão, costa
doendo, roupa suja. Aí que ele ia se lembrar, que isso acontecia. Alguém dizia “ei
rapaz, feiticeiro te fez de cavalo essa noite ó”. Aí que ele ia saber que realmente ele
foi montado pelo feiticeiro, mas aí ele não tinha prova né, ninguém viu, aí ele não
podia ir lá brigar com o feiticeiro, apesar de suspeitar quem era. Falavam-se muito
isso aí lá na Tapera, Rio Grande.

6 Análises das narrativas
Com base nas discussões teóricas e nas narrativas, podemos, de início, aplicar os
comentários de Cascudo (2012) acerca de literatura oral e folclore. A história da Coroacanga é
parte do folclore nacional, de fato,e com denominações diversas, todavia, a lenda tem suas
particularidades no contexto cururupuense. Há as informações apontadas por Cascudo de que
“os antigos contam” e suspeitas de quem, da comunidade, é a mulher que faz a transformação.
A esse respeito, Schipper (2011) diz que a estrutura básica de uma história folclórica pertence
à comunidade, mas assim que o indivíduo a narra, ele torna aquela história sua. A Coroacanga
é singularizada em Cururupu.
No primeiro conto da Coroacanga, temos a identificação da personagem como uma
determinada mulher idosa, moradora de uma das praias constituintes de Cururupu e a
localização da casa dentro desse vilarejo, separada das demais. O perfil dado é um tanto
coerente à ideia já fixada de uma bruxa, por exemplo, e pessoas com essas características são
comumente associadas ao conceito fantasioso
Em comum com as outras histórias, há menção aos acontecimentos serem durante à noite.
Tais elementos são estrategicamente utilizados pelo autor-narrador para instigarem no ouvinte, um
medo primitivo do homem, do desconhecido, da noite, do escuro e o que nele se esconde:
(...) os sensitivos estão sempre conosco, e às vezes um curioso lampejo de magia
invade um recanto obscuro da cabeça mais empedernida; de modo que nenhuma dose
de racionalização, de reforma ou de análise freudiana é capaz de anular
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completamente o arrepio do sussurro no canto da lareira ou da floresta solitária
(LOVECRAFT, 1973, p.10).

Isto se justapõe ao homem descrente que teve seu encontro com a Coroacanga. Com a
cabeça empedernida, enfrentou a floresta sozinho, não obstante recuou à luz que o seguiu
ameaçadoramente. Nas palavras de Lovecraft, o perigo de morte é mais vividamente lembrado
que o prazer, pois parece haver uma estreita ligação entre o incerto e o perigo, como se, no
desconhecido, habitasse funestas possibilidades. Consequentemente, ao se intimidar por aquela
estranha luz em sua direção, o homem deixou sua bravura – e até seu cavalo – para salvar a si.
A noite de luar ou escura, e feitiçaria são alguns dos ingredientes para uma história de
terror, e tecem uma atmosfera sombria, o que, ainda conforme Lovecraft, é o mais importante:
a criação da emoção.
Portanto, uma peça do gênero deve ser julgada não pela intenção do autor, nem pela
simples mecânica do enredo, mas pelo plano emocional que ela atinge em seu ponto
menos trivial. Se excitadas as devidas emoções, esse "ponto alto" deve ser
reconhecido pelos seus méritos próprios como literatura de horror, não importa o
prosaísmo em que venha a descambar. O único teste para o verdadeiro horror é
simplesmente este: se suscita ou não no leitor um sentimento de profunda apreensão,
e de contato com esferas diferentes e forças desconhecidas (ibidem, p. 11).

Para atingir esse ponto de medo, o contador se vale de detalhes que já estão no
imaginário comum como provocadoras de medo. Mesmo em comunidades do interior de
Cururupu, que possuíam, antigamente, grande parte da população não letrada e/ou semiletrada,
quem contava tais histórias tinha um conhecimento instintivo de determinadas estratégias para
suscitar o medo e prender atenção de seus ouvintes. A suposta falta de erudição da oralidade,
citada previamente, não é empecilho na construção de intrigantes narrativas orais.
Esses narradores, desprovidos de qualquer teoria literária, artifícios de horror em narrativas,
e estruturação de histórias, regem, com primazia, contos sobrenaturais que captam sua audiência,
propiciando um sentimento de temor, ou ainda de reflexão. Como discutido anteriormente, elevase a literatura escrita por suscitar o pensamento, a sensibilidade, a meditação, etc. (FINNEGAN,
2011). Contudo, os ouvintes podem ruminar os eventos narrados e cogitar certas possibilidades:
ouvir a história do bode e logo em seguida, ver algum pessoalmente, por exemplo, o que é provável
de acontecer nos povoados de Cururupu, assim reforçando a crença, ou o medo, ou ponderações
sobre a ligação de bodes e feiticeiros, entre outros.
Os feiticeiros são figuras literárias provindos de uma realidade tensa, impulsionados na
Idade Média, e seus rituais com animais persistiram na literatura de horror (LOVECRAFT,
1973, p.12) e também com novos moldes na literatura oral, diversificando-se de acordo com
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seu contexto local. A personagem do bode é um componente gerador de medo, devido às
crenças locais de sua ligação com “forças malignas”.
As histórias contadas sobre o bode configuraram o comportamento dos moradores da
Tapera de Baixo naquela época. Evitar determinados caminhos para assim fugir de um provável
encontro com o feiticeiro-bode, prova o medo e a crença criados — medo este atrelado de um
desconhecido diferente, relacionado a religiões não-cristãs. A função dessa literatura dispõe de
certas possibilidades:
Será que a literatura possui função mágica ou religiosa, ou está de alguma maneira
ligada à fertilidade, ou satisfaz alguma necessidade psicológica profunda em termos
míticos? Entre outros autores tem sido modismo apresentar essa função da poesia
como sendo especificamente “social”: talvez com propósito social consciente, como
a educação ou a moralização, talvez com função inconsciente, tal como a da
manutenção da estrutura social (FINNEGAN, 2011, p. 84).

É concebível relacionar a presença do mágico e do religioso às estruturas de manutenção
sociais. O bode e o feiticeiro cumprem em manter a crendice de aversão ao bode, associado à
preservação do preconceito com religiões africanas. A alusão de dados costumeiros a “trevas”
perpetua o medo citado por Lovecraft desde a Idade Média.
Em todas as histórias aqui apresentadas, não houve descrição física dos personagens.
“Descrições detalhadas são apresentadas apenas quando seres bizarros ou situações estranhas estão
para ser enfrentados. Aí existe uma razão funcional para a descrição: enfatizar a estranheza da
aparência ou situação”, de acordo com Schipper (2011, p.20). Do homem que enfrentou a
Coroacanga, soubemos de sua valentia pela ação de viajar sozinho, contrariando os conselhos
dados; do feiticeiro, discernirmos sua “cisma” com certas pessoas. Tais definições precisavam estar
na narrativa para o seu desenrolar conciso, pois possuíam função narrativa. Conforme Schipper,
esses elementos secundários funcionam como pano de fundo ou ponto de partida.
No segundo conto de feiticeiro, há repetições da palavra noite: seis vezes. Todorov (1970,
p. 107) comenta algumas leis primordiais para a estética da narrativa e diz que as repetições parecem
ter papel fundamental em oralidades (referindo-se a epopeias). Nesta narrativa, evidenciar a noite
assinala um detalhe do cenário construído cuja presença se mostra substancial.
A presença do sobrenatural em todas as narrativas permite além da experimentação do
medo, a hesitação, ou a dúvida, para os mais céticos. Nisto, coincide o gênero literário fantástico:
Primeiramente, o fantástico produz um efeito particular sobre o leitor – medo, ou
horror, ou simplesmente curiosidade –, que os outros gêneros ou formas literárias não
podem provocar. Em segundo lugar, o fantástico serve à narração, mantém o suspense:
a presença de elementos fantásticos permite à intriga uma organização
particularmente fechada (TODOROV, 1975, p. 101- 102).
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O medo se instaura a partir dos temores próprios do ouvinte. Aqueles que tiverem medo
de feitiçaria, de bode, de lendas sobre seres sobrenaturais se afetariam num primeiro contato
com as narrativas. O horror se exprime por certas cenas, como a do cavalo queimado vivo, ou
do homem que é montado como um cavalo, ou ainda pela simples imaginação de alguém estar
na porta da casa de outrem, chamando por seu nome, com uma voz baixa. A curiosidade, não
dissipada pelas sensações anteriores, induz a atenção do ouvinte para o desfecho dos eventos.
E nesta condição, repousa o segundo efeito do Fantástico: a manutenção do suspense e a
construção amarrada da trama.
Essa estrutura se vincula ao formato descrito por Todorov. Os momentos iniciais
estáticos nas narrativas da Coroacanga se apresentam quando o homem do primeiro conto
estava em sua canoa pescando, e o personagem da segunda história viajava tranquilamente.
Temos aqui um equilíbrio inicial e um equilíbrio final perfeitamente realistas. O
acontecimento sobrenatural intervém para romper o desequilíbrio mediano e provocar
a longa busca do segundo equilíbrio. O sobrenatural aparece na série de episódios que
descrevem a passagem de um estado ao outro (TODOROV, 1975, p. 173).

Sem nome, ambos personagens contemplam o ser sobrenatural surgir a partir durante a
execução de uma atividade comum (pescar, viajar). O homem que fugiu no cavalo da
Coroacanga teve o desequilíbrio provocado pela presença da entidade, e, nesta narrativa, há a
busca pelo segundo equilíbrio, pois acompanhamos, ouvindo ou lendo, a descrição da série de
ações da personagem para escapar da Coroacanga.
Mesmo sem sequer imaginar a teoria de estruturas narrativas de Todorov, as conceituações
de medo na literatura de horror, e as discussões de Cascudo sobre literatura oral, o entrevistado,
apenas com ensino médio e curso técnico, é capaz de atender alguns destes requisitos em suas
recriações de ficção um tanto literárias. As histórias que ele ouviu, nas formas que ouviu, nunca
saberemos, mas os esquemas e técnicas pelo narrador empregadas cumprem a provocação do medo,
ao se valer dos mecanismos objetivos para criar a atmosfera assombrosa.
Pelos contos narrados, conhecemos, também, do narrador, os recursos narrativos de
descrição dos episódios, fornecimento de detalhes necessários para coesão do conto, e, em
distinção do anonimato das lendas folclóricas, a singularização das experiências com o
sobrenatural ao identificar, por alto, os personagens ou os lugares cenários das narrativas.
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7 Considerações finais
Algumas das histórias de Cururupu selecionadas para este estudo mostram uma ponta da
literatura oral das comunidades locais. A religião, o medo, a crença, e os costumes advindos desses
elementos podem ser encontrados em inúmeros interiores do Brasil que, em geral, compartilham
traços em suas narrativas, experiências com o sobrenatural e as lendas criadas a partir deles.
A difusão da literatura oral nas sociedades semiletradas ou não letradas não poderia ser
indicativo de inferioridade intelectual, frente a uma fineza da literatura escrita dada como
superior. É notável que certas estruturas se adequam à modalidade oral, mas que, ainda assim,
mantêm algumas das estratégias empregadas em textos escritos, com objetivos similares: o uso
de determinados termos para criar uma atmosfera de medo, por exemplo.
Portanto, as narrativas facilmente se encaixam nas fórmulas teorizadas, e atendem às
funções dos gêneros fantasiosos, além de se impregnarem da identidade local, mantendo viva a
memória daqueles que viveram as narrativas e não estão mais presentes para contar. No caso
do entrevistado, reconta os contos que ouviu do próprio pai, que já faleceu.
O interior de Cururupu, como muitos do Brasil, é feito de pessoas simples e humildes,
que, no entanto, possuem uma riqueza ímpar de se conhecer em um breve diálogo. Ainda, não
se poderia negar determinadas produções intelectuais a essas pessoas pela ausência tanto da
criação da escrita quanto do consumo de literatura escrita, pela falta de letramento. O
sobrenatural, nessas narrativas orais, se apresenta como um elo em comum nas regiões
interioranas do Brasil que, longe das tecnologias dos centros urbanos, enfrentam o
desconhecido com medo e bravura.
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RESUMO: A pesquisa tem como foco a Coleção Arthur Azevedo, constituída por um conjunto
de obras reunidas pelo teatrólogo maranhense. Inicialmente, fez-se uma breve explanação
acerca do hábito de colecionar juntamente aos gabinetes de curiosidade. Adiante, o surgimento
das revistas ilustradas no século XIX e como o surgimento delas reflete na construção do
colecionismo na época. Posteriormente, uma descrição da persona Arthur Azevedo e o contexto
histórico de sua coleção. Por fim, refletiu-se a importância como um acervo artístico cultural
maranhense, sobretudo compreendendo se sua formação tem influência acumulativa ou foi
constituída de maneira consciente. Para isso, buscou-se o levantamento bibliográfico na
temática sobre gabinetes de curiosidades, colecionismo, o Arthur Azevedo e a sua coleção.
Palavras-chave: colecionismo; gabinetes de curiosidades; coleção Arthur Azevedo; materiais
gráficos.

1 Introdução: Um breve histórico sobre o colecionismo e Gabinetes de curiosidades
O colecionismo é o hábito de selecionar, organizar, trocar e expor objetos de acordo
com cada categoria. Essa prática é conhecida desde a Roma Antiga e teve sua ascensão no
século XV, período em que o olhar científico renascentista foi direcionado pela ampliação
marítima, que mostrou à Europa novas motivações para colecionar, proporcionando assim o
enriquecimento das coleções privadas (POULOT, 2013).
Juntamente aos avanços territoriais europeus, surgiu uma nova categoria de
colecionadores. A tais coleções, deu-se o nome de Gabinetes de Curiosidades ou Gabinetes das
Maravilhas. Os séculos XVI e XVII ficaram conhecidos como a Era das Grandes Navegações
e com as excursões marítimas vieram as descobertas de territórios e povos culturalmente
bastante diferentes às tradições socioculturais conhecidas na época. Isso despertou a
curiosidade e o interesse econômico não só das monarquias, mas também da aristocracia e da
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burguesia; aqueles que possuíam dinheiro passaram a investir nessas expedições em busca tanto
de terras quanto dos mais curiosos artefatos. É daí que surgem as coleções que, posteriormente,
darão início aos primeiros acervos museológicos.
A respeito disso, comenta-se que:
A era das maravilhas desenvolveu-se a partir de um clima intelectual e cultural
marcado pela retomada do saber, por uma expansão dos horizontes filosóficos e
científicos e por uma ênfase no estudo do homem, suas atividades e o mundo à sua
volta. Em seus esforços para observar e descrever todos os aspectos do mundo físico,
os europeus do Renascimento descobriram maravilhas não menos, e muitas vezes
mais excitantes que aquelas da ficção (KENSETH, 1991, p. 3).

Dentre os principais itens colecionados estavam objetos cotidianos dos nativos, a fauna
e a flora do Novo Mundo, além de objetos resgatados diretamente da Antiguidade, tais como
esculturas, moedas antigas e obras de arte clássica. É importante frisar também que, nesse
período, muitos artesãos foram contratados para replicar ou criar em cima de artefatos trazidos
dessas jornadas. Kenseth diz que:
O fator mais importante que contribuiu para a voga do maravilhoso foi a descoberta
do Novo Mundo e outras terras distantes, no final do século XV e início do século
XVI. [...] O comércio com esses novos mundos acelerou-se rapidamente, o que
resultou numa tremenda afluência, à Europa, de objetos exóticos, tantos naturais como
feitos pelo homem (KENSETH, 1991, p. 4).

Tais gabinetes dividiam-se em três categorias: a sobrenatural – em que muito mais que
retratar a memória grotesca dos mitos da Antiguidade, traziam ainda aos seus acervos objetos
que enalteciam as grandes façanhas de Deus e os milagres divinos das santidades católicas –, a
artificialia – correspondente ao conjunto das produções humanas que poderia incluir desde
objetos artísticos, como impressos, autômatos, equipamentos mecânicos e científicos, a tudo
que exibisse a criação humana – e a naturalia – que, por sua vez, abrigava a catalogação de
espécies naturais, sendo elas fauna e flora, ou, até mesmo, fenômenos da natureza. Tudo que
fosse exótico, incomum ou raridade poderia (e deveria) ser incorporado aos Gabinetes das
Maravilhas (KENSETH, 1991).
Com o passar do tempo, utilizava-se o termo Gabinetes de Curiosidade para referenciar
os locais onde estes objetos ficavam e, posteriormente, viraram museus de caráter nacional. À
medida que o acervo crescia, tornava-se público, como intuito de expor ao observador,
correspondente em sua maioria a visitantes curiosos ou até mesmo especialistas.
O século XIX foi um período em que surgiram grandes colecionadores, para os quais o
ato de colecionar equivalia a não deixar que algo caísse no esquecimento, fossem itens de sua
época ou de outras civilizações. A partir desta ideologia, foram surgindo as primeiras coleções
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– como hoje são conhecidas – e, se em primeiro momento privadas, posteriormente, tornar-seiam públicas. Frequentemente, nas antigas residências reais, haja vista que os monarcas eram
considerados grandes colecionadores.
Partindo de tal pressuposto, um importante exemplo a citar é D. Pedro II, o qual
desenvolveu, durante seu império, uma atividade contínua como “acumulador de objeto”,
depositando-os de maneira organizada e, consequentemente, dando ordem a esses itens — em
sua maioria, artefatos, produtos da natureza, botânica, antropologia, geologia ou paleontologia
— fazendo deles mais que objetos individuais, e sim coleções dentro de coleções
(SCHWARCZ; DANTAS, 2008).
A formação de uma coleção é definida como um coletivo de objetos que ganham novos
significados quando assim são dispostos [reunidos]. Sobre isso, Almeida (2001, p. 124) diz que
“os objetos são abstraídos de sua função original, portanto, não são mais utilizados e sim
possuídos, formando um sistema com estatuto próprio, sobrevivendo somente para
ressignificar-se”. Até então, o termo Gabinetes de Curiosidades era utilizado para referenciar
os locais onde tais objetos eram armazenados. Entretanto, D. Pedro II optou por nomear seu
acervo de Museu do Imperador (SCHWARCZ; DANTAS, 2008).
A ideia do objeto é uma temática bastante inspecionada por estudiosos que se interessam
por coleções, os quais estudam suas variadas apresentações e conceitos. Dentre eles,
caracteriza-se como:
[...] Qualquer conjunto de objetos naturais ou artificiais, mantidos temporariamente
ou definitivamente fora do circuito das atividades econômicas, sujeitos a uma
proteção especial num local fechado preparado para esse fim, e exposto ao olhar do
público (POMIAN, 1985, p. 53).

A autora supracitada coloca o conceito de coleção que é atribuído ao seu valor, mesmo
que os objetos não tenham utilidade alguma. Isto é, ainda que corresponda a um valor a ser
exposto e observado, considera-se o caráter simbólico para justificar a sua preciosidade.
Percebendo-se a raridade, é necessário que tal coleção receba cuidados especiais, uma vez que
consequentemente ganhou um valor considerado alto e pode existir um mercado interessado.
Partindo da ideia que colecionar é um hábito para se preservar algo de forma organizada
e selecionada, a fim de que não caia no esquecimento, seja isolada seja coletiva, no alvorecer
do século XIX, surgiram muitas revistas ilustradas. A produção demandava um baixo custo,
mas tinha uma rápida circulação e podiam reunir diferentes assuntos com a possibilidade de
ilustrações e caricaturas, logo, uma forma de crítica política bem humorada. A exemplo, citase a famosa Ilustração Brasileira, que surgiu em 1854, no Rio de Janeiro; A Semana Ilustrada,
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em 1860, pelo alemão Henrique Fleiuss, também na cidade fluminense; e a Revista Ilustrada,
fundada em 1876, pelo italiano naturalizado brasileiro, Ângelo Agostini.
Sendo assim, além dos periódicos serem veículos de informação, forneciam coleções de
gravuras, as quais quase sempre continham explicações textuais e também possuíam a função
de representar belas composições plásticas das mais variadas temáticas. Ademais, as ilustrações
poderiam ser admiradas no ato de folhear, como serem colocadas em paredes de casas e
acabarem sendo incorporadas à decoração, servir de adorno decorativo na mesa das salas ou no
gabinete dos comendadores. Esses álbuns eram importantes também para momentos de
entretenimento, e, mesmo fechados, denotavam que a família estava atualizada, acompanhando
os avanços até então notórios no âmbito visual (MALTA, 2011).
Constantemente, tais ilustrações eram impressas em série, o que poderia afetar seu status
de arte, pois, assim como dito por Walter Benjamin, o ato de poder-se reproduzir
mecanicamente qualquer obra não compensaria a aura daquela peça, uma vez que “mesmo à
mais perfeita reprodução falta um elemento: o aqui e agora da obra de arte – sua existência
única” (BENJAMIN, 2012, p. 17). Dessa forma, acabaria o seu valor culto, tornando-se um
mero produto de fábrica ou apenas uma “imagem de consumo”, reafirmando sua potencialidade
decorativa, prática bastante difundida no século XIX por pessoas que tinham acesso a essas
publicações imagéticas. Sobre isso, Malta comenta que:
Decorar uma casa, no século XIX, tornou-se atividade necessária e complexa.
Acompanhando seus “iguais” em outros países civilizados, os brasileiros se
empenharam no embelezamento e na arrumação de suas moradas, comportamento
fundamental no processo civilizador pelo qual passou a boa sociedade dos centros
urbanos, em especial a residente no Rio de Janeiro, que contribuiu de modo
significativo na construção da cultura visual oitocentista. A boa sociedade carioca se
identificava com e pela aparência de suas casas. Os interiores das casas começaram a
ser (re)vistos, assumindo valores de imagem (MALTA, 2011, p. 223).

Essa prática de guardar imagens bastante difundidas no período em que os jornais as
ofereciam aos seus leitores, por certo foi uma maneira de popularizar a arte para aqueles que
não tinham um poder aquisitivo ou um status social elevado para ter acesso a elas. Adiante,
comentar-se-á como Arthur Azevedo também aderiu a essa prática e como isso colaborou para
o a formação do seu acervo.
2 Arthur Azevedo: Uma breve biografia
Arthur Nabantino Gonçalves de Azevedo, jornalista e teatrólogo, nascido em São Luís
do Maranhão, em 7 de julho de 1855, e falecido no Rio de Janeiro, em 22 de outubro de 1908.
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Figurou na Academia Brasileira de Letras, ao lado do irmão Aluísio Azevedo. Filho de David
Gonçalves de Azevedo, vice-cônsul de Portugal em São Luís, e Emília Amália Pinto de
Magalhães. A princípio, Arthur Azevedo dedicou-se ao magistério, ensinando Português no
Colégio Pinheiro, mas foi no jornalismo que pôde desenvolver atividades que o projetaram
como um dos maiores contistas e teatrólogos brasileiros. Fundou publicações literárias, como
A Gazetinha (1880), Vida Moderna (1886) e O Álbum (1887). Colaborou em A Estação (1889),
ao lado de Machado de Assis, e no jornal Novidades (1889), cujos companheiros eram Alcindo
Guanabara, Moreira Sampaio, Olavo Bilac e Coelho Neto (SILVA, 2014).
É notória a grande produção de textos teatrais, poemas e contos de Arthur Azevedo,
entretanto quase não foi divulgado o seu apreço pela arte, sendo que, durante a sua vida, reuniu
um acervo imagético significativo contendo várias obras de diferentes características plásticas
e temáticas. Ou seja, “O comediógrafo, folhetinista, poeta, humorista e conteur Arthur Azevedo
era um exímio conhecedor de arte e colecionou uma grande quantidade de telas e gravuras”
(MARQUES, 2008, p. 347).
Vale discorrer dois acontecimentos na vida de Azevedo que colaboraram na constituição
do seu acervo. O primeiro, a sua partida de São Luís para o Rio de Janeiro, em 1873, onde passa
a conhecer diretamente os intelectuais e desenvolver seu gosto pelas artes plásticas – muitas
vezes comprando e até ganhando obras – e, o segundo, em 1881, com a sua ascendência na
carreira teatral, momento em que embarcou para Europa e a sua produção artística alcançara o
auge nas cidades de Madri e Paris – adquirindo, então, algumas gravuras, pinturas e estampas,
dando maior densidade e valor à coleção.
Sobre o retorno de Azevedo ao Brasil, afirma-se que:
O certo é que quando retornou de sua viagem à Europa, em 1883, além das peças
teatrais que mais tarde traduziu e adaptaria, trouxe também gravuras, desenhos, óleos
e contatos indispensáveis parar seguir ampliando a sua Coleção cujo limite mais
extremo alcança o século XVI (havendo fortes indícios que apontam para gravações
do século XV), abarcando, assim, os quatrocentos ou mesmo quinhentos anos mais
(MOREIRA, 1996, p. 6).

Em 1908, com seus 53 anos, Arthur Azevedo cerrou os olhos para sempre em
decorrência de uma septicemia. Contudo, deixou um legado incalculável para a literatura e para
a imprensa brasileira e internacional, onde também ganhou visibilidade. Um dado interessante
e não tão abordado sobre Azevedo é que ele, como um grande admirador de arte, em geral, foi
um exímio colecionador e, durante sua vida, reuniu diversas gravuras. Após a sua morte, sua
coleção retornou para São Luís e tornou-se Patrimônio Artístico-Cultural, pertencente ao
Governo do Estado do Maranhão.
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3 A Coleção Arthur Azevedo: Breve contexto histórico
A Coleção Arthur Azevedo foi adquirida pelo Governo do Estado, em 1910, por
intermédio de sua esposa, Carolina Lecouflé45, no valor de trinta contos de réis, na gestão do
então Governador Luís Domingues, dois anos após sua morte. A Coleção se destaca sendo um
dos principais acervos de gravuras da América Latina e foi incorporada ao Patrimônio ArtísticoCultural do Estado do Maranhão.
Segundo Silva (2010), o acervo foi reunido por Arthur Azevedo, em um período de
aproximadamente três décadas, correspondente ao que viveu no Rio de Janeiro (1873 – 1908).
A Coleção é composta por estampas que retratam paisagens, retratos, caricaturas, livros e
pinturas, que juntos somavam inicialmente cerca de 23.677 itens. Destes, apresentavam
litografias, xilogravuras, gravura em metal e fotogravuras, 360 desenhos e 93 pinturas a óleo,
de autorias diversas dos séculos XVII, XVIII e XIX. Após a transferência do Rio de Janeiro
para São Luís, o acervo Azevediano abrigou-se, inicialmente, no Palácio dos Leões, sede do
Poder Executivo do Estado do Maranhão.
Posteriormente, a Coleção Arthur Azevedo esteve por vários órgãos públicos do Estado,
quais sejam a Biblioteca Pública Benedito Leite, onde teve uma breve catalogação e restauração
em parte do seu acervo; o arquivo público do Estado; o Museu de Artes Visuais; a Academia
Maranhense de Letras; e a Assembleia Legislativa do Estado. Em 2006, o acervo passou por
um projeto de limpeza; entretanto, ainda não passou por uma catalogação e acondicionamento
adequado, constatando-se que em quase todas as estampas, os livros e os álbuns foram
carimbados, prejudicando a imagem. Decerto, o deslocamento da Coleção e a falta de um
acondicionamento adequado, durante o tempo, fez com que algumas obras se perdessem. Sobre
tais perdas, Antônio Martins Araújo (2008, p. 347) comenta que:
[...] de 93 telas, que possuía a Coleção, restam 53.A Coleção como o Estado recebeu,
tinha 11.492 estampas, 3.256 litografias e gravuras sobre madeira; 360 desenhos,
águas fortes e fotogravuras; 7.544 retratos de homens notáveis; 25 águas fortes
antigas; 93 quadros a óleo de artistas notáveis como J. Dossier, Teixeira da Rocha,
Aurélio de Figueiredo, Stefano Cavallaro, Morcaux, G. Puliere, G. Portto, Eduardo
Sá, J. Taverol, Médard, Gastão Formenti, Ribet, dentre outros; além de bustos de
Rafael Bordallo Pinheiro, Eça de Queiroz; Molière, bronze; estatuetas de Ariosto,
Joseph Haydn e Felix Mendelssohn-Bartholdy; porta-cartão, relógio, bronze dourado
a fogo, mangas e jarras antigas; 506 peças de teatro e obras completas de vários
autores dramáticos; 723 volumes de obras diversas. Portanto, o confronto com essa
relação e o que resta hoje revela que o desaparecimento foi grande.

45

Carolina Lecouflé nasceu no município de Piraí (RJ). Estudou desenho e gravura na França. Em parceria com
Arthur Azevedo, contribuiu na formação e na preservação da Coleção.
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Ainda assim, atualmente, a Coleção tem cerca de 16.000 itens resistindo à ação do
tempo. Nela, pode-se encontrar nomes renomados do Renascimento, como Albrecht Dürer,
Andrea Mantegna, Agostino Carraci, Hendrich Goltizius. Representando a arte do século XVII,
os artistas Diego Velasquez, Peter Paul Rubens, Nicolas Poussin e Jean-Antoine Watteus. Sobre
a produção artística do século XVIII, possui obras de Jean Honoré Frangonard, Rafaello
Morghen, Domenico Cunego, Van Dyck. Os naturalistas do século XIX também compõem a
Coleção, a exemplo Theodore Mülles, Marie Champagne, Debret. Existe também uma
quantidade expressiva de livros raros da história da arte, como a edição de Storia dele arti del
disegno, de Giovanni Winkelmann; Guide théorique et pratique de l’amateur de tableaux, de
Théodore Lejeune; La Renaissance em Italie et em France, de Eugène Muntz; Art et nature, de
L. Roger-Milès. Contudo, o acervo é composto, em sua grande maioria, por gravuras que foram
publicadas em casas de edições, como a famosa Goulpil, a qual possuía filiação na Europa e
nos Estados Unidos; a Imprimerie Lemercier; Cadart, Chardon e Vignères (SILVA, 2014).
Para uma melhor compreensão do que seria a Coleção, levando em consideração a
diversificação do acervo, serão destacadas algumas temáticas presentes. São elas: Álbuns de
retratos, caricaturas, álbuns de paisagens, retratos avulsos e estampas com representações
diversas.
4 Álbum de paisagem
O conjunto de paisagens presentes na Coleção Arthur Azevedo é composto por uma
visão panorâmica sobre a paisagem brasileira e as cidades europeias. São representações da
vida urbana e da natureza. As imagens que representam as cidades brasileiras foram produzidas,
em sua grande maioria, por artistas viajantes que passaram pelo Brasil no século XIX. Nesse
contexto, pode-se evidenciar Sebastien Auguste Sisson (1824-1898), artista francês radicado
no Brasil, o qual chegou em 1852 e fundou seu ateliê no Rio de Janeiro.
Sisson teve uma produção imagética muito grande. Dentre elas, cita-se O Álbum do Rio
de Janeiro Moderno, com 12 cromolitografias, apresentando cada uma delas os seguintes
títulos: Estrada de Ferro, Hospício D Pedro II, O Jardim Botânico, Vista da Ilha da Boa Viagem,
Igreja da Ordem Terceira do Carmo, Entrada da Barra, Cascata da Tijuca, Interior da Igreja do
S.S. Sacramento, Gloria, Hospital da Sociedade Portugueza de Beneficência e, por fim,
Cemitério Inglez na Gamboa. No álbum, apesar de retratar a técnica de cromolitografia, não
dispõe uma variação muito grande de tons; as cores que predominam são o azul e o ocre, que é
um tom terroso, uma variação do castanho (PEREIRA, 2019).
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Conforme Silva (2014), um dos itens mais emblemáticos é um álbum com 56 litografias,
que representa a paisagem do Rio de Janeiro e da Bahia, a partir das fotografias do francês
Victor Frond, impressas na Imprimerie Lemercier.
4.1 Retratos Avulsos
O retrato foi um dos gêneros artísticos mais conceituados e utilizados quando se fala em
autorrepresentação, sendo utilizado para imortalizar a imagem de personalidades, familiares e
grupos de amigos. No Brasil, no século XIX, o retrato foi uma prática bastante utilizada entre
a classe artística, devido à grande demanda, bem como a retratística consistiu também em uma
das principais fontes de renda dos artistas.
Segundo Silva (2014), a Coleção Arthur Azevedo possui um número considerável de
gravuras com essa temática, podendo-se ressaltar, a exemplo, a estampa da atriz francesa Sarah
Bernhardt; o inventor e aeronauta, Santos Dumont, que foi retratado pelo artista Eliseu Visconti;
o músico Leopoldo Miguez; os escritores, Aluísio de Azevedo — irmão de Arthur Azevedo —
e Machado de Assis. Encontram-se, também, nessa temática, obras do artista supracitado,
Sébastien Auguste Sisson, do qual a Coleção abriga trinta e nove litografias que fazem parte da
Galeria dos brasileiros ilustres – Os contemporâneos, um dos trabalhos mais importantes do
artista e do período. Há, ainda, retratos de Alexandre José de Sequeira, Arthur Napoleão, Barão
de Mauá, Silveira da Motta, dentre outras celebridades.
4.2 Caricatura
A caricatura, no Brasil, surgiu no século XIX e foi uma vertente bastante utilizada nas
revistas ilustradas, desempenhando um papel político caracterizado pelo viés do humor. Por
meio dela, era possível fazer críticas sociais aos governos, tornando-se assim um dos principais
veículos na divulgação das campanhas republicanas e abolicionistas.
As caricaturas na Coleção Arthur Azevedo que mais se destacam são as que retratam o
próprio Arthur Azevedo, o qual foi representado por renomados artistas, tais como Augusto
Rocha — que também era músico — e, Julião Machado, que por vezes retratou Azevedo Esses
desenhos circulavam em revistas como A Bruxa; Dom Quixote, dirigida por Ângelo Agostini;
e a Cigarra, dirigida por Julião Machado (SILVA, 2014).
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4.3 Estampas com representações diversas
No conjunto de estampas, encontram-se representações arquitetônicas, quais sejam a
gravura do modelo em madeira, das novas construções da alfândega da Corte, exibida na
Exposição Nacional de 1861, feita por Manuel de Araújo Porto Alegre e Guilherme Capanema.
Litografias publicadas no jornal “A Vida Fluminense”, a exemplo uma estampa intitulada A
rendição de Uruguaiana, de Pedro Américo.
De acordo com Silva (2014), nos itens avulsos, podem-se encontrar um conjunto de
caricaturas recortadas de jornais e revistas, em especial um montante que retrata Arthur
Azevedo, de autoria de Henrique Bernadelli, e algumas de autoria desconhecida. Todas
representando o dramaturgo maranhense em tipo cômico.
5 Considerações finais
Decerto, Arthur Azevedo foi um dos personagens mais caricatos do meio artístico, no
cenário brasileiro, do século XIX e alvorecer do século XX, tendo seu primeiro contato com a
arte ainda criança, em São Luís-MA. Proprietário de uma escrita direta e envolvente, construiu
uma exímia trajetória no âmbito do teatro e jornalismo, desenvolvendo trabalhos na imprensa
carioca e atuando como colaborador e editor de grandes jornais de alta circulação do século
XIX e início do XX, como A Notícia, Semana Ilustrada, A Gazetinha , Vida Moderna e O
Álbum. Isto, ao lado de grandes intelectuais da época, quais sejam Machado de Assis, Olavo
Bilac, seu irmão Aluísio de Azevedo, dentre outros; quase sempre, abordando temas
relacionados ao âmbito artístico, ao lançamento de livros, a fatos do cotidiano, a críticas de
espetáculos e musicais, a comunicados e até notas de falecimento.
O fato de Azevedo ser influente e autor de uma extensa gama de textos publicados em
jornais fez com que ele criasse relação com alguns pintores e gravadores de sua época, e sempre
era presenteado ou simplesmente tinha acesso facilitado a gravuras e pinturas. Dessa forma, foi
um dos grandes facilitadores para que Azevedo reunisse, durante três décadas de sua vida, um
amplo acervo de materiais gráficos, seja de artistas desconhecidos até os mais conceituados da
história da arte.
Nota-se que o significado dos elementos colecionados e a formação de séries são fatores
que identificam uma coleção, diferente do acúmulo. Refletindo sobre a persona de Arthur
Azevedo, é notaria a sua preferência por reunir um número extenso e diversificado de imagens;
ato que denuncia a “obsessão” bastante comum dos colecionadores. Contudo, mesmo com o
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evidente exagero, não é seguro adjetivar como um simples hábito de acumulação, haja vista sua
incontestável organização e a dedicação na montagem de alguns álbuns pelo próprio Azevedo,
sem falar nos livros que somam esse montante relacionado à conservação, sobre como preservar
e acondicionar gravuras.
Acredita-se que o hábito de colecionar envolve reunir um conjunto de objetos que se
conectem entre si e isso é nitidamente identificável no acervo de Azevedo. Assim como nos
Gabinetes das Maravilhas, a Coleção perpassa pela curadoria pessoal de Arthur Azevedo, e,
nela, é possível identificar seus gostos, seus interesses e suas preferências dentro do universo
das artes visuais, tanto quanto artistas e movimentos artísticos. Da mesma forma que na Era das
Maravilhas, compreende-se que a Coleção tenha sido desenvolvida a partir dos seus
conhecimentos gerais, a respeito das temáticas abordadas, razão pela qual constam uma
variedade de conteúdo.
A Coleção de Gravuras de Arthur Azevedo é composta por diversas temáticas, podendose, dentre elas, destacar: álbuns de paisagens, retratos avulsos, caricaturas e representações
históricas. O acervo, por si só, propaga o conhecimento por meios de materiais gráficos,
sobretudo, a democratização da arte. Além disso, sua principal função é disseminar histórias de
povos por intermédio de suas iconografias presentes na coleção. Essa variedade de obras, em
suas características plásticas e temáticas, tem seu valor histórico como uma importante
ferramenta para reflexão e expansão do conhecimento.
Atualmente, o acervo, considerado um Patrimônio Artístico-Cultural Maranhense,
encontra-se sob a guarda do Governo Estadual do Maranhão, na Curadoria de Bens Culturais,
localizada no Palácio dos Leões. Acondicionado em mapotecas, sem ter determinada garantia
sobre seu estado de conservação, restauro e visibilidade, pois trata-se de uma coleção pouco
divulgada para o conhecimento da população.
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COMPROMISSOS POLÍTICOS DA FILOSOFIA SEGUNDO FOUCAULT
Nildo Francisco da Silva46

RESUMO: Trata da relação entre filosofia e política. Define o campo de investigação da
filosofia política, voltada para Estados, governos e organização do poder. Utiliza o pensamento
foucaultiano como horizonte teórico para abordar o assunto. Apresenta as razões pelas quais o
pensamento contemporâneo se põe a questão do poder. Mostra a marcha histórica da filosofia
como um pensamento antidespótico. Distingue o pensamento político dos filósofos antigos, que
nunca se organizou em instituições políticas concretas e o dos modernos e contemporâneos, que
teve relações orgânicas com poderes políticos constituídos. Apresenta crítica foucaultiana à
filosofia política de cunho jurídico e moral. Expõe os limites do papel legislador do intelectual.
Apresenta a posição de Foucault acerca do poder. Mostra o pensamento genealógico como
análise do poder e a produção filosófica como ferramenta para as lutas cotidianas.
Palavras-chave: Política; Poder; Genealogia; Lutas.
O pensamento filosófico, dentre os seus diversos campos de reflexão, desenvolveu, no
decorrer da história ocidental, um conjunto de reflexões que hoje denominamos “filosofia política”.
Esse campo do pensamento filosófico, segundo Petruccianni (2014, p. 17) “aborda questões
normativas, quando procura construir bons argumentos para responder aos dilemas que a nossa
vivência nos põe, aos dissídios e aos conflitos que nela diariamente se encontram.” Em outras
palavras, a filosofia política aborda um dos aspectos fundamentais da nossa experiência ao tratar
das nossas interações sociais enquanto se configuram como relações de poder.
Dessa forma, vemos aparecer na história do pensamento, esse campo de reflexão que
volta sua atenção a uma diversidade de questões que se referem à máquina do Estado e aos
modos e meios de governo. No campo da investigação filosófica, encontramos inúmeros
pensadores que se ocupam do funcionamento e da legitimação de governos e Estados, da
divisão e distribuição do poder, dentre outros temas. Muitos filósofos ficaram conhecidos,
especialmente pela sua reflexão concernente à essência ou a natureza do estado, aos
mecanismos políticos, ao tipo de governo ideal, à forma de estado que seria desejável, à crítica
aos modelos políticos do seu tempo etc. É muito comum, com efeito, ao falarmos de Platão, vir
à nossa mente a sociedade justa vislumbrada na sua República; ao referirmo-nos a Aristóteles,
lembramos da cidade virtuosa pensada na sua Política; ao mencionarmos Maquiavel
recordamos os conselhos práticos e prudentes dados ao seu Príncipe; quando falamos em
Rousseau pensamos logo nos princípios de liberdade política expostos em seu Contrato Social.
E poderíamos elencar uma quantidade muito maior de pensadores.
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A meditação acerca desses e de outros tantos pensadores que deram uma especial
atenção à dimensão política da vida humana a partir do pensamento filosófico, nos traz uma
questão deveras inquietante, referente a quais são, de fato, as relações que existem entre o
pensamento filosófico e a política.47
Não visamos aqui discorrer amplamente sobre essas complexas relações ou
pensá-las universalmente. Nosso procedimento, neste texto, é levar a cabo uma tentativa de
compreender tais relações, a partir de uma interessante reflexão do pensador francês Michel
Foucault, sobretudo, a partir de seu texto A Filosofia Analítica da Política. Exporemos
brevemente sua reflexão sobre a relação de alguns filósofos com o poder, mostraremos a
diferença dessa relação entre a Antiguidade e a Modernidade e apresentaremos a posição de
Foucault acerca do problema do poder.
As grandes questões levantadas no decorrer dos séculos sobre as quais o pensamento se
debruça sempre têm uma motivação ou um interesse. A segunda metade do século XX, pôs, de
maneira bastante aguçada a questão do poder. Nesse ínterim, Foucault se pergunta, antes de
tudo, pela razão que leva os seus contemporâneos a se colocarem essa problemática e percebe
que a questão do poder passa a ser levantada no contexto das experiências históricas do
totalitarismo. Por esse termo, podemos entender um “novo tipo de formação política que não
tem precedentes” na história ocidental. (FRY, 2010, p. 31). O totalitarismo se apresenta como
uma nova forma de governo que o ocidente viu surgir e desaparecer em apenas duas décadas e
que se caracterizava pela organização burocrática das massas, utilizando-se do método do terror
e da propaganda ideológica como apoio indispensável ao seu funcionamento e à sua
manutenção. O nazismo alemão e o stalinismo soviético foram as manifestações mais intensas
dessa dominação total, “duas grandes epidemias” – no dizer de Foucault – “que dominaram o
âmago, o centro do século XX” (FOUCAULT, 2012, p. 38). Tais fenômenos políticos atingiram
proporções inimagináveis com a mais exaltada concentração de poder. Era o “Estado total, que
absorve em seu interior e em sua organização o todo da sociedade e suas instituições,
controlando-a por inteiro.” (CHAUI, 2012, p. 494)
Essas e outras experiências como as ditaduras que ocorreram no nosso continente ou
nas terras africanas, levam as mulheres e homens contemporâneos a se perguntarem, mais do
que antes, até onde vai o poder, até que ponto ele pode chegar. Como foram possíveis tais
47
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manifestações tão monstruosas, exasperadas e desumanas do exercício do poder? Como a
história da democracia moderna, em sua ânsia de liberdade, pôde se deparar com fenômenos
tão díspares?
Esses totalitarismos e demais regimes autoritários, porém, não constituíram fatos tão
dessemelhantes na história política da modernidade, como pode parecer à primeira vista. Eles não
constituem uma mera ruptura ou uma descontinuidade com a política moderna, não são uma creatio
ex nihilo48 de um indivíduo ou de um grupo infame de alma tirânica e perversa que teria tido êxito
em manipular e dirigir as massas em direção a um sombrio abismo, tampouco aconteceram por
acaso ou constituíram uma exceção na história da moderna democracia. Foucault nos oferece uma
incomum elucidação desse fenômeno, ao asseverar que esses regimes não fizeram outra coisa senão
“prolongar toda uma série de mecanismos que já existiam nos sistemas sociais e políticos do
Ocidente” (FOUCAULT, 2012, p. 38). O filósofo nos chama a atenção para perceber que o que
esses regimes totalitários fizeram foi aguçar ou levar ao extremo os mecanismos e procedimentos
de controle já presentes no desenrolar das sociedades modernas. Os totalitarismos, desse modo,
seriam o outro lado da modernidade. Totalitarismo e modernidade não seriam antípodas, mas, na
verdade, duas faces da mesma moeda. A mesma modernidade que ocasionou a democracia,
possibilitou os direitos humanos e ensejou o desenvolvimento econômico também desenvolveu
outro lado – um lado menos aparente, mais sombrio e de certa forma inesperado e ameaçador. Com
efeito, Foucault elenca alguns aspectos que os regimes totalitários apenas prolongaram e
intensificaram, mas que se faziam presentes há um bom tempo no desenvolvimento das sociedades
modernas marcadas pelo liberalismo político:
[...] a organização dos partidos políticos, o desenvolvimento de aparelhos policiais, a
existência de técnicas de repressão como os campos de trabalho, tudo isso foi uma
herança efetivamente instituída pelas sociedades ocidentais liberais, e que o stalinismo
e o fascismo apenas incorporaram. (FOUCAULT, 2012, p. 38)

Essas considerações foucaultianas nos levam a tentar rejeitar a crença num progresso
homogêneo da humanidade de matriz positivista em que se concebe a história política do
ocidente apenas como uma conquista contínua e progressiva de direitos e de melhorias para os
indivíduos e para as sociedades. A reflexão de Foucault nos põe numa disposição de constante
atenção e vigilância no que se refere aos aspectos de autoritarismo, de exasperação de poder,
de opressão e de terror que sobrevivem no subsolo, nos porões obscuros dos regimes
democrático-burgueses em que vivemos e nas ideologias liberais que lhes dão apoio e
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sustentação. Tais aspectos sombrios não poderiam se manifestar de forma mais veemente e à
luz do dia como já aconteceu recentemente na história?
Esses fenômenos políticos do século XX põem a reflexão filosófica diante do problema
do poder e de como a filosofia se coloca nesse âmbito. Foucault faz uma comparação da
centralidade do problema do poder hoje com a centralidade do problema econômico do século
XIX. Com efeito, no referido século, marcado pela crescente industrialização e produção, a
grande preocupação dos intelectuais se concentrava em como as riquezas eram produzidas e
distribuídas. Essa preocupação pode ser percebida claramente ao nos aproximarmos do
pensamento dos economistas burgueses tais como Adam Smith ou David Ricardo e ao
refletirmos sobre o empreendimento teórico de Karl Marx. No século XX, segundo Foucault, o
que preocupa o pensamento filosófico não é mais tanto essas características do homo
eoconomicus49 que se pergunta como produzir e distribuir a produção ou a riqueza produzida.
O que passa a estar no centro é o problema essencialmente político, ou seja, a produção e a
distribuição nas relações de poder (FOUCAULT, 2012, p. 39).
Foucault recorda que desde a Antiguidade, diante dos riscos da concentração e da
exasperação do poder, dos perigos da sua superprodução, a missão da filosofia se resume na
tentativa de limitar esses excessos. Daí o perfil fundamentalmente antidespótico que o
pensamento filosófico ocidental assume perante as instituições políticas.
No que se refere à Antiguidade, Foucault destaca três tipos de atitudes que os filósofos
tomavam diante do poder (FOUCAULT, 2012, 40-41).
A primeira delas é referente ao papel exercido pelo legislador. O filósofo determinava
um conjunto de leis através das quais o poder poderia ser exercido na polis, na medida certa,
sem os riscos dos excessos e da concentração abusiva. Tal foi o papel de Sólon, grande
legislador e poeta lírico do século VI a.C., que, “fundamenta sua crença política na força da
Dike”, proclamando ser “impossível passar por cima do direito porque este acaba sempre por
triunfar” (JAEGER, 2001, p. 178). O famoso legislador grego através de sua linguagem, ainda
poética, transmite ao Estado ático suas ideias relativas ao direito e à lei, baseadas na justa
medida, expurgando, assim, todo excesso e descomedimento no exercício do poder.
A segunda atitude é a do filósofo pedagogo que, aconselhando o governante e
ensinando-lhe sabedoria, virtude e verdade, oferece-lhe as condições que o impedem de praticar
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abuso de poder quando chegar a hora de governar. Tal foi a missão de Platão em sua viagem a
Siracusa, junto ao tirano Dionísio, tal aventura de Platão traduz bem “a ideia política
fundamental da sua vida: a de que nem o estado nem a vida da sociedade humana melhorariam,
enquanto os filósofos não se fizessem governantes ou os governantes se fizessem filósofos”
(JAEGER, 2001, p. 609). Esse também foi o papel exercido por Aristóteles quando aceitou a
função de preceptor do jovem Alexandre que se tornaria um dos maiores políticos do mundo
antigo. Apesar de sabermos muito pouco acerca desse relacionamento, é certo, ao menos, que
o Estagirita “pôde compartilhar a ideia de unificar as cidades gregas sob o cetro macedônio”
(REALE, 2017, p. 192).
A terceira atitude é a da indiferença perante o poder. A maneira de pensar do filósofo é
a de que diante dos abusos do poder sobre ele mesmo e sobre os demais cidadãos, “ele, como
filósofo, em sua prática filosófica e em seu pensamento filosófico, permanecerá, em relação ao
poder, independente; ele rirá do poder” (FOUCAULT, 2012, p. 40). Tal era a posição dos
cínicos entre os quais se destaca Diógenes que, levando aos extremos o princípio de Antístenes
da total liberdade do filósofo, chega “até mesmo à negação da sociedade e das suas estruturas,
e a propor não só a supressão das classes sociais, mas do instituto do matrimônio e da polis”
(REALE, 1993, p. 342).
Essas três figuras do filósofo se revezam no mundo antigo e circulam no percurso
histórico da filosofia grega e romana, marcando uma importante oposição entre o pensamento
filosófico e o exercício do poder. A filosofia nunca coincide com a política, mas põe-se como
uma atividade que se localiza do outro lado da política, ou prescrevendo regras às cidades e
governos ou tentando educar o governante ou simplesmente sendo indiferente aos
acontecimentos políticos.
É opinião comum que a filosofia tem um papel fundamental em relação à ciência. Porém,
levando em conta os citados modos de o filósofo se relacionar com as realidades políticas, tão
presentes na filosofia antiga, Foucault conclui que mais do que essa relação com a ciência, o que,
de fato, caracterizaria o pensamento filosófico reside na sua relação com o poder.
Se existiram filósofos legisladores e conselheiros de governantes na Grécia antiga,
poderíamos imaginar que logicamente deveriam ter existido também Estados inspirados ou
edificados conforme os conselhos e as leis estabelecidos pelos grandes pensadores gregos. Contudo,
quando olhamos para a história da Grécia, não constatamos a existência de nenhuma cidade-estado
de tipo platônica que estivesse de acordo com os princípios políticos da justiça delineados na
República nem nos deparamos com um reino aristotélico da virtude, apesar de Aristóteles ter sido
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o preceptor de Alexandre Magno que criou o império macedônio. Também não verificamos, no
mundo antigo, nenhuma sociedade de tipo anarquista, de indiferença e de contestação às regras
sociais, como pregavam alguns cínicos. O Império Romano, em nenhum momento de sua história,
foi regido pelos princípios filosóficos do estoicismo, apesar de o pensamento estoico ter sido
abraçado por uma parte da elite romana e ter havido até mesmo um imperador estoico: Marco
Aurélio. E se nos estendermos cronologicamente até a Idade Média, podemos perceber que, por
mais que a partir do século XIII, o pensamento aristotélico tenha sido uma referência fundamental
na cristandade e inclusive ter se tornado uma referência teórica praticamente inquestionável, não
houve também estruturas aristotélicas de Estado nesse período.
Assim, mostra Foucault que nem a Antiguidade nem a Idade Média passou pela experiência
histórica de um poder político instituído sobre a base de ideias filosóficas. Embora houvesse uma
pujante produção filosófica nesse período, não houve sequer um “Estado filosófico.”
Algo novo, porém, surge com o advento da Revolução Francesa em 1789. Foucault
afirma que desde então, assistimos ao aparecimento de “regimes políticos que têm ligações não
simplesmente ideológicas, mas orgânicas – eu ia dizer organizacionais – com filosofias”
(FOUCAULT, 2012, p. 41). A partir do século XVIII, portanto, o homem ocidental assiste a
algo que nunca tinha experimentado em épocas anteriores: o aparecimento do que se poderia
denominar “Estados filosóficos” ou pensamentos filosóficos que se fazem Estados e Estados
que se pensam e se instituem a partir de propostas filosóficas, que “organizam e definem suas
escolhas fundamentais [...] dentro de sistemas filosóficos” (id.).
O pensamento filosófico que anteriormente, como mencionamos acima, nunca se encarnou
na máquina do Estado, agora, se vê como criador e ordenador do poder político. Existem exemplos
históricos abundantes desse fenômeno. Passemos a alguns que ilustram bem essa relação.
Tanto a Revolução Francesa no final no século XVIII quanto o império napoleônico no
início do século XIX tinham relações orgânicas com a filosofia política de Jean-Jacques Rousseau
e dos demais pensadores iluministas. O Século das Luzes se materializava nessas instituições
políticas. O mesmo tipo de relação podemos encontrar entre o regime prussiano de Bismarck na
Alemanha e o pensamento filosófico de Hegel. O Estado nazista “como triunfo da vontade”50 está
organicamente ligado à filosofia do poder de Nietzsche e à arte de Richard Wagner51 ou até ao

50

Triumph des Willens (título original) é o nome de um documentário alemão de 1935, dirigido pela cineasta e
atriz Leni Riefenstahl (1902-2003) que retrata, de forma empolgante, o sexto congresso do Partido Nacional
Socialista dos Trabalhadores Alemães ocorrido de 1934 em Nuremberg. O filme “enfatizou a unidade do partido,
apresentou os líderes ao povo alemão e exibiu o poder nazista ao mundo” (Encyclopaedia Britannica)
51
O documentário Arquitetura da Destruição, dirigido e produzido por Peter Cohen e lançado em 1989, apresenta
essa estreita apropriação por parte de Hitler da arte de Wagner como expressão da ideologia racial de beleza.
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pensamento de Heidegger que chega a falar de uma “filosofia do nacional-socialismo” em sua obra
Introdução à Metafísica. 52 O Estado soviético está fundamentalmente ligado ao pensamento
revolucionário de Karl Marx e se entende como a concretização do materialismo histórico e
dialético. Na modernidade, portanto, nos deparamos com esse fenômeno de que as filosofias
fundamentam Estados e os Estados se fazem filosóficos e cada um deles se apresenta como uma
espécie de “verdade filosófica da história” (FOUCAULT, 2012, p. 42).
Os séculos XVIII e XIX parecem ter realizado, de alguma forma, aquele ideal platônico
que antes nunca tinha sido possível. No entanto, olhando para esses acontecimentos históricos
que acabamos de elencar, podemos nos questionar: será que esses Estados por serem
“filosóficos” foram os melhores? Não dissemos acima – utilizando uma expressão de Foucault
– que os regimes nazista e stalinista foram uma “epidemia” na história ocidental? O que vemos
nesses “Estados filosóficos” são regimes autoritários, com imensa concentração de poder. É,
portanto, inquietante e perturbadora, na modernidade, essa relação íntima e orgânica entre
filosofia e poder político. O que há de mais intrigante nesse fenômeno, porém, é que todas essas
filosofias são, sem exceção, o que Foucault denomina de filosofias da liberdade. É estranho que
justamente essa espécie de filosofia tenha instituído “formas de poder que, seja na forma do
terror, da burocracia ou ainda do terror burocrático, eram o próprio oposto do regime da
liberdade, o contrário mesmo da liberdade tornada história” (FOUCAULT, 2012, p. 42).
Isso caracteriza um desconforto e uma decepção para a filosofia nos tempos modernos. Os
filósofos pensaram, como se vem fazendo desde o início da filosofia, em oposição ao poder e
criticando seus abusos e excessos, no entanto, quanto mais a sua voz se faz ouvir e seus raciocínios e
programas são acolhidos pelo Estado mais suas reflexões são utilizadas para legitimar formas
exasperadas de poder, Estados altamente autoritários. Daí o risco de se oferecer teorias ou programas
para a sociedade. Numa entrevista de 1982, Foucault afirma que, “mesmo inspirados pelas melhores
intenções, esses programas sempre se tornam uma ferramenta, um instrumento de opressão. A
Revolução Francesa serviu-se de Rousseau, um amante da liberdade, para elaborar um modelo de
opressão social. O stalinismo e o leninismo aterrorizariam Marx” (FOUCAULT, 2012, p. 288).
Observa também o filósofo que “mais ainda do que o apoio dogmático das religiões, a filosofia
autentica poderes sem freio” (FOUCAULT, 2012, p. 42).
Diante desse quadro paradoxal, pergunta-se, se, de fato, a filosofia deveria se colocar
essa questão do poder. Foucault responde que há outra maneira de a filosofia exercer o seu
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Não estamos aqui legitimando a ideia de que esses autores tem um pensamento em si convergente com a ideologia
nazista, mas tão somente que o nazismo se utilizou de algumas de suas ideias em seus discursos e práticas.
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papel em relação ao problema do poder. Ela pode pôr-se do lado do contrapoder, das formas da
resistência. A reflexão filosófica não precisa mais tentar desempenhar a função de fundamento
ou de recondução ao poder. Pode, no entanto, exercer o papel antidespótico e crítico ao poder,
como sempre pretendeu
[...] com a condição de que esse papel não consista mais em impor, em face do poder,
a própria lei da filosofia, [...] de que a filosofia deixe de se pensar como profecia, [...]
como pedagogia, ou como legislação, e que ela se dê por tarefa analisar, elucidar,
tornar visível, e, portanto, intensificar as lutas que se desenrolam em torno do poder,
as estratégias dos adversários no interior das relações de poder, as táticas utilizadas,
os focos de resistência, em suma com a condição de que a filosofia deixe de colocar a
questão do poder em termos de bem ou de mal, mas sim em termos de existência.
(FOUCAULT, 2012, p. 43)

Não foi casualmente que a filosofia caiu nas armadilhas do poder, encarnando-se em
regimes autoritários, isso ocorreu porque ela mesma se viu como uma instância de poder. Ao invés
de analisar os mecanismos de poder, ela levantou questões morais ou jurídicas acerca do mesmo.
Com efeito, quando os filósofos perguntam o que é legítimo ou não e como seria um exercício
legítimo do poder, eles levantam questões referentes ao direito. A filosofia, então, põe-se como lei
ou como juiz que determina a legitimidade do poder. Os filósofos também procuraram determinar
qual tipo de poder seria bom ou virtuoso e qual seria a espécie de poder ruim ou viciada. O poder
assim é visto na perspectiva da moral. E a filosofia vê-se como o saber que pode dizer ao poder
como ele pode proceder para ser bom ou virtuoso e assim se coloca como uma instância normativa
para o poder. Porém, esse poder bom ou legítimo, na prática, pode ser autoritário e opressor, como
nos mostram os exemplos históricos que mencionamos acima. A preocupação jurídica e moral
fechava a filosofia para outras formas de ver o problema. Fazendo um balanço da abordagem
política até os anos de 1970, Foucault (1986, p. 6) lembra que “ninguém se preocupava com a forma
como o poder se exercia concretamente e em detalhe, com sua especificidade, suas técnicas e suas
táticas [...] a mecânica do poder nunca era analisada”.
O pensamento de Foucault emerge, portanto, na história da filosofia, como uma nova
perspectiva no que se refere à abordagem política. O que tornou seu pensamento “original e
atraente para muitos [...] foi exatamente o novo modo como ele concebeu o papel da filosofia e
sua relação com a política” (OKSALA, 2011, p. 15). Se antes o excesso de poder era
denunciado, tanto por liberais como por marxistas, como uma prática fora da lei ou como uma
ação má e viciosa, agora ele é analisado, a filosofia quer abordar a sua mecânica, ou seja, quer
saber como ele é produzido e o que ele produz. Nesse aspecto, o filósofo francês compara-se a
Karl Marx que “substituiu a denúncia do roubo pela análise da produção” (FOUCAULT, 1986,
p. 232). Para Foucault, o papel do filósofo, do sábio ou do intelectual, como costumamos
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chamar hoje, mudou. “[...] o intelectual não é mais a consciência moral da sociedade”
(OKSALA, 2011, p. 15). Não cabe mais a ele
desempenhar o papel daquele que dá conselhos. Cabe àqueles que se batem e se
debatem encontrar, eles mesmos, o projeto, as táticas, os alvos de que necessitam. O
que o intelectual pode fazer é fornecer instrumentos de análise [...] Mas de maneira
alguma dizer: eis o que vocês devem fazer. (FOUCAULT, 1986, p. 151)

A filosofia política oferecia sempre uma teoria geral do poder. O que significa que essas
teorias tinham como solo uma forma de pensar o poder como uma realidade dotada de uma
essência ou de uma natureza que seria definida por suas características universais. A partir da
determinação dessa essência, o filósofo podia dizer às instituições políticas, aos grupos, às
classes ou aos movimentos sociais qual a maneira correta de agir.
A diferença do pensamento foucaultiano é que ele não se coloca mais nessa perspectiva.
Foucault recusa-se a pensar o poder como um objeto natural, como uma espécie de entidade
unitária, estável e global. Ele prefere conceber o poder como prática social, ou seja, como relação.
Poderíamos dizer que de acordo com a análise foucaultiana, não existe “o poder”, mas relações de
poder. Tais relações se dão naquilo que há de mais próximo de nós, naqueles detalhes para os quais
não damos atenção, naqueles acontecimentos que nos passam despercebidos.
Parece que a grande contribuição de Foucault não foi revelar algo escondido, uma
natureza oculta sob as aparências da “ideologia”, mas justamente nos mostrar as coisas que
estão tão perto de nós, com as quais estamos tão acostumados que nem nos damos conta de que
existem. Com efeito, o grande filósofo alemão Karl Marx já tinha empreendido uma análise das
sociedades modernas, pondo a questão das relações de poder. Porém, essas relações eram vistas
por ele numa dimensão econômica que tinha como ponto fundamental a “luta de classes”. As
relações de poder eram concebidas como relações entre classes sociais em oposição. Não
cremos que Foucault recuse integralmente as análises marxianas do conflito de classes. O que
ele parece fazer é nos levar a questionar se essas relações não estariam mais próximas de nós.
Marx, em suas acertadas análises da sociedade capitalista, havia se voltado para os
macropoderes, seu pensamento crítico o levou a detectar os mecanismos econômicos ou
infraestruturais nos quais se percebe classes dominantes que oprimem classes dominadas bem
como a resistência dos dominados que pode levar a revolução. Mas o que Marx não pensou é
que essas dominações poderiam não estar restritas a essas classes. Mais do que nas grandes
instâncias de poder, podemos concentrar nosso pensamento numa diversidade de pequenos
pontos de poder. Disso resulta que as relações de poder devem ser pensadas em dimensões mais
cotidianas, “num conjunto de práticas que atravessam a sociedade em todo seu aspecto”
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(PETRUCCIANI, 2014, p. 195). Daí a abordagem em termo de “microfísica do poder”, ou seja,
a pretensão de ver como o poder funciona efetivamente em práticas e instituições cotidianas e
mais próximas do indivíduo que constituem relações de poder mais efetivas e sutis como
prisões, hospitais psiquiátricos, locais de trabalho, hospitais, práticas médicas, formas de
controle sobre o corpo, modos de regular e definir a sexualidade. Esses níveis de relações são
mais complexas do que as de classe.
As relações de poder, portanto, não nos atingem somente como classe, como uma espécie
de macropoder, mas estão presentes em todas as nossas relações. Isso traz uma importante
consequência para uma perspectiva de resistência: se pensamos em termos restritos ao conflito de
classes, nossa luta deve seguir padrões de organização em termos de grandes instâncias de
resistência ou de contrapoder, se pensamos a partir de um ponto de vista microfísico a resistência
deve encontrar-se em instâncias menores, em pontos mais específicos e localizados.
Aqui põe-se a questão fundamental que viemos discutindo da relação entre filosofia e
política, em termos foucaultianos, entre saber e poder. É mister atentarmos para o fato de que
o saber não é algo extrínseco ao poder, algo que pode orientar ou educar ou ser indiferente ou
se encarnar no poder. Saber já é produção de poder.
A filosofia, portanto, adquire uma função formidável nas lutas de pessoas e grupos. Se
ela é poder, por ser discurso ou saber, ela tem a potencialidade para ser também um contrapoder,
uma forma de resistência. E, de fato, isso é justamente o que ela pretendeu ser desde o tempo
dos gregos antigos. Para cumprir esse papel ela analisa a sociedade centrando-se na mecânica
do poder que a constitui e que, portanto, nos constitui. Não simplesmente para fazer uma
constatação neutra e descomprometida como um estudo de tipo positivista visando a
“objetividade”, mas como como transgressão ou antidespotismo ela precisa pensar o
funcionamento das relações políticas específicas e locais para “descobrir as fendas na rede do
poder ou, nas palavras de Foucault, criar um labirinto em que podemos nos perder e nos tornar
algo diferente” (WILLIAMS, 2013, p. 159). Assim, a perspectiva da luta de classes, aparece
como insuficiente contra as dominações que estão presentes em dimensões muito mais sutis.
Não é que ela não faça sentido, mas há lutas mais pontuais que o pensamento precisa apreender.
A filosofia, pois, voltando-se para os micropoderes, para esses pontos mais perspicazes de
relações de força no corpo social, cumpre o importante papel de “fornecer ferramentas
conceituais para as pessoas usarem em suas lutas particulares” (OKSALA, p. 15)
Essa atenção da filosofia ao poder que perpassa Estados, instituições, saberes e corpos é
o que Foucault denomina genealogia. Esse tipo de análise, segundo o filósofo, tem como condição
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de possibilidade a renúncia à tirania dos discursos globalizantes que hierarquizam os saberes e se
concebem como vanguarda teórica daqueles que não sabem. A genealogia é a convergência ou
anexação do conhecimento produzido pelo intelectual e dos conhecimentos subjugados53 pelos
saberes oficiais. A pesquisa genealógica pretende “ativar saberes locais, descontínuos,
desqualificados, não legitimados, contra a instância teórica unitária que pretenderia depurá-los,
hierarquizá-los, ordená-los [...] em nome dos direitos de uma ciência detida por alguns”
(FOUCAULT, 1986, p. 171). A partir desse ponto de vista, a investigação genealógica pensa o
poder como “ativação e desdobramento de uma relação de força” (FOUCAULT, 1986, p. 176).
Essa relação, longe de desaparecer, é tão somente prolongada por outros meios pelas ações
políticas que dizem ter a capacidade de neutralizá-las e equilibrá-las. “O poder é a rede de
determinações históricas nas quais temos de lutar, mas das quais não podemos escapar, ao menos
não completamente.” (WILLIAMS, 2013, p. 159) A genealogia, pois, tem como objetivo mostrar
o poder, detalhá-lo, analisar suas minúcias e apreender seus mecanismos mais sutis. Tudo isso,
porém, com um escopo político: tendo em mãos essa análise de como se dá o poder, o intelectual
deve disponibilizá-la aos que estão submetidos à dominação, nas relações assimétricas de poder,
como ferramenta útil às suas lutas, oferecendo-lhes táticas e estratégias possíveis. Nesse sentido
são deveras acertadas as palavras de Johana Oksala, ao afirmar que “Foucault concebia seus livros
como uma caixa de ferramentas que os leitores poderiam vasculhar em busca daquela que
precisavam para pensar e agir.” (OKSALA, 2011, p. 5)
A filosofia, pois, para Foucault não consiste num pensamento neutro ou
descomprometido com os problemas políticos. Ela se abstém de emitir juízos fundamentados
em valores supostamente universais, como justiça, liberdade, autonomia. Foucault não
vislumbra, abstratamente, uma sociedade justa e um mundo livre. Não oferece um programa
político determinado para Estados ou classes sociais. Mas, suas pesquisas genealógicas têm um
papel eminentemente político. Aqueles que leem as suas genealogias não têm acesso
simplesmente à constituição histórica da loucura, das ciências humanas, da sexualidade, mas
antes têm em suas mãos preciosas ferramentas conceituais que podem ser usadas nas lutas do
dia-a-dia. A filosofia, assim, mostrando o poder em suas minúcias, pode proporcionar mudanças
que se dão a partir de pequenos pontos.

Por conhecimentos ou saberes subjugados ou dominados Foucault entende duas coisas: “por um lado os
conteúdos históricos que foram sepultados, mascarados em coerências funcionais ou em sistematizações formais
[...] Em segundo lugar, poder dominado se deve entender outra coisa e, em certo sentido, uma coisa inteiramente
diferente: uma série de saberes que tinham sido desqualificados como não competentes ou insuficientemente
elaborados: saberes ingênuos, hierarquicamente inferiores, saberes abaixo do nível requerido de conhecimento ou
de cientificidade”. (FOUCAULT, 1986, p. 170)
53
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RESUMO: O turismo de experiência tem como propósito oferecer ao turista experiências
únicas e memoráveis. Tendo em vista a relação oferta e produto, o presente trabalho tem como
objetivo analisar a percepção dos gestores de quatro museus de São Luís e as estratégias
adotadas por eles para atrair os turistas. Nossa pesquisa está ancorada nos conceitos de turismo
de experiência segundo a ótica antropológica de Pine II e Gilmore (1999), a partir de 4
dimensões: entretenimento, educação, escapismo e estética. Procuramos entender se os
produtos turísticos oferecidos nos museus do Centro Histórico levam em conta as dimensões
do turismo de experiência. Nossa metodologia é bibliográfica, associada a uma pesquisa de
campo. O estudo pretende contribuir com novas reflexões.
Palavras-chave: Turismo; Experiência; Prestadores de serviços.

1 Introdução
O turismo é uma atividade, que motiva um indivíduo a sair de seu cotidiano e emergir
em um novo meio. Para autores como Silva; Carvalho e Figueiredo (2017), a principal
motivação do turismo é o encontro das culturas. Para muitos estudiosos, o turismo é visto como
fenômeno social justamente por ser uma atividade que é “impulsionada por pessoas, uma prática
que se origina na possibilidade de estabelecimento de trocas, comunicações e relações humanas
diferenciadas daquelas que caracterizam a vida cotidiana”. (SILVA; CARVALHO;
FIGUEIREDO, 2017; p.5). Nessa direção, Barreto (2003, p. 21) afirma que “o turismo é uma
atividade realizada pelos homens em sociedade. Não podemos pensar no conceito de turismo
se pensarmos num homem isolado” devido ao fato de essa atividade estar inerentemente
submetida a “um fenômeno social, multidisciplinar e interdisciplinar que envolve inúmeras
faces de vivências humanas, desencadeando diversas atividades no campo objetivo” (PINTO e
MOESCH, 2005, p. 3 apud SILVA; CARVALHO; FIGUEIREDO, 2017).
Segundo dados da World Turismo Organization - Unwto, sobre a atividade turística, o
turismo é líder no setor econômico, sendo responsável por 10% do PIB global e 6% do total de
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exportações mundiais 54 . Entretanto o turismo só passou a ser explorado em uma visão
humanizada em decorrência da globalização que passou a exigir dos prestadores de serviços
produtos diferenciados e que proporcionassem experiências únicas e memoráveis. Beni (2004,
p. 296) destaca em seu estudo que:
[...] Enquanto no século passado (séc. XX) os estudos sociológicos do turismo
estavam voltados ao turismo de massa, o maior e ainda destacado segmento do
mercado de viagens, inicia-se na atualidade uma ampla reflexão antropológica sobre
o cultural, a pluriculturalidade e as razões sociais, econômicas, políticas e geofísicas
que levam o homem moderno a viajar.

A expansão tecnológica sendo também um dos fatores determinantes para o crescimento
do turismo, visto que com a era moderna, a distância entre os lugares diminuiu e obter
informações sobre eles se tornou possível a qualquer momento do dia. Em decorrência disso,
Nascimento e colaboradores (2012) afirmam que é crucial que as empresas ofereçam serviços
turísticos que trabalhem o marketing visando assim um diferencial, pois na atualidade apenas
produtos e serviços tradicionais não são suficientes para captação e fidelização de público, e
afirmam o pensamento de Beni (2011, p. 21):
A globalização do turismo é resultante, principalmente, dos seguintes fatores:
aumento da liberalização do comércio mundial; incorporação de novas tecnologias,
como a informática e as telecomunicações; integração horizontal e vertical das
empresas de turismo; difusão territorial do consumo; e flexibilização do trabalho nos
diversos setores produtivos, incluindo o próprio setor do turismo.

Mediante a tal expansão tecnológica, os consumidores passaram a ser mais exigentes ao
adquirir um produto ou serviço e visando atender as novas demandas do mercado, surgi então
o turismo de experiência, que vem com a proposta de potencializar as experiencias turísticas,
fazendo com que elas se tornem únicas e memoráveis. Dessa forma o presente estudo tem como
objetivo compreender a percepção dos gestores dos museus da cidade de São Luís e as
estratégias adotadas por eles para atrair os turistas. A metodologia usada é bibliográfica
associada a uma pesquisa de campo, e tem caráter qualitativo, visto que as respostas coletadas
são subjetivas (MINAYO, 2001). A princípio vamos explorar o turismo de experiência, e
abordar suas principais características. A seguir vamos expor os resultados e discursões a cerca
da pesquisa de campo, e por fim as considerações finais.

Extraído […] tourists have made tourism a leading economic sector, contributing 10% of global GDP and 6%
of the world´s total exports. […] (WORLD TURISMO ORGANIZATION, 2015)
54
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2 Turismo de experiência
Para que uma viagem se torne memorável, o turista precisa ter sofrido uma experiência
que tenha tornado aquele momento único. Nascimento e colaboradores (2012) definem a
palavra “experiência” como “conhecimento adquirido por prática, estudos, observação,
experimentação etc.” Em complemento, o dicionário Oxford explica que “ao lado da
consciência, a experiência é o foco central da filosofia da mente”. Dessa forma podemos
compreender que a experiência é algo individual, único e que não pode ser mensurado, pois
possui diferentes graus de intensidade.
A experiência possui conteúdos importantes. É o mundo em si, que nos é representado, e
o modo como encaramos e vivemos o mundo é manifesto por nossas palavras e atitudes.
O relacionamento com a própria experiência envolve memória, reconhecimento e
descrição, todos aprendidos por habilidades exercidas nas relações interpessoais, seja em
grupo mais restrito, seja na sociedade (NETTO e GAETA org., 2010, p. 26)

Mediante a globalização e a crescente exigência por produtos diferenciados, uma nova
tendência que busca colocar o turista como protagonista de sua própria viagem, potencializando
sua experiência, vem ganhando destaque no mercado, sendo denominado de forma
mercadológica como turismo de experiência. Essa nova tendência vem se mostrando um
diferencial competitivo em meio a um mercado monopolizado.
O que as empresas precisam entender para colocar em prática novas estratégias com base
nessa tendência é que o turista está em busca de uma experiência que ele possa refletir, aprender,
vivenciar e ressignificar. A simples oferta de um produto ou serviço que não carrega nenhum traço da
cultura local, passa a ser desinteressante ao consumidor. Ele precisa se sentir especial, único, isso é o
que o motiva a investir em uma viagem, conhecer um lugar novo, com uma cultura e hábitos
diferentes. Se ele não se sentir especial terá o sentimento de frustração por não ter suas expectativas
atendidas, pois a viagem desempenha no turista influências em dois aspectos, o subjetivo e o material.
No que diz respeito ao subjetivo, o indivíduo terá em si o despertar de sentimentos, desejos, e sua
mente então terá um aumento em suas experiências existenciais, já no aspecto material suas
habilidades e conhecimentos terão expansão e transformação. Nesse sentido podemos entender que a
ação de viajar gera em seus participantes afetos, esses podem ser positivos ou negativos, o que
determinará será a forma como essa viagem é vivenciada.
Sobre a ótica de Dalonso e colaboradores (2014), “A economia da experiência turística vem
com a ideia de que o turista não pode ser visto como um consumidor passivo. O consumidor deve
ser visto como um co-criador, não apenas das suas próprias experiências, mas também dos locais
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visitados” 55 . Podemos entender então que os serviços precisam colocar o consumidor como
protagonista do processo; ele não é apenas um consumidor, ele precisa fazer parte do processo de
criação, visto que o produto foi criado pensando em atender as necessidades do indivíduo, e este
tem desejos, sentimentos e sonhos. Dessa forma o consumidor tem “O desejo de construir memórias
inesquecíveis a partir das experiências vividas durante viagens que seguem atualmente essa
tendência de experiências únicas de consumo de bens e produtos”

56

(DALONSO &

COLABORADORES, 2014). Para se ofertar essa experiência memorável é preciso ter ciência de
que os serviços precisam ser personalizados de acordo com cada cliente.
Em afirmação a essa nova tendência de Mercado, o Ministério do Turismo disponibilizou
informações em seu portal e descreve esse novo perfil de consumidor que não quer ser passivo dos
produtos e serviços que consome, pois, esse turista é criativo e “deseja sentir-se um ator importante
na construção do destino visitado” (ANNUNCIAÇÃO & FARIA 2011).
Pine e Gilmore (1998) alegam que a economia veio se transformando com os anos e que
no cenário atual, há a potencialidade de emersão na economia de experiência, e evidenciam a
relevância de suprir as necessidades, desejos e expectativas individuais de cada turista
revelando-se assim como um diferencial. Em concordância com Pine e Gilmore (1998), Van
Gennep (2011) sugere em seu estudo que a experiência turística é eficiente quando o turista
perpassa pelas etapas de: ruptura ou separação, considerada o marco inicial. Nessa etapa o
indivíduo se afasta do que lhe é comum para adentrar em uma nova fase; esse afastamento lhe
permite o contato com o desconhecido. A segunda etapa é a margem ou liminar; nela o sujeito
se encontra completamente fora da sua rotina e se encontra totalmente desligado do seu outro
“eu” por um dado período de tempo. A reagregação ou reincorporação é considerada a última
etapa pelo autor. Essa etapa é o momento de voltar ao “eu” anterior e buscar o desfecho desse
processo após o “shock cultural”. O autor considera o “shock cultural’’ o momento em que o
consumir passa a ter um contato direto no meio, e ocorre então o processo de correlacionar suas
experiências de viagem anteriores com a atual, interligando os conhecimentos, criando assim
uma rede de saberes que são adquiridos ao longo da vida.

Extraído da versão original: “[…] “The economy of tourism experience comes with the idea that the tourist can
not be seen as a passive consumer. The consumer shall be seen as a co-creator, not just of their own experiences,
but also of the places visited through the stories told and the photographs shown to several audiences […]”Dalonso
e colaboradores 2014, não paginado).
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Extraído da versão original: “[…] “The desire to build unforgettable memories from the experiences lived
during trips follows the current trend for unique consumer experiences of goods and products. […]” Dalonso e
colaboradores 2014, não paginado).
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Sobre proporcionar experiências que gerem valor e extrapolem as expectativas dos
consumidores, Pine e Gilmore (1998) abordam em seus estudos 4 dimensões, classificadas por
eles como as dimensões do turismo de experiências. São elas: entretenimento, educação,
escapismo e estética. Na perspectiva dos autores, para que de fato haja a experiência turística
memorável, a oferta turística precisa ter atendido de forma satisfatória às 4 dimensões
propostas, conforme Quadro 1.
Quadro 1: 4 Dimensões por Pine E Gilmore (1998)

Entretenimento

Ocupação o seu tempo em alguma atividade ou
evento.
De acordo com Mondo (2017) “o entretenimento
refere-se à reação dos indivíduos em relação aos
elementos que são a eles disponibilizados, utilizando
os cinco sentidos, proporcionando satisfação, riso ou
relaxamento. “
(Participação de forma passiva)

Educação

Indivíduo sofre o processo de aprendizagem sobre a
cultura local (ativo)
Indivíduo não apenas aprende algo da cultura local, ele

Escapismo

experiência, sofre-se então o choque cultural proposto
por Van Gennep (2011) (ativo)

Estética

Indivíduo precisa se sentir confortável no ambiente de
acordo com Mondo (2017) “O ambiente em questão
precisa ser convidativo, interessante e confortável,
pois é através dessa dimensão que o indivíduo decidirá
entrar e continuar em um determinado local, caso se
sinta à vontade no mesmo”. O turista nessa dimensão
também está sujeito a aprende algo através da
observação.

Em validação a esse pensamento, Schmitt (2002) argumenta que a experiência precisa
ser diversificada e abrangente, sendo assim o autor propõe que as experiências sejam
construídas segundo 5 tipos: experiências sensoriais; experiências afetivas; experiências
cognitivas; experiências físicas de comportamento e estilo de vida; e experiências de
identidades sociais. A seguir, apresentamos um quadro resumitivo:
Quadro 2: As 5 experiências (SCHMITT, 2002)
AS CINCO EXPERIÊNCIAS
Experiência sensoriais

Sensação

Experiências afetivas

Sentimentos

Experiências cognitivas

Pensamento
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Ação

Experiências físicas de comportamento
Experiências de identidades sociais

Identificação cultural

Fonte: elaborado pela autora com base em SCHMITT (2002).

As experiências buscadas pelos visitantes precisam estar em consonância com o que os
prestadores de serviço têm a ofertar. As experiências mais marcantes são aquelas que envolvem
estímulos sensoriais de acordo com Schmitt (2002). Nesse cenário, os museus carregam consigo
o papel de repassar os conhecimentos a respeito das cidades levando o máximo de estímulo e
entretenimento aos seus consumidores.
O surgimento dessa forma de prestação de serviço veio dos Estados Unidos onde houve
as primeiras interações e experiências no período entre as guerras, que depois vieram a ser
retomadas por volta dos anos 70. Criavam-se simulações de ambientes reais, como por exemplo
um sismo. Além disso havia a mobilização de recursos do teatro e do espetáculo ao vivo, para
a apresentação das coleções do museu. Dessa forma os museus são usados como canais para
potencializar o interesse e valorização da comunidade local sobre sua própria história, sendo
um dos principais princípios básicos para a nova museologia, dentre elas ainda se destacam a
ampliação dos objetivos tradicionais do museu. Na base desta tomada de posição estão as
experiências desenvolvidas em torno do eco museologia, da museologia comunitária (museus
de vizinhança, museus locais) e de outras formas de museologia ativa. Com a construção de
grandes monumentos museológicos houve a abertura de oportunidades para reestruturar o
designer do centro urbano, conforme pode ser observado no Quadro 3 a seguir.
Quadro 3: Descrição de monumentos arqueológicos
PERIODO
1950/1960

Anos 70

1975/1980
Anos 80

DESCRIÇÃO
Possuía característica de uma prisão ambientes frios mórbidos e com má iluminação
Começa o surgimento dos museus das ciências sociais, e com isso a valorização da história;
havia uma preocupação com a preservação e conservação relacionados a grupos locais.
Objetos simples passaram a ser vistos como importantes e podem acabar como museografias
de “histórias de vida”.
Com uma formulação mais didática surge o papel do mediador, há uma preocupação com o
patrimônio nacional; se iniciam as renovações dos edifícios buscando preservar suas
características originais
Com a expansão tecnológica, os museus tomam um caráter de atrações.

Iniciou uma nova tendência de museus a céu aberto, visando a valorização as raízes e tradições
Anos 90
do grupo populacional regional
até hoje
Fonte: elaborada pela autora com base em Ballé (2008); Boniface e Fowler (1993); Garcia (2003); Hernández e
Tresseras (2001); Misiura (2006); O‟Sullivan (2007); Poulot (2005)
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Podemos compreender que:
O turismo precisa de destinos e os museus são atrações principais. Os museus não são
apenas destinos num itinerário: eles também são pólos numa rede de atracções que
constituem a geografia de lazer de uma região e, cada vez mais, do globo. Os museus,
qualquer que seja o nome, são também parte integrante dos recursos naturais,
históricos e culturais locais (KIRSHENBLATT- GIMBLETT, 1998, p. 132).

Mediante ao exposto é possível compreender a correlação existente entre a atividade
turística e os museus, que são usados como canais para despertar o interesse na cultura local de
determinada cidade. Para que haja de fato uma boa experiência, SCHMITT (2002) argumenta
que os sentidos precisam ser estimulados, isto aliado as dimensões do turismo de experiência,
potencializam a satisfação do consumidor. Dessa forma o presente trabalho buscou entender a
percepção dos gestores dos museus em relação ao turismo de experiência.
3 Resultados e discussões
Com a expansão tecnológica, a oferta de produtos e serviços como um diferencial
competitivo se tornou um requisito a ser acatado. Visando atender tal demanda os empresários
começaram o processo de adequação a essas novas tendências do mercado. Tem destaque o
Turismo de Experiência, que traz consigo os reflexos dos novos anseios, descobertas e buscas
da sociedade pós-moderna. Dessa forma, este trabalho tem por objetivo compreender qual a
percepção dos prestadores de serviços sobre o turismo de experiência no centro histórico de
São Luís. Para tanto, analisa a percepção dos gestores dos museus de São Luís, e as estratégias
adotadas. Nossa pesquisa está ancorada em conceitos de turismo, em uma visão geral da
atividade, e da experiência segundo a ótica antropológica de Pine II e Gilmore (1999), que
analisam o turismo de experiência a partir das dimensões: entretenimento, educação, escapismo
e estética. Nesse sentido, e com base em nosso propósito de análise, procuramos entender se a
formatação dos produtos turísticos oferecidos nos três museus do Centro Histórico leva em
conta as dimensões do conceito de experiência na sua estruturação, e se ela perpassa pelo
planejamento turístico, marketing de destinos, criatividade e desenvolvimento local. Nossa
metodologia consiste em pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo.
Durante a pesquisa de campo, foi realizada coleta de informações junto aos museus
através de entrevistas pela plataforma Google Forms, conforme no Quadro 4. O questionário
era composto por 14 perguntas de “SIM” e “NÃO”, e 9 discursivas. Para conseguirmos
qualificar as respostas discursivas, usamos uma escala de 0 a 4, onde 0 era muito ruim, 1 ruim,
2 regular, 3 bom, e 4 muito bom. O estudo pretende contribuir com novas reflexões, assim como
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aprimorar os produtos e serviços locais, inter-relacionando os elementos de criatividade,
inovação, experiência e emoções.
Quadro 4: Dimensões do Turismo de Experiência. Perguntas relacionadas.
PERGUNTAS REFERENTES AS DIMENSÕES

ENTRETENIMENTO

ESCAPISMO

ESTÉTICA

EDUCAÇÃO

Com as perguntas sobre a dimensão entretenimento
queríamos saber se os museus tinham programação,
com que frequência a programação era mudada e o que
eles, os visitantes, consideravam como principal
motivação para visitar o museu
Com relação à dimensão escapismo, queríamos saber
que ferramentas tecnológicas eram usadas para
melhorar a experiencia do turista; além dos aspectos
sensoriais (tato, audição, visão e paladar).
Com relação à estética, queríamos saber se os museus
tinham uma boa estrutura física para receber diferentes
públicos; além de buscar saber se possuíam uma
aparência convidativa.
Quanto à dimensão educação, procuramos saber se os
monitores passavam os conhecimentos de forma
dinâmica a fim de melhorar a experiencia; além de
buscar saber se tinham domínio de um segundo
idioma.

Os três museus estão localizados no centro histórico da cidade e possuem estrutura
arquitetônica preservada. Quando perguntados sobre a missão do museu, todos responderam que
era “difundir e divulgar a cultura local”. Em relação à mudança de programação, os museus 1 e
3 responderam que ela ocorre “mensalmente”; no museu 2, ela ocorre anualmente. Relataram que
a principal motivação dos frequentadores são as exposições. Já em relação à educação, quando
perguntados se passavam os conhecimentos de forma dinâmica e se tinham a preocupação de
transmitir o conhecimento da melhor maneira possível, os 3 responderam de forma positiva.
Sobre estimular a cultura local, apenas dois responderam de forma positiva. Um deles oferece
“Oficinas de artesanato” e o outra a Quinta do Reggae, “onde acontece um evento externo
envolvendo várias categorias do empreendedorismo no cenário reggae, como trancistas, djs,
músicos etc.” Todos buscam saber o feedback dos consumidores e usam as ferramentas como
mídias sociais e livros de comentário e sugestão. Com relação à questão da estética, os três museus
relataram que sofriam dificuldades de receber todos os públicos, tais como idoso e pessoas com
deficiência, mas em contrapartida, eles consideravam a estrutura física convidativa para demais
públicos. Na dimensão escapismo, os 3 relatavam que utilizam recurso áudio visual e buscam ao
máximo ofertar estímulos sensoriais aos visitantes, dessa forma desenvolvendo o processo e
imersão e “shock cultural” explicado por Van Gennep (2011).
O gráfico abaixo ilustra as respostas referentes as perguntas sobre as dimensões do
turismo de experiência, educação, estética, escapismo e entretenimento.
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Gráfico 1: ilustração das respostas
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4 Considerações finais
O turismo como atividade social engloba uma série de fatores que afetam a experiência
do turista, portanto torna-se tão importante a fomentação dos produtos turísticos ofertados, pois
a percepção do indivíduo para com o produto influencia no seu nível de satisfação. Visando
potencializar a experiência dos consumidores o turismo de experiência vem crescendo e se
destacando porque tem como foco potencializar as experiências turísticas fazendo com que
essas se tornem positivas, memoráveis, únicas e inesquecíveis
Para que haja de fato a potencialização do processo de experiência, é necessário que os
prestadores de serviços atendam a quatro dimensões, segundo Pine II e Gilmore, quais sejam:
entretenimento, educação, estética e escapismo. Ainda dentro dessa perspectiva antropológica, existe
o rito de passagem que foi proposto por Van Gennep (2011) em que ele enfatiza que para a experiência
de fato ser validada é necessário que haja o “shock cultural”, segundo o qual o indivíduo passa pelo
processo de ruptura ou separação, margem ou liminar, e a reagregação ou reincorporação.
Os museus estudados têm como potencialidade sua localização no centro histórico da
cidade de São Luís. O que se compreendeu a partir do estudo de campo atrelado aos conhecimentos
bibliográficos adquiridos foi que o centro histórico da cidade veio sofrendo mudanças em sua
formatação turística, buscando assim se destacar mais dentre as opções existentes.
Vale destacar que embora os gráficos da pesquisa se mostrem relativamente positivos, alguns
pontos ainda precisam ser trabalhados para que haja de forma satisfatória o “shock cultural”. Em
especial no que se refere a dimensão estética, ponto que foi muito comentário pelos três lugares.
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Dessa forma, por atender todos os pontos essenciais do turismo tradicional e ainda se destacar
dentro de tantas opções, os produtos e serviços ofertados pelos locais estudados acabaram ganhando
espaço no mercado, por ser um diferencial competitivo dentro de um mercado monopolizado.
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RESUMO: O turismo é um fenômeno global que abrange todo um setor tanto financeiro quanto
cultural. Este trabalho propõe uma análise sobre a aplicação do Turismo de Experiência,
sobretudo nos empreendimentos presentes no Centro Histórico da cidade de São Luís Maranhão, analisando os entraves que dificultam a sua prática e gerando possibilidades sobre
o que pode ser feito para relacionar os negócios com o turismo de experiência na cidade. A
pesquisa tem caráter teórico com base em leitura de artigos, buscando o aprofundamento do
termo “turismo de experiência” e seus conceitos seguindo autores como PINE E GILMORE
(1998), MACIEL (2010) e PANOSSO NETO & GAETA (2010) livros, e os resultados de
questionários que foram aplicados com os proprietários dos estabelecimentos no Centro
Histórico, viabilizando assim discussões acerca dos resultados, sobretudo os impasses
encontrados e as possibilidades que podem ser elaboradas no intuito de desenvolver a
criatividade e a inovação para o setor. O questionamento que se propõe é gerado através de
certos destinos brasileiros, que funcionam e são reconhecidos no segmento, como Gramado,
Costa do Descobrimento e Região da uva e do vinho, e como o destino do Centro Histórico,
viés desta pesquisa ainda não conseguiu atingir esse patamar. O estudo está ligado ao projeto
de pesquisa “As dimensões do conceito de experiência aplicadas aos produtos turísticos
comercializados no Centro Histórico de São Luís, MA”, e tem o objetivo de trazer novas
reflexões e consequentemente contribuir para o turismo local, desenvolvendo a criatividade e
levantando o senso de empreendedorismo entre os moradores.
Palavras-chave: Turismo de experiência; Empreendedorismo; Centro Histórico; São Luís.

1 Introdução
Com o mundo globalizado cada vez mais ativo e enérgico, a prática turística é um dos
setores de maior ascensão no mundo. Desta forma, foi possível perceber que a partir da última
década, o turismo firmou-se como o segmento que possui as maiores taxas de crescimento
econômico, transformando-se não apenas em uma importante fonte de captação de divisas, mas
como uma viável alternativa para a geração de empregos, rendas e de trocas simbólicas de
conhecimento (FERNANDES; COELHO, 2002; DIAS, 2003; BARRETO, 2007). O turismo,
desde o início de sua prática, sempre tentou aproximar as pessoas às culturas, tradições e à
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história de determinados lugares. Com o tempo, diante das tipologias que surgiram, podemos
encontrar práticas de turismo destinadas a todos gostos e públicos. Existe o turismo para quem
gosta de praia,quem gosta de esportes, e o que tem foco na experiência do visitante. Este tipo
de turismo é o que será utilizado e discutido nessa pesquisa,o turismo de experiência. Para
WEARING (2010), de um lado temos a ênfase do turismo como um escape da monotonia do
cotidiano, de um dia a dia sobrecarregado, uma fuga temporária e, de outra parte, afirma que a
viagem está se consolidando como uma realização pessoal e algo único para cada indivíduo ,
como uma forma de experimentar o novo e o diferente para enriquecimento da sua própria
cultura. Para GAETA (2010,p149) o turista atual quer vivenciar momentos únicos e marcantes,
que não se limitem apenas em uma captura em sua câmera digital, mas sim, momentos que
marquem em sua memória.
O turista quando escolhe o turismo de experiência deseja aguçar os seus sentidos. Ele
se tornou um viajante mais crítico, e analítico, que busca viver tudo aquilo que lhe foi
apresentado anteriormente ou que ele mesmo já buscou e pesquisou, uma vez que o turista está
cada vez mais curioso em relação aos lugares que deseja conhecer.
Segundo BENI (2004), a viagem atinge o turista de maneira pessoal e assim algumas
influências podem liberar o conteúdo de sonhos, desejos, imaginação projetiva, além de
incrementar em suas experiências existenciais. Em questões materiais, em contrapartida,
amplificará seu acervo de conhecimentos profissionais e seus negócios poderão expandir-se ou
transformarem-se em novos empreendimentos. Sendo assim, o que buscamos através desse
estudo, é encontrar respostas e criar possibilidades em relação ao que já é oferecido e o que pode
ser ofertado com o turismo de experiência no Centro Histórico da nossa cidade, assim
possibilitando discussões e incentivando novas maneiras de empreendedorismo, conversando
com os empresários, para que possamos entender a visão deles sobre o que acontece e é oferecido
no setor. Além disso, busca-se despertar a criatividade e inclusão dos moradores locais, podendo
assim oferecer possibilidades para a geração de renda e empregos para essas pessoas.
2 O Turismo de Experiência e a Economia da Experiência
Quando falamos em experiência, algumas definições sempre nos vêem a mente. A
experiência pode estar relacionada à um cargo profissional,à um aprendizado desenvolvido ao
decorrer da vida ou simplesmente algo feito com o objetivo de encontrar respostas. A
experiência, quando relacionada ao turismo, é sensorial. O turista quando escolhe o turismo de
experiência deseja sair de sua zona de conforto. Uma experiência memorável pode impactar
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não só na maneira como ele vê determinado destino, tal como ele irá reproduzir suas
experiências para outros indivíduos. Como é colocado por Maciel (2010):
A busca da experiência do mundo atual pode ser compreendida como uma tentativa
de reencontrar ou de reposicionar a possibilidade de ser pessoa, mesmo que para isso
o tempo disposto para essa atividade tenha que ser pago, tornando-se, assim, uma
atividade na perspectiva de primeira pessoa (MACIEL, 2010, p. 59).

Como o turismo de experiência é totalmente voltado para a lembrança e momentos
agradáveis que o turista irá vivenciar, isso depende de uma série de fatores, que precisam
funcionar para corresponder às expectativas do consumidor. Nesta hora é necessário que as
empresas sejam criativas para oferecer experiências memoráveis, capazes de atender a demanda
que está em constante crescimento no país, e é procurada especialmente por turistas estrangeiros,
que querem viver algo diferente de suas culturas. Em complemento a esse pensamento,
KRIPPENDORF (2003) diz que o ser humano não nasceu turista, mas sua curiosidade e a
necessidade de mobilidade o fizeram um viajante, buscando sempre em um primeiro momento
desbravar, descobrir e aprender, para que, em uma fase mais recente, buscasse o lazer, a fuga do
massificante dia a dia. O turismo de experiência surge então como uma oportunidade para o
visitante vivenciar aquilo que não está acostumado, mas não deve ser abordado como algo
‘exótico’, e sim como um desejo de experimentar a vida que é oferecida no destino, incluindo o
desenvolvimento, mudança e o lazer. Desta forma, com o passar do tempo.
O turismo de experiência é reconhecido e apoiado pelo Ministério do Turismo do Brasil,
que também desenvolveu juntamente com o Sebrae – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas, o projeto Economia da Experiência, com o objetivo de incentivar e elevar micro e
pequenos negócios a inovarem em questões diretamente ligadas as emoções do turista.
A Economia de Experiência, segundo PINE E GILMORE (1999) baseia-se
essencialmente na observação de como os consumidores buscam uma experiência única de algo
mais relevante do que o mero consumo racional de produtos e os serviços adicionais. Com a
demanda e as novas exigências dos viajantes de hoje, essas buscas por novas maneiras de fazer
turismo ocasiona uma mudança no mercado turístico, no qual o consumidor passa a ser visto
com mais atenção pelos planejadores. Dessa forma, o turista procura a experiência e a indústria
busca opções para oferecê-la. (JAFARI,2010). Esta constante busca pelo novo, influencia o
nicho mercadológico, que está em constante crescimento pelo país. SCHMITT (2002) explica
que atualmente, a experiência tem sido valorizada no consumo em geral, porque os clientes
superaram a característica de racionalidade - que processa toda a informação que recebe, com,
por exemplo, as peculiaridades e os benefícios - para estabelecer o valor de compra do produto.
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O autor ainda explica que as estratégias experienciais podem ser definidas em cinco módulos –
percepção, sentimento, ação, relação e pensamento.
Então, ao discutimos e aplicarmos o conceito, se faz necessário considerar
primeiramente as características de cada destino, uma vez que uma gama de serviços pode ser
oferecida de acordo a realidade de determinada localidade. Implica afirmar também que, para
se alcançar sucesso nessa economia, é fundamental que exista criatividade e inovação na
organização do produto e serviço turístico no destino.
BENI (2004), em seu artigo “Turismo: da economia de serviços à economia de
experiência” caracteriza a viagem como uma chance de abrir os horizontes e quebrar a ruptura
trazida com o cotidiano, facilitando a liberação dos conteúdo de sonhos, desejos, aumentando
assim, suas experiências existenciais. Em comparação com o turismo de massa de meados do
século XX, procura-se então novas possibilidades e alternativas, principalmente nesse início de
milênio, onde a alteração nos gostos e preferências da demanda simboliza a procura por novas
experiências, ao invés de novos produtos ou serviços. Por fim, afirma que a Economia da
Experiência nada mais é do que uma revolução fundamental, pois através dela acontece uma
ruptura entre as formas tradicionais de turismo.
Ampliando o pensamento sobre o termo, PINE E GILMORE (1999) colocam que essa
nova sociedade trará vantagens principalmente para os pequenos empreendedores, uma vez que
essas empresas são as que mais devem se beneficiar dessa estratégia, principalmente por se
favorecer com o fator mais humano em suas realizações, fora que esses pequenos negócios são
genuinamente portadores de autenticidade e existe uma tendência a personalização e
caracterização desses empreendimentos. PINE E GILMORE (1999) continuam o pensamento
e apontam que haverá desafios a serem enfrentados principalmente na necessidade de
compreender essas novas relações de consumo com o consumidor que incluem suas
necessidades, anseios e sonhos, e a maneira de satisfazer esses desejos dos participantes. Assim,
destacam a importância da ética no consumo, pois além de enriquecer a consciência, é
importante que se tenha noção da responsabilidade social, das ações politicamente corretas e a
prioridade da observação como um comércio justo.
Pensando em como a atividade turística pode dar ênfase nas peculiaridades e identidades
dos lugares, e oferecer renda para os que trabalham no setor, o Ministério do Turismo idealizou o
‘Tour da Experiencia’¹57, juntamente com instituições governamentais e não-governamentais²58,
57

Disponível no site: www.tourdeexperiencia.com.br
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares
e Similares, Gestão do Projeto com o Instituto Marca Brasil (IMB). Desenvolvida pelo Governo Federal.
58
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com o intuito de gerar experiências memoráveis, relacionadas excepcionalmente com tudo que é
único ao destino como a valorização da cultura regional de determinado lugar, tal como o
artesanato, a gastronomia, história, entre outros fatores. Contudo, esses processos precisam ser
realizados de forma genuína, não somente para alcançar a satisfação do turista, e sim, para
valorização da efetividade da experiência (TOUR DA EXPERIÊNCIA, 2010).
O conceito de Economia da Experiência, indiscutivelmente, ainda avançará com o
passar do tempo, pois os turistas atuais estão cada vez mais sujeitos a pagar mais por um produto
ou serviço que apresente características que remetam a cultura ou história e que sejam
exclusivas, onde as emoções e sensações devem estar presentes de forma natural e isso pode se
tornar um desafio na discussão de como estruturar o destino turístico para implantar esse novo
conceito, porém, pode-se afirmar que por se tratar da necessidade das pessoas em conhecer e
vivenciar coisas novas, além da aprendizagem adquirida durante a experiência, a economia
baseada na experiência do indivíduo é um processo possível de ser colocado em prática, uma
vez que os consumidores estão tendentes a se envolver em determinadas experiências,
puramente pela busca de experimentar algo novo.
3 Resultados e Discussões
Seguindo a metodologia de pesquisa utilizada, através da aplicação de um questionário
pelo Google forms com questões abertas e fechadas, foi possível detectar as principais entraves
enfrentados pelos proprietários dos empreendimentos para o desenvolvimento do turismo de
experiência no Centro Histórico de São Luís. No total foram entrevistadas 11 empresas, que
responderam perguntas relacionadas ao ramo, quanto tempo estão no mercado e a média mensal
de visitantes na empresa. Também foram entrevistados um total de 5 guias turísticos – todos
autônomos, que expressaram um pouco de suas vivências e opiniões sobre a oferta turística de
experiência na nossa cidade.
Sobretudo, os guias entrevistados apresentaram conhecimento do termo turismo de
experiência, e quando questionados o que fazem para imergir os visitantes durante os passeios,
algumas respostas envolveram o uso do patrimônio cultural, da nossa história, nossas lendas,
que segundo eles aproximam e despertam o interesse desses turistas. Outro fator questionado,
a questão da interação com os visitantes e como eles propagam o conhecimento da cultura da
nossa cidade, os entrevistados responderam que tentam levar o máximo de conteúdo,
descontração e informação aos participantes, com o intuito “de garantir que a experiência seja
memorável e que o visitante tenha vontade de retornar”, como é colocado por um entrevistado.
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Em relação às empresas, o quadro abaixo demonstra os principais entraves abordados pelos
empresários entrevistados, e algumas possibilidades que podem ser consideradas como
sugestão para alteração ou implementação do cenário atual:
ENTRAVES

POSSIBILIDADES

Falta de apoio e incentivo a cultura

Ações educacionais que mobilizem e
eduquem a comunidade e os empresários
dos setores
Gerar parcerias entre as empresas e setor
público/privado
Estímulos ao senso criativo e inovador dos
proprietários e comunidade residente

Falta de políticas públicas que envolvam os
empresários
Ausência de atividades interativas nos
empreendimentos
Fonte: as autoras (2021)

As entraves foram bem expostas de maneira esclarecedora, para que possamos entender
melhor o que pode ser sugerido como possibilidades. Notório observar que esses impasses se
complementam de certo modo, já que envolvem itens que influenciam na venda de um destino
turístico: políticas públicas, aspectos culturais, senso de empreendedorismo local. A participação
comunitária na venda e melhoria desses serviços turísticos se torna essencial, uma vez que essa
atividade pode atribuir aumento da renda e da riqueza desses locais, capazes de entrar no mapa
competitivo, elevando a visibilidade desse destino. Como colocado por REID e SINDIGA (1999):
no mundo desenvolvido, o turismo foi frequentemente uma faca de dois gumes: se ao
mesmo tempo em que pode oferecer a oportunidade de melhoria de renda das
comunidades, pode por outro lado não deixar que tais benefícios fiquem nas mãos
destas comunidades.

Deste modo, a participação ativa da comunidade é um ponto que deve ser ressaltado,
tendo em mente que quando falamos em comunidade, nos referimos a esses residentes de
determinado local, que tenham como atividade econômica os serviços turísticos. Esse
desenvolvimento necessário é uma pauta complexa, pois envolve também as esferas do poder
municipal, e para que as atividades turísticas sejam realizadas de maneira que gere benefícios
para essa comunidade, é preciso que esses atores participem plenamente nas decisões e dos
processos (BURNS, 2002).
O desenvolvimento da prática turística depende também da gestão pública, que ela seja
mais acessível e democrática com os empreendedores que a compõe. Vale destacar a fala de
uma das entrevistadas, proprietária de uma Pastelaria no Centro Histórico: “Eu me sinto muito
despreparada as vezes porque o turista chega perguntando sobre ‘tambor de crioula’ e eu não
sei passar as informações corretas. Ninguém (entidades públicas ou privadas) nos auxilia nessa
questão... não sabemos o que responder”.
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Através dessa fala percebemos algo muito recorrente no nosso Estado: a falta de diálogo
com esses microempresários, uma instrução mais certeira de como lidar com o mercado
turístico, a ausência de incentivo ao empreendedorismo cultural. Na visão de alguns
pesquisadores como Hall (1994, 2000), Bramwell (2006) e Elliot (1997), o fenômeno turístico
é constituído da interação de diferentes atores e entidades, o que ocasiona uma rede de relações.
Com isso, a implementação de políticas devem ter atenção no local onde o turismo ocorre. Uma
possibilidade que pode ser considerada para aproximar a comunidade com a cultura e a memória
de pertencimento em nossa cidade, seria implementar projetos sensibilizadores como o “Olha
Recife”, realizado pela Secretaria de Turismo e Lazer de Recife – Pernambuco, que através de
passeios pela cidade busca promover o sentimento de pertencimento da sociedade, a valorização
de suas tradições, defesa do patrimônio cultural e histórico, além de reforçar a importância da
prática turística para a economia. Para isso acontecer, se torna fundamental que organizações
públicas, privadas e os próprios residentes trabalhem em conjunto, com o objetivo principal de
gerar políticas e regras adequadas que preservem os interesses de cada um dos envolvidos,
sempre atentando-se também à sustentabilidade desse destino. (COSTA,2004)
O planejamento turístico é configurado então, como um elemento determinante para o
sucesso da gestão e no desenvolvimento do destino turístico. Outro fator levantado foi o
desinteresse de alguns empreendedores em inovar na oferta de seus produtos. Isso pode
acontecer por falta de tempo, conhecimento ou dinheiro, mas implica diretamente na visão de
como o destino turístico é vendido, uma vez que inovações sempre são bem vistas, além de ser
um item na competitividade. Importante ressaltar que para o negócio funcionar, é preciso que
todos os pontos que foram listados acima sejam levados em conta. Observando esses conceitos,
seria viável imaginar como seria se alguns empreendimentos de São Luís fossem totalmente
baseados nessas definições, e o potencial que o Centro Histórico carrega e tem para oferecer.
As opções de negócios que podem ser criadas ou adaptadas, são inúmeras. Exemplo: um
restaurante que ofereça um preparo personalizado de algum prato típico local – o turista pode
assistir o preparo e/ou participar do mesmo; esse mesmo restaurante pode contar com a
apresentação de alguma manifestação cultural do estado, e o turista é convidado a participar
ativamente da performance.
Outras opções que podem ser usadas ao favor desses novos ou antigos
empreendimentos, é o uso da tecnologia, cada vez mais presente em nosso cotidiano, e a
aplicação do marketing de serviços, que segundo Kotler(1995,p 455) é toda atividade ou
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benefício, essencialmente intangível, que uma parte pode oferecer a outra e que não resulte na
posse de algum bem. Ainda segundo Kotler e Armstrong (1995):
A satisfação do cliente com uma compra depende do desempenho do produto com relação
às suas expectativas. Um cliente pode ter vários níveis de satisfação. Se o desempenho fica
abaixo dessa expectativa o cliente ficará insatisfeito. Se o produto preencher as expectativas,
ele ficará satisfeito. Se o produto exceder estas expectativas, o cliente ficará altamente
satisfeito ou encantado. (KOTLER, ARMSTRONG, 1995. p394)

Sendo assim, o que pode ser sugerido, são ideias que agreguem a experiência do turista
com o bem estar do empreendedor, serviços diferenciados que chamem a atenção desse visitante
e que atenda às suas expectativas. Serviços estes, que precisam se diversificar, se diferenciar,
se inovar, não só provendo uma experiência completa como potencializando seu diferencial no
mercado, e garantindo lugares na concorrência.
Pode-se observar, que não só a cidade de São Luís, mas o estado do Maranhão como todo,
possui uma gama de atrativos que podem ser inseridos no turismo de experiência, um riquíssimo
patrimônio cultural material e imaterial. Com o decorrente crescimento do setor, e a busca por
diferenciação e qualidade, outra possibilidade seria a implantação da Economia Criativa.
A Economia Criativa, nada mais é do que a geração de economia através de valores e
ações criativas e culturais. Entre os 20 setores da economia criativa, definido pelo Ministério
da Cultura, a partir do Decreto Nº7743, e que inclui setores como Design, Games e Moda,
podemos encontrar o Turismo Cultural e a Cultura Popular. Portanto, a ideia e sugestão da
implantação de ações relacionadas a economia criativa, não só pode como precisa ser discutida,
para que haja uma atenção voltada ao desenvolvimento de potenciais atividades no nicho,
aproveitando o que já se encontra à disposição e alterando o que pode ser melhorado.
Outra possibilidade que pode ser sugerida na construção e adaptação de políticas
públicas dos destinos turísticos com o conceito de turismo de experiência, é o modelo de
entrelaçamento, para analisar o desenvolvimento dessas políticas públicas e sua correlação com
o segmento utilizando eventos e as articulações dos atores envolvidos nesse processo, com o
sentido de consolidar a marca previamente desejada para esse destino. Seguimos como base o
exemplo da cidade de Gramado, localizada no Rio Grande do Sul, destinação turística que
adotou o método e alcançou sucesso, com a realização do evento conhecido como “Natal Luz”,
do qual ajudou a transformar o turismo na principal atividade econômica em toda a região.
Entretanto, pensar na aplicação desse modelo implica levar em consideração fatores
organizacionais como a infraestrutura do local, transportes, serviços de saúde, pois com a
demanda turística que um evento como esse exige, para o sucesso ser alcançado e a
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possibilidade da venda dessa destinação aumente, o desempenho dessas atividades como um
todo precisa de um funcionamento adequado, que atenda às necessidades dos participantes.
4 Considerações Finais
O presente trabalho limitou-se a apresentar alguns impasses e as possibilidades da
implantação e consolidação do turismo de experiência e como esta ramificação pode agregar
com o empreendedorismo e difusão da cultura, e o patrimônio material, além de ser um adendo
para a inovação dessas empresas.
O cenário pode ser desafiador, principalmente no cenário em vivemos agora, mas
é necessário que se entenda que para o turismo de experiência se consolidar na nossa cidade,
especialmente na nossa área de estudo, o Centro Histórico, uma demanda de fatores precisa ser
identificada e alterada, se necessário, para que possa atender todas as necessidades e
expectativas do visitante. Além disso, um leque de oportunidades empreendedoras pode ser
aberto, incentivando novas comercializações de serviços voltados para este setor.
O objetivo desta pesquisa, além de promover discussões sobre o que impede a
consolidação do turismo de experiência e assim tentar resolve-las, visou também despertar o
interesse dos próprios moradores para novas ideias empreendedoras e criativas que possam
agregar para o desenvolvimento do turismo local. O turista quer viver intensamente as emoções
da viagem, quer guardar memórias e recordações boas, ele não se contenta mais em ser apenas
passivo. De modo geral, precisamos adaptar os serviços turísticos às inovações, utilizando das
ferramentas disponíveis ao nosso favor, para que se possa aproveitar o vasto patrimônio do
nosso estado, e assim gerar renda e criar empregos na área turística, e consequentemente
aumentar a oferta e procura dos atrativos turísticos e serviços, além de aproximar, elevar e
impulsionar a diversidade cultural do nosso estado.
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RESUMO: Os refugiados ambientais são assim classificados como os indivíduos que deixam
seus territórios vitimados por desastres que inviabilizaram sua permanência. O tema foi
analisado consoante o campo Internacional, Ambiental, Humanos, socioeconômico, cultural e
de ancestralidade. Embora o termo “refugiados ambientais” seja conhecido, sua complexidade
não está contemplada por nenhuma legislação, fato que gera entendimentos divergentes entre
os autores. Com o fito de analisar a tutela jurídica na legislação brasileira aplicada aos
refugiados, verificou-se a efetividade das políticas públicas nacionais para a existência digna
daqueles, abordando sua evolução histórica, tendo em vista a grande relevância social da
matéria neste recorte do projeto que comporá futura dissertação do mestrado.
Palavras-chave: refugiados ambientais; desastres naturais; existência digna; políticas públicas
nacionais.

1 Introdução
Os refugiados ambientais são assim classificados como os indivíduos que saem de seus
territórios natais por consequência de serem vítimas de desastres ambientais, ou por não ser
mais possível haver condições de permanecer no local de origem. Para tanto, o tema foi
estudado nas searas jurídicas variadas, quais seja: Direito Internacional, Direito Ambiental e
Direitos Humanos, além dos escopos socioeconômicos, culturais e de ancestralidade.
Entretanto, embora o termo “refugiados ambientais” já ser conhecido há um tempo, uma
vez que essa modalidade de deslocamento ocorre com um fluxo cada vez maior, os refugiados
ambientais não estão presentes em nenhuma legislação, motivo pelo qual gera um quantitativo
diverso de entendimentos entre os pesquisadores em relação à sua classificação como
refugiados.
Desse modo, o objetivo do presente estudo é promover a pesquisa pertinente dos
refugiados tanto no contexto internacional quanto nacional; bem como estudar os refúgios
internacionais como resultado das mudanças climáticas e catástrofes ambientais e, por fim, se
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é assegurada por meio das políticas públicas nacionais uma existência digna aos refugiados
ambientais, em todos os campos de sua vida (dignidade da pessoa humana).
Para tanto, a pesquisa abordará a evolução histórica dos refugiados internacionais, nos
países europeus, na América Latina, no Brasil; quais momentos os fluxos migratórios
aumentaram; a motivação; os dados estatísticos e seus contextos; as catástrofes ambientais,
resultados das mudanças climática e a vulnerabilidade socioambiental no contexto das
mudanças climáticas globais, a partir de revisão bibliográfica e dados estatísticos, ambos
coletados nos últimos cinco anos.
Ademais, quais são as condições socioeconômicas e culturais experimentadas pelos
imigrantes vítimas de desastres ambientais no Brasil; os Direitos Humanos como um pilar de
salvaguarda de uma existência digna; a possibilidade de efetivar a assistência social, resgate
cultural; promover geração de renda; os prejuízos materiais, morais e psicológicos sofridos por
esses refugiados, as políticas públicas e a legislação brasileira, e a visão crítica se tais asseguram
a qualidade de vida daqueles.
Os trabalhos mencionados ao longo deste, fizeram a autora questionar o tema, as
experiências vividas e relatadas pelos refugiados, as implicações trazidas, e apesar de tais
estudos existirem, ainda é perceptível o quanto se faz importante construir investigações que
possam dar luz acerca das políticas públicas que são postas em efetividade.
Pretende-se contribuir, a partir da realização desta pesquisa, acerca do tema, em viés
histórico, político, cultural e econômico. Dessa maneira, a pesquisa será construída nesse
patamar para trazer de forma didática o entendimento acerca do título do estudo.
Por esta razão, defende-se a importância social deste trabalho, por seu objetivo precípuo
de verificar se os mecanismos propostos a fim de dar suporte jurídico; socioeconômico;
educacional e cultural às pessoas vítimas de catástrofes ambientais são efetivos e promovem a
sua existência digna no Brasil.
Sendo assim, este trabalho estará articulado à Linha de Pesquisa 2 - Cultura, Educação
e Tecnologia, do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Cultura e Sociedade da
Universidade Federal do Maranhão, sendo tal vinculação justificada por esta pesquisa se
debruçar no estudo do tema pela vertente histórica; como ocorre a efetivação (ou não) das
políticas públicas nacionais para a existência digna dos refugiados vítimas de desastres
ambientais, nestes últimos cinco anos.
2 Os refugiados ambientais
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A expressão “refugiado ambiental” foi registrada na década de 1970 por Lester Russell
Brown, cuja notoriedade se deu em 1985, na publicação de um artigo do professor Essam ElHinnawi, em que foi demonstrado a progressão do número de pessoas obrigadas ao
deslocamento em virtude das catástrofes ambientais (RAIOL, 2010):
(...) [os refugiados ambientais são definidos como aquelas pessoas] forçadas a deixar
seu habitat tradicional, temporária ou permanentemente, por causa de uma marcante
perturbação ambiental (natural e/ou desencadeada pela ação humana), que colocou
em risco sua existência e/ou seriamente afetou sua qualidade de vida.

Dessa forma, entende-se por perturbação ambiental ou ruptura ambiental “qualquer
alteração física, química e/ou biológica no ecossistema que torne a vida humana temporária ou
permanentemente insustentável” (CLARO, 2020). Contudo, cabe ressaltar que essa definição é
meramente descritiva, uma vez que não há previsão jurídica.
2.1 O movimento internacional de pessoas ao longo da História
A globalização trouxe inúmeras consequências para o cotidiano das pessoas, em todas
as esferas. Com isso, percebeu-se que as relações diplomáticas, políticas, culturais, históricas
entre Estados trouxeram influência sobre essa decisão de migrar. “Os fluxos migratórios são
iniciados pelo governo, por empresas privadas ou por organizações de tráfico de pessoas”.
(ANJOS, 2017).
Ainda, conforme os dados estatísticos emitidos pela ACNUR/ONU, verifica-se que é
ilusório o entendimento de que as pessoas originárias de países pobres migram para países ricos
e que esta decisão é tomada apenas pela condição socioeconômica (obviamente, influenciada
pelos meios de comunicação, pelas propagandas, filmes e programas televisivos).
I n c l u s i v e , em situações de guerra, as pessoas cogitam migrar geralmente para os países
aliados.
Foi com a Revolução Industrial que ocorreu uma grande quantidade de pessoas
migrando do campo para cidade, o que mobilizou também a migração de países vizinhos, como
a Itália para as cidades francesas. Cont udo, as gr andes guer ras pr ovocar a m a
escassez de mão de obra, b e m c o m o a s epidemias. À medida que diminuíram as guerras,
houve aumento populacional e a situação dos imigrantes teve uma regressão, pois iniciou a
concorrência por trabalho.
Conforme Polyana Vargas, em sua dissertação na área de Bioética e Refugiados, vê-se
que, a partir de 1880, a proporção dos refugiados só progride, principalmente devido a causas
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políticas e protestantes, todavia, essas eram pessoas cultas, da elite política, e os países
receptores os aceitavam sem maiores burocracias (VARGAS, 2019).
A mudança nisto foi percebida quando os países França, Alemanha, Polônia e Rússia,
com a aproximação da Primeira Guerra Mundial (entre 1890 e início dos anos 1900),
produziram um novo tipo de refugiado, a g o r a pobres, pertencentes à classe trabalhadora.
Assim, a maioria de refugiados desse período, inclusive, pós Primeira Guerra, possuía
enorme de judeus expulsos do antigo Império Russo e se destinavam aos Estados Unidos
e Canadá. Quando estes dois países fecharam suas fronteiras para a imigração, a Europa viveu
sua primeira crise de refugiados (PISCITELLI, 2008).
Devido a isso, foi criado o Alto Comissariado para os Refugiados pela Liga das Nações,
para a realização de acordos para a abrigo destes migrantes e o Estado teve que lidar com
políticas para refugiados.
A situação foi diversa durante a Segunda Guerra Mundial, pois os governos não
impediam a migração, a aquisição de direitos de residência permanente, isso provocou
aumento da xenofobia, bem como os refugiados se tornaram mais vulneráveis. Com o fim da
Segunda Guerra, a destruição d a s c i d a d e s e necessidade de reconstrução, estes refugiados
novamente foram absorvidos; simultaneamente, o processo de descolonização da África e da
Ásia, deu início a um novo fluxo migratório de trabalhadores vindos das ex-colônias e
interiorizando-se pelos países europeus.
Com o passar do tempo, observou-se que o asilo buscado pelos refugiados promoveu o
assegurar de garantias essenciais e direitos às populações em deslocamento, bem como a salvaguarda
de atuação política e liberdade de expressão, regulamentados pelas Constituições e leis locais.
Nas Américas, há registros de tratados vanguardistas, como em Montevidéu em 1889;
em 1928, na cidade de Havana (a Convenção sobre Asilo); em Montevidéu, em 1933, a
Convenção sobre Asilo Político; o Tratado sobre Asilo e Refúgio Político; a Convenção sobre
Asilo Diplomático e a Convenção sobre Declaração Americana de Direitos e Deveres do
Homem Asilo Territorial, em 1954, em Caracas.
Em 1948, em Bogotá, com a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, temse o asilo incorporado ao campo do Direito Internacional, consagrando os direitos humanos. Com a
Declaração de Cartagena de 1984, o conceito de refugiado foi aceito e divulgado no “Colóquio sobre
Proteção Internacional dos Refugiados na América Central, México e Panamá: Problemas Jurídicos
e Humanitários”, realizado em Cartagena, na Colômbia (com delegados de Belize, Colômbia, Costa
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Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá e Venezuela, assim como
representantes do ACNUR).
A Convenção de 1951 foi o marco para o Direito Internacional dos Refugiados,
garantindo e protegendo seus direitos na sociedade internacional. De modo mais abrangente e
não apenas juridicamente, a vulnerabilidade é em regra, o experimentado por grande parte da
população, tendo em vista a ausência de gozo dos plenos direitos, por herança da colonialidade
(QUIJANO, 2005), local em quea justiça não os alcança.
A vulnerabilidade, segundo o pensamento de Giorgio Agamben (VARGAS, 2019),
filósofo italiano contemporâneo, é o caminho que leva o indivíduo à submissão, numa aparente
inclusão da pessoa no ordenamento jurídico, contudo sem o exercício de seus direitos
fundamentais, por falta de condições socioeconômicas e de decisão sobre sua própria vida.
2.2 A imigração no Brasil
No ano de 2019 (último relatório emitido pelo CONARE – Comitê Nacional para
Refugiados), o Brasil recebeu 82.552 solicitações de reconhecimento da condição de refugiado,
o que significa um aumento enorme de 5.635% comparado ao ano de 2011, primeiro ano da
série histórica analisada, sendo o ano de 2019, o de maior quantidade de solicitações de
reconhecimento da condição de refugiado registrada em um único ano, desde a regulamentação
do estatuto do refúgio pela legislação brasileira (CONARE, 2020).
O relato de números mostra que, a maior parte das pessoas que solicitaram refúgio no
Brasil, em 2019, possuíam a nacionalidade venezuelana, ou tinham na Venezuela o seu país de
nascimento. Em seguida, tem-se pessoas de nacionalidade haitiana (ou que tinham no Haiti o
seu país de nascimento), um total de 16.610 solicitantes. Por fim, neste mesmo ano, o Brasil
recebeu tais provenientes de 129 países.
A distribuição por nacionalidade e sexo das pessoas que solicitaram refúgio, em 2019
foram (CONARE, 2020):
- majoritariamente, homens; os homens corresponderam a 55,2% do total de pessoas
solicitantes;
- as mulheres representaram 44,8% desse total;
- os solicitantes de reconhecimento da condição de refugiado venezuelanos foram em
51,5% de homens para 48,5% de mulheres;
- os solicitantes de reconhecimento da condição de refugiado angolanos, 52,2% de
homens para 47,8% de mulheres;
- enquanto os cubanos se distribuíram entre 57,3% homens e 42,7% mulheres;
- os indianos, formaram a proporção de 98,4% homens para 1,6% mulheres.
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3 As condições socioeconômicas e culturais experimentadas pelos imigrantes vítimas de
desastres ambientais no Brasil
A vulnerabilidade, segundo o pensamento de Giorgio Agamben (VARGAS, 2019),
filósofo italiano contemporâneo, é o c a m i n h o que leva o indivíduo à submissão, n u m a
aparente inclusão da pessoa no ordenamento jurídico, c o n t u d o s e m o e x e r c í c i o
d e seus direitos fundamentais, p o r falta de condições socioeconômicas e de decisão sobre
sua própria vida.
O cenário encontrado, atualmente, no Brasil (2015/2021), conforme observado nos
trabalhos de (ANJOS, 2017) (VARGAS, 2019) (EVERTON, 2015) tem as seguintes condições
vividas cotidianamente pelos refugiados:
- As mudanças na legislação trabalhista promoveram a contratação em massa de
muitos haitianos, contudo contratos temporários, de no máximo dois meses; logo
ficavam desempregados;
- A dificuldade de falar o idioma e de conseguir educação para si e para os filhos;
- A possibilidade dos filhos serem encaminhados a orfanatos por desestrutura familiar;
- As burocracias na emissão de documentos para validação nacional e sua renovação;
- A habitação em locais afastados a fim de fugir de fiscalização do TEM;
- O constante desemprego ou trabalho informal que não lhe gera benefícios ou
possibilidade de aposentadoria;
- A vulnerabilidade social e possibilidade de se tornar população de rua, sujeitos a
vícios, violências, marginalização, uso de entorpecentes, filiação ao tráfico ou
prostituição; dentre outros.

Dessa maneira, será nesta pesquisa que analisaremos a proteção jurídica vigente, a
vulnerabilidade socioeconômica experimentada por essa população, as políticas públicas
nacionais a eles destinadas e se essas pessoas têm sua dignidade de pessoa humana atendida.
4 As políticas públicas nacionais voltadas a existência digna dos refugiados ambientais
As políticas públicas nacionais vigentes foram visualizadas nos órgãos oficiais (Polícia
Federal, CONARE, Ministério da Justiça e observou-se algumas iniciativas nas áreas da
educação, saúde, trabalho e integração seja em parceria entre governo e organizações sociais
para os refugiados conseguirem se inserir nos espaços sociais e laborais, e dessa forma,
diminua-se ou erradique-se à sua exploração e discriminação.
Exemplos são:
- A Resolução 03/98, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) na área da
educação: baseada na Lei 9.474/97 e em orientações da Secretaria de Educação Superior do
Ministério da Educação, a UFMG passou a admitir refugiados nos cursos de graduação (a
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UFMG tem garantido a estas pessoas bolsa de manutenção, apoio psicológico, acesso a
programas de moradia e estágios remunerados);
- O Ministério do Trabalho e Emprego alterou a identificação na Carteira de Trabalho
- eliminou o termo “refugiado” e passou a adotar simplesmente “estrangeiros com base na lei
9.474/97” - uma iniciativa para o combate à discriminação;
- A criação de uma rubrica no orçamento da União destinada à acolhida aos refugiados;
- No direito à saúde, tem-se a criação do primeiro Centro de Referência para a Saúde
dos Refugiados, instalado no Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, com o intuito
de capacitar profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS) para atender os refugiados
(sensibilidade na acolhida; traumas psicológicos em razão de violência sofridas; dificuldade de
comunicação);
- No âmbito do estado de São Paulo, há o CIC – Centro de Integração e Cidadania do
Imigrante, é vinculado a Secretaria da Justiça, e o imigrante tem acesso a Defensoria Pública
da União e Estadual, a cursos de idiomas e ao Posto de Atendimento ao Trabalhador – PAT
(ANJOS, 2017).
Obviamente, há carências e necessidades urgentes que derivam de vontade política,
providências, decisões para que o Brasil possa se inserir efetivamente como nação de acolhida
de refugiados.
4.1 A proteção jurídica nacional vigente aos refugiados
No ordenamento jurídico brasileiro, é importante tecer alguns apontamentos
acerca do caso. O primeiro se dá pelo fato de que, em 1960, o Brasil foi o pioneiro em
ratificar a Convenção de Genebra de 1951 (SCHEFFELMEIER, 2019); o segundo, o Brasil
mais uma vez foi o pioneiro país do MERCOSUL a sancionar uma Lei Nacional do Refúgio
(Lei N. 9.474, em 22/08/1997), cuja definição de refugiado é a pessoa que:
I. devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião,
nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas encontre-se fora de seu país
de nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se à proteção de tal país;
II. não tendo nacionalidade e estando fora do país onde antes teve sua
residência habitual, não possa ou não queira regressar a ele, em função das
circunstâncias descritas no inciso anterior;
III. devido a grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a deixar
seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país (PLANALTO,
2021) (Lei n. 9.747/97 Título I, Capítulo I, Seção I, Artigo 1).

O terceiro ponto ocorre no ano de 1998, com a criação do Comitê Nacional para
os Refugiados (CONARE), órgão vinculado ao Ministério da Justiça, o qual t e m a
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f u n ç ã o d e “ receber e julgar as solicitações de refúgio recebidas pelo governo brasileiro,
além de apoio legal, proteção e assistência aos refugiados, administração de políticas e
ações para tal” (CONARE, 2021).
É relevante destacar que é de competência do CONARE trabalhar com a sociedade
civil para integração dos refugiados no local de acolhimento. Por fim, Nova Lei da Migração,
Lei Nº 13.445/17, que “ amplia e simplifica a regularização migratória, cria novas
categorias de residência, estabelece o reconhecimento da condição de apátrida e da
naturalização facilitada e consolida o visto humanitário” (PLANALTO, 2021) - concedido
aos haitianos, por exemplo, desde 2010.
Mais recentemente, a Lei nº 13.684, de 21 de junho de 2018 foi publicada para
regulamentar “as medidas de assistência emergencial para acolhimento a pessoas em situação
de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado por crise humanitária”
(PLANALTO, 2021).
Para tanto e conforme o título desta pesquisa, se faz necessário evidenciar que a
existência digna, o princípio da dignidade da pessoa humana, é extremamente relevante para
qualquer pessoa habitante deste planeta, ainda mais para pessoas refugiadas que buscam abrigo
em outras nações.
A dignidade é tratada como ideia central nas constituições de diversos países ocidentais,
tendo em vista o valor e condição essencial do Estado Democrático de Direito (CLARO, 2019),
bem como por ser qualidade inerente às pessoas, é um parâmetro de igualdade entre os homens
contra atos deteriorantes e desumanos, na construção da garantia de um mínimo existencial que
proporcione vida digna e íntegra aos seres (SARLET, 2009).
É nesse contexto que esse estudo busca pautar-se, ou seja, verificar se as políticas
públicas nacionais asseguram a existência digna, o respeito e proteção aos refugiados acolhidos
no Brasil, com vigilância efetiva, contínua, fomento de recursos e satisfação gradual do
exercício dos direitos.
4.2 A sustentabilidade como peça fundamental para a adaptação às crises ambientais
Por meio dos avanços tecnológicos, aliados a um planejamento de médio e longo prazo,
pode-se investir na resiliência de cidades e áreas rurais para amenizar as consequências das
mudanças climáticas.
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Nesse cenário, a análise de vulnerabilidade climática torna-se uma ferramenta essencial,
pois permite prever os riscos a que uma região estará exposta, além de servir de base para traçar
estratégias de adaptação às mudanças no clima.
No entanto, a capacidade de adaptação às mudanças climáticas se distribui de forma desigual
ao redor do Planeta. Por isso, com a elevação da temperatura global, as migrações causadas pela
mudança do clima serão um dos principais problemas de impacto mundial nos próximos anos.
Como as populações mais pobres são as mais vulneráveis e com menor capacidade
adaptativa, a mudança do clima tem potencial de aumentar ainda mais a crescente desigualdade
global, como já demonstram alguns estudos recentes. Com a inclusão dos refugiados ambientais
nos resultados do Acordo de Paris, avanços são esperados quanto ao reconhecimento do direito
dessas populações em migrar.
Todavia, a fim de exemplificar iniciativas sustentáveis que grandes empresas
adotaram, veja-se:
- A Air-France fez seu primeiro voo comercial utilizando óleo de cozinha descartado
que reduz, na combustão, a liberação de gás carbônico no ar; ainda que a iniciativa fosse mais
cara que com o combustível comumente utilizado;
- Braskem iniciou a redução na utilização de plásticos e está investindo em pesquisas para uso
de embalagens biodegradáveis a partir da cana-de-açúcar para diminuição da poluição ambiental;
- A Unilever está utilizando em diferentes linhas de produtos de higiene, embalagens de
plásticos biodegradáveis e recicláveis;
- Grandes empresas como Amazon, Disney, Google, Microsoft, Netflix, Salesforce,
Unilever realizaram evento para aliança climática com o Fundo de Defesa Ambiental e o WWF,
a fim de compartilhar oportunidades de financiamento, pesquisa e melhores práticas destinadas
a acelerar soluções climáticas.
Por meio dos avanços tecnológicos, aliados a um planejamento de médio e longo prazo,
pode-se investir na resiliência de cidades e áreas rurais para amenizar as consequências das
mudanças climáticas.
5 Proposta metodológica
Esta pesquisa foi desenvolvida em uma abordagem qualitativa, com levantamento, e revisão
integrativa bibliográfica a partir de produções acadêmicas e técnicas, dissertações e teses, publicados
nos últimos cinco anos, com o intuito de contribuir para elucidação dos temas e objeto investigados.
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Ainda, levou-se em consideração também a vertente sociológico-cultural e interdisciplinar
necessária; além de coleta de dados em sites específicos atualizados, detentores de índices como
CONARE, Superintendência de Polícia Federal, dentre outros, também nos últimos cinco anos.
As experiências pessoais da autora também despertaram o interesse pela pesquisa.
6 Considerações finais
Ao longo do estudo, percebe-se que são necessárias, nos casos dos refugiados,
deslocados internos e apátridas; ações efetivas e urgentes nas áreas de proteção e integração.
Utilizou-se de revisão bibliografia diversificada a fim de tratar do tema de forma
interdisciplinar conforme exigência do Programa de Cultura e Sociedade, mas também e
principalmente em virtude de estarmos tratando de pessoas que se deslocam em busca de viver
uma experiência melhor que a sobrevida experimentada em sua terra natal.
Assim,

perpassamos

historicidade,

ordenamento

jurídico

vigente,

estudos

socioeconômicos, culturais, de ancestralidade, sustentabilidade e ambiental para entender e
produzir um conteúdo que possa contribuir como futura fonte de pesquisa, mas também apontar
se as políticas públicas nacionais promovem a existência digna, isto é, a dignidade da pessoa
humana a estes refugiados vítimas de desastres ambientais.
Atualmente, o Brasil enfrenta uma situação de difícil controle com a chegada diária ao
país, de grande número de refugiados e percebe-se que, se estes não são amparados, facilmente,
tornam-se população de rua, vulneráveis, em completa dependência de um suporte, tendo o
governo seja de qualquer esfera, realizado mínimas políticas públicas para o cotidiano
visualizado, qual seja, de que esses indivíduos buscam proteção, reconhecimento, alimentação,
moradia, saúde, estudo, trabalho, mas além disso, desejam seguir suas vidas da maneira mais
habitual possível, buscando inserção na sociedade onde vivem, isto é, promovendo sua
existência digna, respeitando o princípio da dignidade da pessoa humana.
Ademais, uma das soluções que se aponta necessárias para que os desastres ambientais
diminuam e assim não impactem tanto a vida das pessoas, pode se dar buscando alternativas
sustentáveis, promovendo a sustentabilidade dos ecossistemas, das produções em massa, da
industrialização, para que assim possamos ter um futuro a se vislumbrar.
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RESUMO: O presente trabalho visa expor e apresentar os conceitos de “bom e mau”, “bom e
ruim” na primeira dissertação da Genealogia da Moral (1887) de Nietzsche. Em seu
pensamento podemos encontrar uma investigação sobre as raízes das palavras “bom e mau”,
refutando as teses de sua época, dos utilitaristas ingleses. Há uma crítica quanto a fonte do
conceito “bom” quando ligado ao útil, levando ao seguinte problema: em que condições o
homem inventou para si os juízos de valor “bom e mau”?. O que está por traz da primeira
dissertação pode ser considerada uma psicologia do cristianismo, a sua gênese do espírito do
ressentimento. A grande questão se encontra em, como alcançar a superação do homem por
meio da crítica à moral, buscando novos meios de valoração.
Palavras-chave: Nietzsche; Genealogia da Moral; Bom e Mau; Juízo de valor; Ressentimento.

1 Introdução
A Genealogia da moral (1887) de Nietzsche é uma obra composta por três dissertações. Neste
trabalho nos atentaremos ao tema trabalhado na primeira dissertação, cujo foco visa apresentar os
pares de conceitos “bom e mau” e “bom e ruim”. Primeiramente, buscou-se a investigação
genealógica dos conceitos “bom e mau”, método pelo qual Nietzsche faz um excelente uso.
A compreensão sobre nossos conhecimentos e conceitos morais necessita da analise
genealógica, pois todo e qualquer conceito possui uma origem, assim como um
desenvolvimento que pode se transformar ao longo do tempo. Com o projeto genealógico
nietzschiano percebe-se uma maneira de superação da metafísica.
Ao interligar diversas áreas do conhecimento como a história à filosofia, a filologia, a
fisiologia, assim como a psicologia, Nietzsche insere uma nova maneira de realizar seu método
filosófico.

Nietzsche põe em analise ideias centrais dos utilitaristas de sua época, no qual a

determinação do valor de “bom”, era frequentemente ligado a ideia de ações não egoístas e à utilidade.
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De modo geral, esse foi um dos primeiros pontos que serviram como eixo incentivador
de sua crítica, pois, diferente do que acreditavam os utilitaristas, Nietzsche pressupõe que a
criação de valor designado a palavra “bom”, não é destinado a ação, mas aos indivíduos
provenientes da ação, ou como se explicará mais adiante, dos nobres. Seria uma gênese da
moral historicamente insustentável.
Contudo, a discussão sobre a origem dos sentimentos morais, se dá a partir de um
antagonismo metafísico pautados em duas classes, a moral dos senhores e a moral dos escravos.
Desse antagonismo surge tendências morais que se constituem de formas divergentes, e sua possível
explicação volta-se as condições e ascensão ou declínio, dando vida ao espirito do ressentimento.
2 A genealogia dos conceitos de “bom” e “mau”
Na primeira dissertação intitulada “bom” e “mau”, “bom” e ruim”, Nietzsche pretende
investigar a raiz da palavra “Bom”, afim de constatar sua gênese e as condições da sua gênese.
Nietzsche introduz seu percurso argumentativo com a ideia de que nosso conhecimento a
respeito de nós mesmo é ínfimo, principalmente em relação a nossa experiência presente. "Nós,
homens do conhecimento, não nos conhecemos; de nós mesmos somos desconhecidos — e não
sem motivo. Nunca nos procuramos." (Nietzsche, 1998, p.7). Todos os nossos conceitos nessa
perspectiva são desconhecidos, mesmo quando acreditamos que estes são claros.
Segundo Nietzsche, para podermos compreender nossos conceitos e ideais morais seria
necessário utilizar uma nova perspectiva para análise, a genealógica, pois, “todos os conceitos
possuem uma origem e um desenvolvimento — nascem, evoluem e se transformam.” (Boeira,
2004, p.46). Dessa forma, o objetivo não seria mais pautado na análise dos conceitos morais
como algo imutável, mas, identificar como eles se formaram.
De acordo com Machado (2017, p.83-84):
O projeto genealógico [...] é uma tentativa de superação da metafisica através de uma
história descontínua dos valores morais que investiga tanto a origem, compreendida
como nascimento, como invenção, quanto o valor desses valores. Ligar a filosofia â
história – como Nietzsche também faz com a filologia, a fisiologia, a psicologia – é
um modo de marcar posição, de assinar sua diferença com relação a uma filosofia que
ele pretende denunciar como metafisica e moral.

A genealogia é ligada à história, no qual a ideia de valores eternos deixa de existir em
Nietzsche, nada mais passa a ser eterno, os valores não são uma entidade ontológica, não
possuem uma existência em si, eles são resultantes da criação e produção do homem,
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significando interpretações daquilo que o homem introduz no mundo, e que consequentemente
seria uma interpretação falsa segundo Nietzsche.
Como já citado, Nietzsche (1998, p. 9) recorre a sua formação para tentar solucionar o
problema apresentado:
Alguma educação histórica e filológica, juntamente com um inato senso seletivo em
questões psicológicas, em breve transformou meu problema em outro: sob que
condições o homem inventou para si os juízos de valor "bom" e "mau"? e que valor
tem eles?[...] para isso arrisquei respostas diversas, diferentes épocas, povos,
hierarquias dos indivíduos, especializei meu problema[...].

Nietzsche (1998, p.10) afirma que, "o primeiro impulso para divulgar algumas das minhas
hipóteses sobre a procedência da moral foi dado por um livrinho claro, limpo e sagaz — e maroto
—, no qual há uma espécie contraria e perversa de hipótese genealógica, sua espécie propriamente
inglesa". Ele menciona o livro A origem das impressões morais de 1877, escrito pelo Dr. Paul Rée59,
utilizando as teses para "substituir o improvável pelo mais provável".
Desde seu prefácio ele já deixa claro que pretende se afastar das “hipóteses inglesas
que se perdem no azul”. Nietzsche faz menção aos ingleses (os psicólogos ingleses ou
utilitaristas60) em contraposição aos seus ideais, entre eles estão o Stuart Mill e Herbert Spencer
e também Paul Rée, (de quem fora amigo próximo de 1875 a 1882).
As teses dos utilitaristas não estavam completas, pois,
é certo que lhes falta o próprio espirito histórico [...] o caráter tosco da sua genealogia
da moral se evidencia já no início, quando se trata de investigar a origem do conceito e
do juízo "bom". "Originalmente" - assim eles decretam - 'as ações não egoístas foram
louvadas e consideradas boas por aqueles aos quais eram feitas, aqueles aos quais eram
úteis; mais tarde foi esquecida essa origem do louvor, e as ações não egoístas, pelo
simples fato de terem sido costumeiramente tidas como boas, foram também sentidas
como boas - como se em si fossem algo bom." (NIETZSCHE, 1998, p.18)

Nietzsche põe em questão algumas ideias centrais do utilitarismo, principalmente quando
se trata da genealogia, os utilitaristas determinavam o valor de “bom”, a partir de ações não
egoístas, consequentemente ligadas ao útil. Nesse contexto, Nietzsche (1998, p.19) propõe que:

59

Suas primeiras hipóteses (de Nietszche) surgiram com a leitura da obra do dr. Paul Reè, autor inglês de A origem
das impressões morais de 1877, ele tentou propor uma espécie de hipótese genealógica, no entanto, o foco da
questão Nietzscheana, trata-se do valor da moral, “necessitamos de uma crítica dos valores morais, o próprio
valor desses valores deve ser colocado em questão” (Nietzsche, 1998, p.12) havendo a necessidade da construção
de uma genealogia, buscar o conhecimento de tais condições, sobre as circunstâncias em que se desenvolveram e
se modificaram ao longo do tempo.
60
Os utilitaristas são aqueles que aceita a Utilidade ou o Princípio da Maior Felicidade como Fundamento da
Moral, sustenta que as ações estão certas na medida em que elas tendem a promover a Felicidade e erradas quando
tendem a produzir o contrário da felicidade.
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Esse ponto de vista da utilidade é o mais estranho e inadequado, em vista de tal ardente
manancial de juízos de valor supremos, estabelecedores e definidores de hierarquias
[...] a palavra 'bom' não é ligada necessariamente a ações 'não egoístas', como quer a
superstição daqueles genealogistas da moral. É somente com um declínio dos juízos
de valor aristocráticos que essa posição 'egoísta' e 'não egoísta' se impõe mais e mais
à consciência humana.

Nessa perspectiva, os utilitaristas estavam enganados quanto a criação do valor “bom”,
pois ele não provém a quem se destina a ação, mas daqueles que agem, ou seja, dos nobres que
se autodenominam como bons. Dessa forma, é ingênuo associar o “bom” ao útil e ao não
egoísmo, pois os valores têm modos e significados distintos, logo, aquilo que se configura como
útil depende de quem o estabelece, precedendo que útil em um caso isolado pode não ser útil
em um contexto geral.
Da mesma forma Herbert Spencer, também seguiu esse pensamento, de bom como útil.
Essa atribuição de “bom” como valor elevado de utilidade e influência, para Nietzsche seria
uma explicação errada propondo uma gênese da moral de forma a-histórica, se baseando em
seus próprios conceitos sem considerar as condições históricas.
Dessa forma, eles tiveram com resultando uma tese historicamente insustentável. Pois,
para Nietzsche (1998, p.21) “a indicação do caminho certo me foi dada pela seguinte questão:
que significam exatamente, do ponto de vista etimológico, as designações para o ‘bom’
cunhadas pelas diversas línguas?”. Para ele a origem do “bom” deve ser pautada por uma busca
do significado da palavra desde seu princípio até o sentido atual.
A análise histórica da humanidade leva a exclusão de uma universalidade, seja religiosa,
moral ou filosófica. Segundo Nietzsche (1998, p.21-22) "nas palavras e raízes que designam o
'bom', transparece ainda com frequência a nuance cardeal pela qual os nobres se sentiam
homens de categoria superior [...] na maioria dos casos, eles designam a si mesmos conforme
simplesmente a sua superioridade no poder".
Com o estudo acerca da origem do juízo “bom” ele faz uso da etimologia, chega à
conclusão de que em todas as línguas a palavra “bom” deriva de uma mesma alteração
conceitual. A palavra “nobre” normalmente é atrelada a ideia bom, em paralelo, as ideias de
“plebeu”, “baixo” se relacionam ao ruim, no sentido de simples, diferente do senhor.
Boeira (2007, p.47) ressalta que:
Os nobres definem o que é “bom” a partir de si mesmos (o que eu faço é bom), de
suas próprias características, de suas ações típicas: a paixão pela vida, a felicidade, a
coragem, a afirmação de si mesmos, a confiança em sua superioridade, a abundância
de potência e o sentido de valor pessoal. Uma moral verdadeiramente nobre é, pois,
uma moral da auto - afirmação. Para o nobre, o oposto de “bom” é “ruim”,
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“imperfeito”, “incompleto”, palavras que designam a ausência de suas próprias
qualidades em um outro ser humano.

No entanto, vale ressaltar que há uma diferença entre bom/ruim e bom/mau, no primeiro
par de conceitos determina-se pela valoração do senhor, nobre/desprezível seria equivalente à
bom/ruim. No segundo par de conceitos, Nietzsche faz referência ao fato de que possa haver
outra origem para bom e mau, referente ao homem baixo, que proporciona uma inversão no
modo de valoração do senhor/nobre aristocrático. Dessa forma,
o conceito denotador de preeminência política sempre resulta em um conceito de
preeminência espiritual, não constitui ainda exceção (embora de ensejo a exceções) o
fato de a casta mais elevada ser simultaneamente a casta sacerdotal [...] É então, por
exemplo, que 'puro' e 'impuro' se contrapõem pela primeira como distinção de
estamentos; ai também se desenvolvem depois 'bom' e 'ruim', num sentido não mais
estamental. (NIETZSCHE, 1998, p.23)

Doravante, Nietzsche discute a origem dos sentimentos morais a partir do antagonismo
metafísico entre duas classes: a classe dos senhores e a classe dos escravos, na tentativa de
explicação das condições de criação desses juízos e nas consequências para o desenvolvimento
da sociedade. A classe senhorial constitui-se de duas classes rivais: a classe guerreira e a classe
sacerdotal. Da análise desse antagonismo suscita duas tendências morais que se configuraram
historicamente como formas divergentes de interpretação, a sua explicação consiste nas
condições de ascensão ou declínio das forças.
Isso acontece quando às duas castas se confrontam, os sacerdotes e os guerreiros, ambas
possuem interesses divergentes, enquanto os guerreiros priorizam a saúde física, a sua
conservação, que seria de suma importância para seus propósitos de guerra, aventura, caça e
outras atividades livres os sacerdotes acreditam que a guerra não é um bom negócio. “Em
termos genealógicos, a expansão de uma moral de escravos remonta à própria distinção entre
uma aristocracia sacerdotal e uma guerreira” (AZEREDO, 2016, p.312)
Com os sacerdotes tudo se torna mais perigoso, não apenas meios de cura e artes médicas,
mas também altivez, vingança, perspicácia, dissolução, amor, sede de domínio, virtude,
doença [...] o modo de valoração sacerdotal pode derivar daquele cavalheiresco-aristocrático,
depois desenvolver-se em seu oposto. (NIETZSCHE, 1998, p.24-25)

Assim, os sacerdotes judeus providos de um sentimento de vingança por se acharem
impotentes, inverteram a equação de valores dos aristocratas "os miseráveis são os bons, apenas
os pobres, impotentes, baixos são bons, os sofredores, necessitados, feitos[...], mas vocês,
nobres e poderosos, vocês serão por toda a eternidade os maus, os cruéis, [...] com os judeus
principia a revolta dos escravos na moral” (NIETZSCHE, 1998, p.26).

Página | 311

3 O nascimento do espirito de ressentimento
Essa rebelião/revolução dos escravos foi um processo, que pode ser visto como um
processo histórico, cultural e filosófico. Ele se dá início com o surgimento da metafisica, e a
noção responsabilidade e compensação com Anaximandro61, encontrando no cristianismo sua
formulação prática por meio da culpa. Por ser um processo longo, passou despercebido essa
vitória aos olhos dos demais, pois, do sentimento de ódio dos judeus surge a criação e a
recriação de valores triunfando sobre todos os outros ideais.
O escravo é caracterizado como homem do ressentimento, no qual os efeitos resultantes
se manifestam na percepção do outro como responsável pela dor sentida. A moral dos senhores
parte do sentimento de distância e superioridade para introduzir avaliações, já a moral dos
escravos faz da igualdade e da fraqueza seu móvel.
A moral dos escravos é criada como uma moral de rebanho, sua fundação se constrói
através do medo, dessa forma ele cria uma moral pautada na coletividade, para fins de
autodefesa. Tudo o que ´bom’ se configura aquilo que favorece a coletividade e tudo o que é
‘mau’ será aquilo que a ameaça.
Os escravos pensam a moralidade a partir de sua fraqueza e a sua impotência. Ele ressentese da força do tipo nobre, pois nela ele vê representada a sua impotência. Em razão dessa fraqueza
e falta de confiança ele não consegue confrontar os valores morais dos nobres, e sua reação ocorre
desvalorizando as suas qualidades (dos nobres), projetando-as como moralmente negativas, como
uma vingança simbólica por não ser capaz de afirmar suas vontades.
A moralidade humana, baseada nesse modelo levou os sacerdotes a convencerem o tipo
nobre a aceitar a perspectiva dos escravos e levando-o a enfraquecer a sua vontade de potência.
O nobre julga-se pelos padrões do escravo, que o ver como “mau” e passa-se a comportar tal
como o escravo o considera. Ele acaba voltando sua força para si mesmo, tornando-se culpado,
impotente e infeliz. Por sua vez, o fruto do ressentimento dos homens, se dá devido à
transformação dos valores, os “homens fracos” não podendo lutar com os mais fortes, usam a
vingança como artificio de defesa.
O homem ressentido manifesta a sua vida cujo princípio é uma condição negadora, pois
ele não consegue criar ou agir, colocando no outro a responsabilidade, o outro é mau. A partir

61

Nietzsche faz essa constatação em Anaximandro na obra A filosofia na época trágica dos gregos. Lá ele faz uma
análise do enuncia do de Anaximandro. Constatando que em Anaximandro existe uma culpabilidade na existência
que só é expiada com o sucumbir. fundamentados por uma lei de “compensação universal”
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dessa negação faz sentir-se bom. Em Nietzsche é perceptível que o ressentimento é uma doença
proveniente do tipo fraco/escravo que se define a partir dessa condição patológica.
A rebelião escrava na moral começa quando o próprio ressentimento se torna criador
e gera valores: o ressentimento dos seres aos quais é negada a verdadeira reação, a
dos atos, e que apenas por uma vingança imaginária obtêm reparação. Enquanto a
moral nobre nasce de um triunfante Sim a si mesma, já de início a moral escrava diz
Não a um "fora, um "outro", um "não-eu" - e este Não é seu ato criador. Esta inversão
do olhar que estabelece valores - este necessário dirigir-se para fora, em vez de voltarse para si - é algo do próprio ressentimento: a moral escrava sempre requer, para
nascer, um mundo oposto e exterior, para poder agir em absoluto - sua função é no
fundo reação. (NIETZSCHE, 1998, p.28-29)

Na moral do senhor, o esquecimento atua fazendo com que a memória não invada a
consciência, assim ela se torna algo sensível e não consegue desenvolver o ressentimento.
Contrário do que ocorre no tipo escravo, aqui o esquecimento se torna impossível, levando ao
desenvolvimento acentuado da memória e a uma vingança imaginária. Como Deleuze (2018)
desenvolve em sua abordagem, Nietzsche insiste na incapacidade de esquecimento, na
faculdade de nada esquecer ou na natureza reativa dessa faculdade, no qual seria preciso ser
considerada em todos os pontos de vistas.
Tendo em vista essa análise, Nietzsche (1998, p.29) aponta que,
Quando o modo de valoração nobre se equivoca e peca contra a realidade, isso ocorre
com relação à esfera que não lhe é familiar, que ele inclusive se recusa bruscamente
a conhecer: por vezes não reconhece a esfera por ele desprezada , a do homem comum,
do povo baixo; por outro lado, considere-se que o afeto do desprezo, do olhar de cima
para baixo, do olhar superiormente, a supor que falseie a imagem do desprezado, em
todo caso estará muito longe do falseamento com que o ódio entranhado, a vingança
do imponente, atacará [...] o seu adversário.

Uma possível interpretação para o homem ressentido, encontra-se numa perspectiva
deleuziana “havendo [o homem do ressentimento] experimentado uma excitação forte demais
(uma dor), ele teria renunciado a reagir, não sendo bastante forte para formar uma resposta”.
(DELEUZE, 2018, p.150). Deleuze (2018) concorda com o fato dessa interpretação ser errônea,
pois, o homem ressentido não “reage”, porque sua reação não tem um fim, ela é apenas sentida,
dessa forma o homem ressentido não age.
Não havendo essa ação, ele se propõe a atacar o seu objeto, como algo plausível de
vingança, este deve pagar o atraso infinito. Como presume Nietzsche:
O homem do ressentimento não é franco, nem ingênuo, nem honesto e reto consigo.
Sua alma olha de través, ele ama os refúgios, os subterfúgios, os caminhos ocultos,
tudo escondido lhe agrada como seu mundo, sua segurança, seu bálsamo; ele entende
do silêncio, do não-esquecimento, da espera, do momentâneo apequenamento e da
humilhação própria. (1998, p.30)
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Para Deleuze,
O ressentimento é o triunfo do fraco como fraco, a revolta dos escravos e sua vitória
como escravos. É em sua vitória que os escravos formam um tipo. O tipo do senhor
(ativo) será definido pela faculdade de esquecer, bem como pela potência de agir as
ações. O tipo escravo (tipo reativo) será definido pela prodigiosa memória, pela
potência do ressentimento; várias características decorrem daí e determinam esse
segundo tipo. (2018, p.152)

Nietzsche acredita que o ressentimento mesmo quando atinge o nobre ele se consome e
desaparece imediatamente, ele não consegue envenenar; em outros casos esse ressentimento
nem sequer aparece, levando-a a acreditar que ele é inevitável naqueles cujo características são
a impotência e a fraqueza. A moral esconde seu caráter utilitarista, o utilitarismo por sua vez
esconde o ponto de vista de um outro elemento, que seria por fim o ponto de vista triunfante, o
ponto de vista do tipo escravo que permeia entre o tipo senhor.
Todavia, forças reativas (escravos) se opõe as forças ativas (senhores) causando a
revolta das forças reativas, no entanto essa revolta ainda não seria um triunfo, se não houvesse
a intervenção de uma terceira força, pois era necessário um “artista da ficção” capaz de se
aproveitar da ocasião dirigindo a projeção e posteriormente operar a inversão. “Aquele que dá
forma ao ressentimento, aquele que conduz a acusação e leva sempre mais longe o
empreendimento de vingança, aquele que ousa a inversão dos valores, é o sacerdote”.
(DELEUZE, 2018, p162). Assim, sem a casta dos sacerdotes impulsionando a revolução, os
escravos jamais poderiam elevar-se ao ponto de inverter os valores.
4 Considerações finais
Considera-se que diferenças marcantes compões a moral do senhor e a moral do escravo,
a moral dos senhores se concentra no sentimento de distância, enquanto a moral dos escravos
faz uso da igualdade e da fraqueza. Esses sãos os dois mecanismos principais que movem os
interesses de ambos.
O antagonismo presente nessas distinções, separam essas morais. O nobre despreza o
escavo, pois este aos seus olhos não consegue elevar-se sobre ele, mas o escravo menospreza o
nobre. O que funda a moral dos escravos, é o medo, pois o fraco teme o forte, criando uma
defesa pautada na coletividade.
Constitui-se dessa maneira, uma moral de rebanho, como um sistema de autodefesa,
tudo aquilo que se avalia como bom será aquilo que favorecerá a coletividade, enquanto tudo o
que é mau será aquilo que os ameaça. Mediante seus estudos, Nietzsche observa que a palavra
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“nobre” era associada a ideia de bom, assim como a palavra “plebeu”, estava associado a ideia
de ruim. Até esse determinado momento, a ideia de ruim só estava atrelada ao simples, comum,
ou aquele que era diferente do senhor.
Nesse sentido, há uma diferença entre os dois pares de conceitos “bom e ruim” e “bom
e mau”. No primeiro par de conceitos, destina-se a valoração do senhor, no qual
nobre/desprezível se equivale a bom/ruim. No entanto, o segundo par de conceitos designa um
juízo de valor bom e mau, baseada na ação. Nietzsche busca mostrar que houve um esforço dos
sacerdotes, que sendo movidos pelo ódio aos nobres, adicionando fracos e sofredores para
transmutar a moral dos senhores em moral dos escravos, causando uma inversão.
A inversão realizada, fez com houvesse uma rebelião dos escravos, esse novo modelo
influenciou de forma significativa a moralidade humana. Com a ajuda dos sacerdotes, o nobre
acaba aceitando a perspectiva dos escravos, e sua vontade de potência é enfraquecida. Dessa
forma, o nobre se vê pelos padrões dos escravos, que aos olhos destes são os “maus”.
O fruto dessa transformação de valores, é o ressentimento, pois os fracos não podendo
lutar com os fortes, usam a vingança como defesa. Responsabilizam o outro, o outro se torna
mau. O escravo tem um acentuado desenvolvimento da memória, e não é capaz de desenvolver
o esquecimento.
O nobre julga-se pelos padrões estabelecidos pelo escravo, agindo contra os seus
próprios impulsos e valores. A moralidade dos escravos o proíbe de expressar a sua natureza
afirmativa, desenvolvendo um sentimento de culpa, impotência e a própria infelicidade.
Portanto, “mau” no sentido da moral dos escravos, será aquele que for nobre, forte, ou seja, o
“bom” da moral dos senhores, os fracos nesse sentido, não criaram novos valores, eles apenas
invertam os valores já existentes e colocados pelos nobres.
Contudo, percebe-se que a crítica psicológica aos fracos, pressupõe consequências
pulsionais do sentimento de impotência, o ressentimento. O escravo possui um desequilíbrio de
suas forças, suas ações sofrem influências externas, a sua fraqueza impede que sua força se afirme,
por não ser dono de si ele é impedido e desviado pelas forças externas. A vontade de potência não
se afirma, pois aceita o Não como uma entidade ontológica. Ao nobre, por possuir condições
adequadas, a sua força segue seu fluxo de forma livre, ele apresenta um controle de si e do mundo
exterior, ambos se movem harmonicamente, elevando sua potência. O escravo por outro lado, se
separa desse mundo, nega o exterior e busca se afirmar com seus escassos recursos.
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RESUMO: Foi na arte contemporânea que uma série de artistas passaram a explorar e empregar
em suas obras novos materiais e técnicas. Práticas, estilos e formatos foram sendo inseridos,
dando espaço a novos materiais e procedimentos de trabalho, tais como a utilização do
bordado/costura nas novas produções artísticas. A presente pesquisa consiste em um trabalho
de conclusão do curso de Licenciatura em Artes Visuais, do Departamento de Artes, da
Universidade Federal do Maranhão e tem como objetivo construir um estudo sobre a presença
do bordado nas produções de artistas na arte contemporânea, aprofundando na vida e obra do
artista José Leonilson Bezerra Dias. A metodologia do trabalho estará alicerçada em estudo
bibliográfico como fonte e objeto de pesquisa. O trabalho abordará a arte conceitual e a inserção
de novos materiais na obra de Marcel Duchamp, apresentadas por PAZ (1990); a pesquisa em
Poéticas Visuais apresentada por REY (1996) e a vida e obras de José Leonilson como um
diário íntimo de sua vida apresentadas por LAGNADO (2019).
Palavras-chave: Bordaduras; Manualidades; Materiais; Memória.

1 Introdução
Bordar é desenhar com a linha e diversos foram os artistas que enxergaram no bordado
e na costura recursos para suas obras na arte contemporânea. Alguns percorreram pelo caminho
pessoal e íntimo do bordado, buscando compreender o seu próprio eu; outros, pela
rememoração de uma técnica que tem um histórico familiar e doméstico.
A arte contemporânea abriu espaço para que se inserissem estes novos materiais no
ambiente artístico. Os artistas puderam, então, se expressar e se comunicar através das linhas,
agulhas e tecidos. Além disso, trouxeram uma carga mais subjetiva e intelectual para suas
produções, indo além do aspecto contemplativo.
Este fazer genuinamente manual que é o bordado permite abrir um leque de possibilidades
com suas palavras e figuras que neles estão desenhadas, as quais podem ser estudadas a fim de se
revelar e rememorar falas, histórias ou confidências que se costuraram socialmente. Linhas,
tecidos, cores, ícones, ornamentos, grafismos, o suporte no qual é produzido são apenas alguns
dos aspectos técnicos que podem ser analisados para além do texto.
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Desse modo, pesquisar a utilização do bordado como técnica de expressão e
comunicação torna-se imprescindível para compreender de que forma essa materialidade
contribuiu para produzir inúmeros ganhos e provocar forte influência na arte contemporânea.
2 Referencial artístico
Foi na arte contemporânea que uma série de artistas passou a explorar e empregar em
suas obras novos materiais e técnicas. Ela transformou pensamentos e modos de produzir arte.
Práticas, estilos e formatos foram sendo inseridos, dando espaço a novos materiais e
procedimentos de trabalho.
Tintas e telas deixaram de ser materiais exclusivos dos artistas na contemporaneidade,
à medida que passam a fazer uso também de outros elementos, como alimentos, indivíduos,
produtos sonoros, dentre outros (ARCHER, 2012). E isso só foi possível devido a diversas
rupturas de cânones estéticos europeus. Com a industrialização, o advento do daguerreótipo e
da máquina fotográfica, a sociedade europeia, a partir do século XVIII sofreu grandes
transformações. A reprodutibilidade técnica permitiu a exploração de outras possibilidades de
pintura, uso das cores, as transformações sociais e abriram campo fecundo para modalidades
de expressão artísticas como assemblages, happenings, instalações.
Nesse contexto, Duchamp questionou o caráter “retiniano” da pintura, propondo arte
como um modo de refletir e pensar, constituindo-se como um dos ícones da arte conceitual.
Certamente Duchamp não imaginaria as proporções que suas atitudes tomariam na arte
que estava por vir. -PAZ (1990) apresenta Duchamp como um dos pintores que definem a arte
contemporânea, quer seja por suas negações, quer seja por suas novas investidas. A noção de
arte a partir dele foi estendida para incluir coisas as quais não eram pensadas.
Além disso, Duchamp foi referência na adoção de uma carga mais intelectual e decifradora
de uma obra de arte, não mais somente contemplativa. As obras desse artista deixam de ser somente
uma imagem por imagem e passam a apresentar reflexões sobre a imagem (PAZ, 1990). Duchamp
estava interessado em ideias, indo além do aspecto meramente visual de uma obra de arte.
Com a abertura impulsionada por Duchamp, diversos artistas foram surgindo, passando
a ser conhecidos como “artistas do processo” (BAHIA, 2002). A autora explica que tais artistas
além de explorarem e fazerem uso em suas obras de uma diversidade de novos elementos que
estavam ao alcance, buscavam dar maior relevância ao ato do fazer de seus processos de criação
do que para o valor visual. Assim deram ênfase a uma vontade de se distinguir de uma produção
caracterizada pela apatia na utilização de materiais, pelo modo serial e impessoal dos objetos.
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Atitudes estas que fizeram com que eles ganhassem destaque no período que compreendeu as
décadas de 1950 até 1990.
Mediante a essa nova abordagem, aos novos materiais sendo inseridos no meio artístico
e as atitudes de diversos artistas na contemporaneidade, interessa tratar neste artigo de um
aspecto em particular: a utilização de tecidos, linhas e agulhas como materiais nas produções
de bordaduras de artistas contemporâneos.
3 Alguns artistas
O uso desses materiais por muito tempo se restringiu ao gênero feminino. Tanto
RICHTER (2003) quanto BAHIA (2002) afirmam que a prática do bordado e da costura se
destinava à tradição doméstica, com o intuito somente de capacitar as mulheres para as
atividades de casa. As peças confeccionadas tinham como objetivo decorar a casa, enxovais,
roupas e, algumas vezes, gerar renda para a família (ZIANI, 2013).
A prática de bordar era um indicativo, perante a sociedade, de que a mulher seria uma
pessoa digna, boa esposa e boa mãe dentro de casa. Além do mais, ministrava-se disciplinas
trabalhos manuais ou educação doméstica em escolas e conventos destinadas à educação
feminina como forma de preparar as mulheres para administrar suas futuras famílias (SOUSA,
2012). Nota-se, com isso, a relação quase que inseparável da figura feminina e dos trabalhos
manuais de bordaduras e costura.
Contudo, ao longo da história, essa prática veio sendo propagada sob novas maneiras.
Passou a impulsionar reflexões e interpretações, destacando-se na poética de alguns artistas
visuais. Novas personagens foram surgindo, fazendo uso do bordado/costura em suas produções
de arte. Assim, através de suas obras, incorporam novas perspectivas de criação e leitura para
essa tradição genuinamente manual.
A exemplo disso apresenta-se a artista brasileira contemporânea Rosana Paulino , que
enxergou a potencialidade da utilização do bordado em suas práticas artísticas. Mulher, negra,
paulista, vinda de uma família humilde, Rosana fez uso de seus próprios recursos biográficos
como base para uma reflexão autobiográfica e social (SIMIONI, 2010).
MARQUES e MYCZKOWSKI (2015) apresentam a tessitura como o principal aspecto
de expressão da obra de Rosana Paulino, através de vivências pessoais e de lembranças da
história feminina negra no Brasil que penetra, de maneira velada, na trama social do país.
Artista, investigadora em arte e professora, já participou de diversas bienais, tendo suas obras
presentes em importantes museus mundo afora.
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Outra artista que se destaca pelo uso das agulhas e linhas é Marlene Barros. Vinda de
uma família de artistas, Marlene é artista visual nascida no Maranhão. Suas obras se destacam
pela temática constante do universo feminino, dando uma linguagem mais contemporânea a
elas por meio de materiais diversos.
Em entrevista concedida à Rádio Universidade FM, Marlene apresenta sua produção
artística denominada “Os fazeres da clausura feminina”, a qual propõe uma reflexão sobre o
fazer feminino que muitas vezes não é valorizado. Conforme as palavras da artista
(comunicação oral)62,
“[...] me chamou muita atenção o fato de alguns fazeres como a costura, o bordado e
o crochê, que antes eram desconsiderados e tratados como uma arte menor, acredito
que até pelo fato de estarem ligados ao universo feminino, de repente esses fazeres
agora invadem galerias de arte, espaços reservados à arte. São usados principalmente
por mulheres e até por artistas homens”.

Sob um emaranhado de teias, a artista encontrou nas linhas e agulhas uma forma de se
reinventar. Sua obra, uma instalação produzida no seu próprio quarto, discute questões ligadas
à figura feminina e ao fazer manual produzido por ela que, por muito tempo, era considerado
ingênuo e sem reconhecimento no meio artístico.
Além disso, torna-se necessário destacar a interessante presença da figura masculina
que foi surgindo ao longo dos anos como também detentora das práticas do conjunto tecidolinha-agulha. Foram homens que buscaram utilizar de forma livre e flexível tais materiais,
contrapondo, assim, os padrões estabelecidos pela sociedade.
José Leonilson, Arthur Bispo do Rosário e João Cândido Felisberto são alguns nomes
que puderam inserir a tradição da técnica e própria prática do bordado no espaço artístico
brasileiro erudito e perceberam, de forma intuitiva ou não, que cada matéria/prática se trata de
uma estrutura complexa, apresentada com linguagens e perspectivas próprias, e que isso deve
ser levado em conta (BAHIA, 2002). Vale ressaltar que a inserção de tais materiais na vida e
obras desses artistas se deu de forma distinta.
João Cândido Felisberto foi exemplo de artista que utilizou trabalhos manuais de
bordadura para se expressar, mesmo não fazendo parte do circuito artístico, tampouco estando
perto de referências artísticas. Marinheiro, foi um dos símbolos mais lembrados de uma revolta
que aconteceu no Rio de Janeiro no ano de 1910, conhecida como a Revolta da Chibata
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Entrevista concedida por RIBEIRO, Marlene Barros. Rádio Universidade FM, São Luís, 2020. Arquivo .mp3
(14m35s).
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(ALMEIDA, 2011). Sua vida, apesar de sofrida por certo momento, lhe proporcionou bordados
de valores únicos que hoje são conservados em museus ao redor do país.
Outro artista a destacar é Arthur Bispo do Rosário. Marinheiro, pugilista e depois
internado como esquizofrênico-paranoico, seu caminho pessoal foi singular e original. Suas
produções artísticas foram representações de visões, experiências e relatos de sua vida. Utilizou
diversos tecidos, lençóis e uniformes hospitalares como base para suas obras, desfazendo suas
tramas (CABAÑAS, 2018). Tal ocorrência não foi empecilho para se tornar o que é hoje uma
das artes demasiadamente reconhecidas e importantes do século XX.
Apesar de não apresentarem nenhuma relação, pode-se observar que esses artistas possuem
características semelhantes em suas obras. Seus trabalhos tinham um conteúdo pessoal, onde
buscavam abordar reflexos de suas vidas particulares, experiências e sentimentos. Além do mais, suas
obras faziam parte de um processo. Seus pensamentos, observações, dúvidas e incertezas permitiam
evidenciar a importância do fazer na poética de seus trabalhos (BAHIA, 2002).
Para esses artistas, bordar se tornou sinônimo de encontro: encontro do artista com si
mesmo esua criação. NOSEK (2009) aduz que o bordado demonstra [...] um trajeto que corre
frente e verso, apresenta-se e desaparece, se manifesta e se oculta. Constitui uma forma peculiar
de desenho em que gesto e figura se mostram em descontinuidade, mas numa relação essencial”.
Com isso, o bordado, como matéria presente nas obras desses artistas, é parte integrante
para representação da ideia e significações desenvolvidas.
Diante disso, nota-se a variedade de artistas contemporâneos que buscaram utilizar as
tramas dos tecidos e bordados em suas produções artísticas. Porém, no presente artigo
apresentaremos uma breve análise da vida e obra de um artista em particular: Leonilson.
4 O diário íntimo de “Léo”
José Leonilson Bezerra Dias é um exemplo de artista que trouxe em suas obras a
concepção de trabalhos manuais. Mas antes disso, Leonilson, “Léo” ou até mesmo somente
“Zé” como era mais conhecido para os amigos, produziu um acervo artístico ao longo de sua
vida que incluiu pinturas, esculturas, gravuras, desenhos e algumas instalações.
Artista brasileiro participante da Geração 1980, fez parte do grupo de jovens artistas que
se desprendeudo conhecimento analítico que regeu a educação de suas gerações. Coincidindo
com as mudanças culturais e o gradual fim da repressão da ditadura militar no Brasil, suas
atitudes frente ao mundo tomaram o lugar dos trabalhos racionais e “cerebrais” da arte
conceitual dos anos 1970: uma poética guardada, receosa de se expressar, em um período de
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autoritarismos onde não se podia nomear as coisas. Assim, esta nova geração surge se
destacando peça força e coragem dos novos artistas ao retomarem o fazer pictórico.
Esses jovens eram tidos como as novas promessas das produções artísticas
contemporâneas do país. Alguns recém-formados por escolas de arte e com uma produção livre,
conforme explica MONTEIRO (2015, p. 11), eles foram celebrados pela mídia e crítica da
época. Apesar de apresentarem elementos em comum em seus trabalhos artísticos como o
retorno à pintura, o tema se torna genérico por não levar em conta as características individuais
de cada artista (ARAÚJO, 1999, p. 34).
Os anos 80 trouxeram consigo uma heterogeneidade de outras questões. Os jovens
artistas passaram a explorar possibilidades de uso de novos materiais, criando, assim, uma nova
dimensão nas superfícies das produções. Tratava-se de materiais que não eram tão comuns no
âmbito artístico para se produzir, como miçangas, linhas, pedrarias. Eram utilizados na tela
tanto junto às tintas quanto nos seus espaços vazios. A inserção de números, palavras, pedaços
de tecidos ou de impressos também passou a ser frequente nas obras dos artistas dos anos 1980.
Juntamente a essa vasta possibilidade de materiais que foram sendo utilizados pelos
novos artistas, foi-se incorporando também ao espaço artístico brasileiro erudito as práticas e
tradições de cultura popular, como o bordado e a costura. Foram as tradições da cestaria, do
vime e a corda trançados, da madeira semibruta, da marcenaria, por exemplo (BAHIA, 2002).
Havia uma pluralidade de linguagens e experimentações. Com isso, nota-se que o
retorno da pintura por esses jovens artistas não foi abarcada por todos. Muitos não se limitaram
somente a pintar, como foi o caso de Leonilson, o qual produziu obras com vasta pluralidade
de linguagens e experimentações.
Observa-se que, ainda no início dos anos 1980, as primeiras experimentações de
Leonilson seguiram um percurso que se dsesenvolveu a partir de desenhos sobre papel com
nanquim, aquarela, lápis de cor e hidrocor (GOIS, 2015). Suas obras estavam em processo de
formação. Sobre esse processo, entende-se como sendo um momento único entre o artista
contemporâneo e a sua obra. Ele não está em busca do resultado plástico final, mas sim estar
presente, ali, com seu trabalho. Ele se permite estar em constante transformação e descoberta
(REY, 1996), estando completamente envolto na construção de cada obra.
Assim sendo é interessante perceber e analisar as diferentes trajetórias que o trabalho
de Leonilson seguiu ao longo de sua vida. Ainda em construção, suas primeiras pinturas se
pareciam com o que estava sendo produzido ao redor do mundo. Eram visualmente violentas e
agressivas (ITAÚ CULTURAL, 2012).
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Diante disso, é possível estabelecer aproximações das obras já produzidas por Leonilson
com aquilo que já foi feito. De fato, pode-se constatar muitas influências artísticas nos primeiros
trabalhos de Leonilson. O artista, comparado a uma espécie de “esponja”, absorvia e
incorporava a sua obra instantaneamente tudo aquilo que estava ao seu redor e que estivesse
sendo produzido ao redor do mundo (ITAÚ CULTURAL, 2012).
Percebem-se características de recorte pop e minimalista nas produções de José
Leonilson. Da característica pop, nota-se “seriações, repetições de imagens, justaposições de
objetos” (RICCIOPPO, 2008). Tal influência se deu devido ao universo da cultura de massa
onde esses objetos circulavam e e é notavel na utilização de objetos do cotidiano como meios
de expressão da subjetividade do artista e, muitas vezes, como forma de introduzir novos
significados a esta mesma singularidade. O uso desses objetos evidenciava o caráter
colecionista de Leonilson, onde “anotações, desenhos, esboços, diários, cartas, poesias” faziam
parte de coleções em suas poéticas (LOPES, 2011).
Além disso, a utilização de materiais do cotidiano, como fez Leonilson, é uma assertiva
apresentada por LIPPARD (2013) a partir do momento que a arte enquanto ideia passou a
ganhar mais espaço que do que a arte como produto. Artistas se libertaram de limites presentes.
Não ficaram restritos somente a técnicas, materiais ou questões econômicas para produzir, o
que não deixou de tornar suas artes menos arte que um trabalho famoso de Leonardo da Vinci,
por exemplo.
Contudo, ao longo de sua vida, Leonilson esteve em constante processo de formação e
de descoberta, tanto de si como de sua obra. Se antes o artista achava que em suas pinturas, por
serem grandes, era necessário utilizar força, agressividade e violência, no início da década de
1990, porém, suas obras se tornaram mais complexas e singulares. Um paralelo que se justifica
pelo fato de Leonilson ter passado a se questionar e questionar sobre seus trabalhos, além,
também, do seu corpo que se encontrava debilitado por conta da doença.
Leonilson passou por cima da agressividade anterior para trabalhar utilizando a
delicadeza dos panos bordados. Seu trabalho passou a lhe trazer paz espiritual. Observou que o
mundo não necessitava de mais violência, mas sim de amor e delicadeza (ITAÚ CULTURAL,
2012). Sua obra esteve em processo e o processou, colocando-o em estado de constantes
descobertas.
Com isso, seu trabalho muda de formato, temática e tamanho. A delicadeza na figura e
no texto ganha destaque, passando a se tornar mais pessoal, intimista e autobiográfica. Eram
frequentes em suas obras temas religiosos, morais e amorosos (LOPES, 2011). Além disso,
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Leonilson inaugurou o caráter diarístico na arte ao utilizar uma metodologia de mapear e
registrar anotações do seu dia a dia, acontecimentos, viagens, encontros etc. (ITAÚ
CULTURAL, 2012). Todas suas ideias tinham origem em alguma coisa, fossealgum lugar, ou
pessoa ou ainda no próprio cotidiano.
Devido a uma alergia a tintas, Leonilson buscou novos meios para produzir arte,
passando a utilizar tecidos, linhas, agulhas como forma de expressão (LOPES, 2011). Além
disto, o aspecto da bordadura se evidenciou mais ainda após a descoberta de ser portador do
vírus da Aids. Com o corpo debilitado devido a doença, Leonilson teve que se adaptar aos seus
novos materiais de trabalho.
O bordado e os objetos de pano que confeccionava se tornaram seus aliados por ser
materiais mais delicados e leves. Apesar da doença, o artista continuou com uma produção
poética; a inserção desses novos elementos trouxe leveza de uma forma que se encaixaram
metaforicamente bem (ITAÚ CULTURAL, 2012).
Ressalta-se que desde bem cedo Leonilson teve contato com o bordado. Seu pai era
comerciante e trançava tecidos; sua irmã e avó gostavam de costurar e bordar e sua mãe tinha
um quarto de costura em casa onde lá eram feitos bordados em lençóis, monogramas e reformas
de roupas (LAGNADO, p. 85, 2019).
Na infância, Leonilson costumava brincar com os tecidos, linhas e materiais de bordados
da sua mãe (SANT’ANNA e PRATES, 2009). Ademais, o contato com essa prática também
aconteceu na escola, visto que o artista estudou o primeiro ano primário em uma escola de
freiras só para meninos onde teve aulas de arte e bordado. (LAGNADO, p. 89, 2019). Logo,
entende-se que tudo isso favoreceu um contato direto de Leonilson com o mundo do bordado e
da costura.
O bordado, a costura, as linhas foram base para sua expressão. Suas obras são carregadas
de significados e sentimentos. Trata-se de um trabalho muito lembrado por seu conteúdo
autobiográfico (BUTKUS, 2013). Ultrapassa uma simples contemplação. Permite que o público
gaste mais tempo observando e buscando entender o que o artista quis dizer.
O comentário de Ana Beatriz Bahia sobre as bordaduras de Leonilson (2002, p. 6)
evidencia a preocupação e o cuidado dele com cada ponto costurado, o qual deveria ser bem
feito. Caso contrário, seria desmanchado e refeito. Não fazia de forma aleatória. Tanto o verso
do pano quanto a frente apresentavam a mesma dedicação. Nas próprias palavras do artista, ele
afirmava tentar costurar de uma boa forma, ficando chateado quando a linha “escapava”
(LAGNADO, p. 131, 2019). Essa dedicação e a disposição de variados pontos em suas
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produções se assemelhavam a um bom profissional do bordado, visto que ele não se apoiou
descomprometidamente na técnica.
Além do mais, bordar se tornou um prazer para o artista, bem como era o ato de pintar
no início de sua carreira. Trocou as tintas e pincéis pelos tecidos (feltro, veludo, voile), linhas
e agulhas. Como ele mesmo explica, “[...] o negócio da mão é o prazer de dar o ponto, de errar,
de cortar e de voltar de novo” (LAGNADO, p. 85, 2019). Isso proporcionava a descoberta das
mais variadas possibilidades que o manuseio e a prática do material apresentavam.
Esse prazer, apontado claramente pelo artista, esteve diretamente ligado ao ato do seu
fazer. Em entrevista concedida à LAGNADO (2019), Leonilson pontua o quão importante é o
entendimento e a valorização do fazer para o artista ao longo do seu processo de criação:
Eu gosto de fazer. É meu prazer. A obra é conseguir fazer. A gente trabalha com o
que se tem. Se não é possível fazer alguma coisa, tem que fazer outra. É preciso
respeitar isso. Eu já disse que a obra não é tão importante quanto o aprendizado. É
muito importante ir aprendendo com o que se faz (LAGNADO, 2019, p. 116).

Assim, a partir dessa compreensão, Leonilson não delegava as tarefas de suas poéticas
a outras pessoas por acreditar que só o artista entenderia a “energia” do processo que ia além
do aspecto físico, mesmo na época em que esteve fragilizado com a doença.
Tal afirmação entra em concordância com a ideia referida por Sandra Rey sobre a
importância do fazer no processo de instauração da obra. A autora explica que nesse momento
o artista se coloca em processo de descoberta. Ele passa a descobrir coisas e a se descobrir. E
isso só poderia ser possível através da obra se fazendo. Logo, nessa etapa, tudo ficaria mais
“pobre” se esses acasos fossem descartados, pensando na obra apenas como um simples produto
final (REY, 1996, p. 87).
A utilização de variadas técnicas comprovava que Leonilson não esteve preocupado em
se limitar a nenhum estilo de produção artística. Seria um artista abstrato? Figurativo?
Conceitual? Optou pela liberdade de mescla dessas linguagens, evidenciando o caráter
contemporâneo de seu trabalho. Tal liberdade, conforme explica REY (1996), faz parte da base
estruturante da poética de produção de um artista. Contudo, é certo observar um artista
totalmente envolvido no processo e na valorização da matéria.
Para compreender a obra de um artista é necessário, além de conhecer sua proposta e o
seu modo de produzir, transitar pela linguagem. A palavra não traduz por si só a obra, mas ao
se conectar e se complementar junto à prática permite que o invisível seja desvendado (REY,
1996). E observa-se claramente essa questão na produção de Leonilson. Suas bordaduras, de

Página | 325

acordo com ANDRADE e CHAGAS (2018), são páginas de um diário, onde ele apresentava
seu coração ao mundo.
Posto isto, chama a atenção em muitas obras do artista a utilização de palavras, as quais
se dividiam em “gírias, expressões, números, padrões de estampas, clichês favoritos”
(RICCIOPPO, 2008). À primeira vista poderiam parecer soltas, vazias, sem sentido. Entretanto,
tais palavras são, segundo BUTKUS (2003), carregadas de implicações afetivas, ultrapassando
um simples exercício lógico. Elas aparecem tanto nos títulos das obras quanto contextualizadas
com a imagem e o material. Por vezes, tais palavras se direcionavam a dedicatórias ou mesmo
autobiografias (GOIS, 2015).
LOPES (2011), ao apresentar alguns exemplos de nomes de trabalhos do artista, tal
como “As ruas da cidade”, “Voilà mon coeur”, “Longo caminho de um rapaz apaixonado”, “O
que você desejar, o que você quiser, estou aqui, pronto para servi-lo”, evidencia o peso das
palavras e o caráter sincero com que Leonilson pretendia manter com o público, compartilhando
suas experiências, incertezas e aflições.
Na obra “Para quem comprou a verdade”, de 1991, o artista fez uso de um tecido voile
com bordaduras em linha preta, descrevendo as seguintes palavras: "Para quem comprou a
verdade, os louros, o cetro, o tombo" (SCHLEDER e PERIGO, 2016). Nota-se que as palavras
que descritas por Leonilson se localizam nas extremidades do tecido, deixando no centro um
grande espaço vazio. O artista propõe a necessidade que se tem de debater sobre a verdade, a
partir do momento que se interpreta na obra a existência de alguém que comprou a verdade.
A contemporaneidade de suas obras estava no significado aberto da arte que produzia,
sempre buscando comunicar a verdade. Posto isto, destaque-se que a temática da verdade
aparecerá constantemente nas produções de Leonilson (RICCIOPPO, 2008). Exemplifica-se tal
fato nas obras “Favorite game” (1990), “El desierto” (1991) e “São tantas as verdades” (1988).
Esta última, por sua vez, serviu de base para a produção do livro da autora Lisette Lagnado, de
2000, que leva o mesmo nome da obra. Contudo, a verdade também penetraria as obras de
Leonilson mesmo que de forma contrária, como sugere a obra “O mentiroso”, de 1992
(RICCIOPPO, 2008).
No período em que esteve em fase final, já bem debilitado por conta da doença, sua
condição enferma repercutiu visivelmente em seu trabalho. Mais do que autobiográfica,
conforme explica LAGNADO (2019, p. 57), sua produção deve ser entendida como um
“autorretrato” nessa época.
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É o exemplo da obra “El puerto”, de 1992. Uma obra com singelas dimensão e
apresentação. Em um tecido com listras nas cores verde e branco, comprado pelo próprio artista,
Leonilson bordou em sentido vertical as seguintes informações: “Leo, 35, 60, 179, El Puerto”.
Alinhavados com linha azul em seu entorno, esses dados revelam a situação presente: o
personagem “Leo” se refere ao nome pelo qual Leonilson era mais conhecido pelos amigos
mais próximos; o número 35 se refere à sua idade na época; o 60, ao seu peso; e o 179 à sua
altura em centímetros.
Em complemento a isso, LAGNADO (2019, p. 58) explica que o bordado revela, de forma
precisa, um quadro mutante: a situação presente da figura retratando um ser soropositivo
(descoberta há um ano da produção da obra) e isso acarretou diversas mutações físicas ao seu corpo.
Figura 01: “El Puerto”. 1992. Linha sobre tecido de algodão listrado, prego, fio de cobre e tinta acrílica sobre
moldura de espelho. 23 x 16 x 2,5 cm.

Fonte: LAGNADO, 2019.

O tecido listrado encobre um pequeno espelho, simulando uma cortina. Quando esta é
aberta, é possível refletir sobre o encontro de duas feições: a do indivíduo que vê sua imagem
refletida no espelho e a de Leonilson (ANDRADE e CHAGAS 2018). Ele desafia o outro a
enxergar dentro de si e dentro do próprio artista, por meio de suas angústias, dores e intensa
trajetória como soro positivo. Sobre essa experiência do olhar, PERIGO (2014) aduz que
[...] a questão do ver e do ser visto na projeção da morte, a angústia de ser observado
pela morte e a partir daí encontrar seu processo poético constitui uma negação de
entrega, de resistência diante de uma certeza que se edifica na imagem de um túmulo,
mas que encontra suspiro no poder da criação. A imagem da morte é projetada para a
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obra, e a obra reflete a projeção de um corpo fragmentado, traduzido pelo gestual do
bordado, pelos tecidos leves, sóbrios, por panos que até então recobriam aquele corpo
e são transformados em suportes para novas experimentações. (PERIGO, 2014)

O instante ato de abrir a cortina, representada pelo tecido pequeno listrado, associa-se
ao local físico do porto, o qual leva o nome do título da obra. Um porto sugere um lugar onde,
a todo o momento, recebe pessoas e se despede de outras. Trata-se de relações entre pessoas
diferentes, que não se conhecem, que se cruzam em momentos passageiros e efêmeros
(ANDRADE e CHAGAS 2018). Assim acontece com o contato através do espelho proposto
por Leonilson. Pessoas distintas que se cruzam em um breve espaço de tempo, trocando
experiências, momentos e pensamentos poeticamente.
Além disso, conforme as próprias palavras do artista, a utilização da palavra “porto”
ocorreu por conta de uma de suas características: a receptividade. Tanto do porto quanto do
próprio Leo da época. Leonilson esclarece que naquele momento, por decorrência de seu estado
físico, emocional e de saúde, a sua relação com as pessoas mudou. Buscou ser mais receptivo
(LAGNADO, 2019, p. 98).
Antes de partir, Leonilson deixa mais esse fragmento do seu trabalho e da sua vida.
Muitos de seus confrontos consigo próprio eram levados e representados em seus bordados.
Suas dores, aflições e batalha com a doença ficaram registradas visualmente e de forma poética
em suas produções artísticas, ainda que em seus últimos meses de vida.
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RESUMO: Este artigo apresenta resultados parciais do plano de trabalho de Iniciação
Científica “Acervo Gamela no Centro de Pesquisa em História Natural e Arqueologia do
Maranhão” Pibic/Fapema vinculado ao Projeto de Pesquisa “Acervo de Artes Indígenas e a Lei
11.645/08”. Visa analisar o Acervo Gamela no CPHNAMA, composto por uma cuia e
fotografias. A metodologia consiste em análise bibliográfica, registro fotográfico e análise de
acervo da cultura material dos Gamela. A principal base bibliográfica é a obra de ANDRADE
(2008) e os resultados parciais demonstram a necessidade da contextualização histórica e
antropológica deste povo para a análise do acervo.
Palavras-chave: Povo Gamela; Centro de Pesquisa em História Natural e Arqueologia do
Maranhão; Artes Indígenas.

1 Introdução
Analisaremos o material do Acervo Gamela e a cultura material do povo Gamela em
seus contextos de uso e de produção. A pesquisa é de caráter bibliográfico e de análise
documental. Com metodologia baseada no método indutivo. Os objetivos visam sistematizar e
classificar os objetos da cultura material Gamela presente no CPHANAMA, elaboração de
projeto didático piloto e difusão das culturas indígenas. A partir das reflexões feitas sobreo
Plano de Trabalho Artes Indígenas e a Lei 11.645/08 e dos encontros síncronos do Grupo de
Estudos em Memória e Etnicidade será possível traçar temas que atravessam questões como
memória, território, estética, políticas públicas, artes, que em consonância enriquecem o
entendimento do Acervo e da própria história teorizada sobre os Gamela.
Andrade (2008) é a principal referência bibliográfica sobre o povo Gamela e será a
principal fonte teórica neste estudo e assim no artigo traremos um breve levantamento sobre os
percalços do povo Gamela presentes tanto na obra Terra de Índio: identidade étnica e conflito
em terras de uso comum quanto nos veículos de comunicação virtual. Também serão abordadas
as manifestações estéticas na bibliografia e os objetos presentes no Acervo e uma possível
análise de seus usos em contextos.
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O povo Gamela vive na baixada maranhense entre os municípios de Viana, Penalva e
Matinha, sendo representado pelo município de Viana. São cerca de 700 famílias, 1200 pessoas
os quais vivem em seis povoados numa grande área compreendida por “Terra dos Índios”,
doada ao povo indígena Gamela por decreto real em 17 de Agosto de 1758, com aviventação
judicial em 1821-1822 por parte do povo (ANDRADE, 2008, pp. 103-115).
A área é banhada pelos rios Pindaré e Timbira, terra fértil e alagadiça, com período de cheia
(chuvas) e estiagem (seca). A área vem sofrendo expropriação fundiária baseada em uma escritura
fraudulenta desde os anos 1970. O território é cortado pela rodovia MA 014, construída na década
de 1960, outro motivo e resultado do interesse de empresários sobre a região.
Em suma, o povo -Gamela atual é descendente daquele mesmo povo que esteve em
migração do Estado do Pará século XVII fugido da expansão colonizadora e das missões
jesuítas pelo menos a partir de 1713. A disputa das áreas em que os Gamela estavam era
questionada pela administração Pombalina, na pessoa do governador Francisco de Mendonça
Filho, que redige uma série de cartas ao Rei D. João I, e ordens religiosas. Em 1751 o
governador convoca padre Antônio Machado para que fosse ao rio Mearim “[..] aldear o gentio
chamado gamela” (ANDRADE, 2008, p. 99), que durou quatro anos.
A Lei de liberdade “[...] das pessoas, bens e comércio dos índios do Pará e do
Maranhão”, de 1755 foi substituída pelo Diretório dos Índios (1757), de autoria do irmão de
Marquês de Pombal, que propunha a miscigenação dos indígenas por meio da adoção da língua
portuguesa, casamentos mistos, batismo em nomes portugueses, além da supressão de costumes
ligados à cultura indígena (ANDRADE, 2008, p. 103).
Durante mais de três séculos os povos indígenas como os Gamela foram vítimas da
colonização estruturada com base na “dominação/exploração” (QUIJANO, 2005, p. 119)
corporificada com “genocídio e etnocídio” (MENDES, 2019, p. 90-92) afligida a todos os povos
indígenas e afrodescendentes.
Em 02 de Agosto de 2014, os Gamela realizaram uma Assembleia de Autodeclaração
enquanto povo, decisão esta discutida um ano antes. A importância da memória oral se faz presente
pela importância dos mais velhos que devem ajudar a “[...] desenterrar nossa história, recontada,
pra buscar o valor da nossa história” (MENDES, 2019, p. 62), a Autodeclaração foi protocolada na
Funai e ratificada no Ministério Público Federal de Brasil (MENDES, 2019, p. 62).
Em Abril de 2015 houve ocupação da rodovia MA 014, dentre muitas ações. Em 02 de
Dezembro de 2015, durante a retomada de uma fazenda estabelecida no território indígena, uma
caminhonete com placa adulterada parou frente ao local e homens dispararam tiros contra os
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ocupantes (CIMI, 2015). Em Novembro desse mesmo ano organizaram o II Encontro de Povos e
Comunidades Tradicionais do Maranhão com objetivo ao fortalecimento dos movimentos sociais.
Em 28 de Abril de 2017, o deputado Aluísio Mendes (PTN) chama o povo à “Marcha
Pela Paz” contra as retomadas indígenas do território que vinham ocorrendo, e em entrevista à
Rádio Maracu – a qual um dos diretores é Benito Filho, ex-prefeito de Viana que teve sua
fazenda ocupada em 2015 – o político se refere ao povo Gamela como “pseudo-indígenas”,
“arruaceiros”. No dia 30 do mesmo mês uma fazenda próxima à Aldeia Cajueiro Piraí foi
retomada pelo povo, que sofreu um massacre cruel deixando mais de dez feridos, de acordo
com o Mapa de Conflitos, da Fiocruz (EL PAÍS, 2017). O conflito com relatos pessoais pode
ser encontrado em MENDES (2019).
Um mês depois, em 27 de novembro de 2017, o Ministério Público Federal expediu a
recomendação n° 9/2017/GAB/HAM/PR/MA à FUNAI, para que, no prazo de 30 dias,
realizasse os procedimentos administrativos para expedição do Registro Administrativo
de Nascimento Indígena – RANI aos integrantes da etnia Gamela, bem como procedesse
com a indicação do corpo técnico, vinculado à Coordenação Regional do Maranhão ou
a uma Coordenação Técnica Local – CTL, com vistas a representar o povo Gamela junto
ao 2º Ofício Extrajudicial da Comarca de Viana/MA, ao Instituto Nacional do Seguro
Social – INSS e às demais instâncias da Administração Pública, no interesse da etnia
indígena (FIOCRUZ, Mapa de Conflitos, 2018).

O atentado permaneceu sem soluções até o momento, cerca de três portarias foram
encaminhadas à demarcação judicial em 10 de Novembro de 2017, 16 de Junho de 2018 e 12
de Fevereiro de 2019 e encontra-se “[...] em identificação” técnica, primeira fase de demarcação
(TERRAS INDÍGENAS DO BRASIL, 2021).
2 O Povo Gamela
Na segunda metade do século XVIII a nação Gamela estava “aldeada” (sic.) entre os
Timbira, em Viana e Codó (ANDRADE, 2008, p. 97). O aldeamento é um mecanismo de
natureza colonial-estatal que visa fixar indivíduos ligados por raça-etnia, por grupos políticos a
um território, instaurando uma nova relação de importância com o terra, ao passo que estabelece
novas relações sociais e a figura do Estado é centralizadora de um Poder, que outrora foi
descentralizado (OLIVEIRA, 1998, p. 54).
A “mistura” de culturas e miscigenação nos povos indígenas em geral foi vista como
negativa pela epistemologia clássica, como abordado em Oliveira (1998, p. 52) e Arruti (1997,
p. 27) sobre o tratamento para com os povos indígenas no Nordeste. O autor Adalberto Rizzo
de Oliveira (2011, p. 92) ao tratar sobre o messianismo Canela (Ramkokamekrá) analisa
brevemente que o aldeamento do povo Gamela ocorrido entre duas numerosas nações indígenas

Página | 333

como os Timbira, formados por cerca de 15 grupos etnicamente organizados e distintos, pode
ter sido uma maneira de homogeneizar e controlar os -Gamela que avançavam sobre o território
da baixada maranhense. Ações semelhantes se desenvolveram sobre o aldeamento de outros
grupos indígenas onde, em uma mesma região, se visou criar um “amalgama étnico”
(OLIVEIRA, 2011, p. 94).
NIMUENDAJÚ (1937) em nome do Serviço de Proteção ao Índio (substituído hoje pela
Funai) visita Viana e relata que “[...] os últimos indígenas foram assimilados” (sic.), usa o termo
“raça pura” (sic.) para designar uma senhora cuja mãe “era indígena”. Ela conta sobre a relação
das pessoas com o espaço, todos que nascem ali são descendentes de indígenas, independente
da etnia, aquele espaço é um espaço de memória que reafirma a consciência racial. A senhora
diz algumas palavras indígenas que se lembra, o autor anota-as, na publicação fala como quais
daquelas palavras é de certa etnia que não os Gamela, qual é Nheengatu, quais não conhece. A
concepção de Nimuendajú sobre ser Indígena estava pautada numa “pureza racial”, numa
estagnação cultural que não comporta empréstimos de outras culturas.
Maristela de Paula Andrade pertenceu à instituição católica Cáritas Brasileira, com sede
em São Luís, e teve contato com o povo Gamela através de um grupo “autodenominado
caboclo” (ANDRADE, 2008, p. 35) que buscava assessoria jurídica junto a algum órgão na
capital que atendesse a questões agrárias e conflitos de brancos com povos indígenas. Cabe
citar que o contato ocorreu na Semana do Índio de 1982. Ser descendente de indígena, até aquele
momento assegurava direitos políticos a terra em questão (p. 38), direitos que foram abalados
pela presença de uma figura externa a comunidade (p. 45).
A Terra dos Índios é por conceito indivisível, as escrituras sobre os limites dela,
apresenta o príncipe regente como “transmitente” e a comunidade como “representante” e
“adquirente” (p. 33); a nova escritura velha (p. 154) transforma o “representante dos índios”
em “herdeiro”. A guarda dos documentos estão a cargo de um representante das “escrituras
velhas”, um “guardião de memória” (p. 46). A tradição oral foi suficiente para manter a coerção
do grupo até aquele momento (segunda metade do século XX), mas ganha outro significado
diante da necessidade de comprovar veracidade junto ao sistema judiciário externo ao grupo.
Membros da comunidade, chamados testa, que adquiriram inventários de terra, as
vendem a preços ínfimos a aos compradores externos ou internos na esperança de ganharem
algum benefício antes de saírem de mãos abanando diante da iminente expropriação, que com
a ajuda de autoridades locais adquire a aparência de legalidade (ANDRADE, 2008, p. 155).
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Os membros contrários a divisão de terra, chamados contra (ANDRADE, 2008, p. 170)
procuram assistência jurídica na capital do Estado e esta levanta dados sobre a nação Gamela
não para “legitimá-los” enquanto povo indígena detentor da terra, mas para ligar a comunidade,
institucionalmente, a uma etnia indígena com direito legal a terras da União, tendo como base
o Artigo 68 da Constituição Brasileira que passa os direitos sobre terras ocupadas por povos
indígenas a seus descendentes (ARRUTI, 1997).
A autora usa BARTH (1970) para caracterizá-los como grupo étnico, isso por “[...]
definirem a si mesmos e serem definidos por outros a partir de sua origem étnica”; descendentes
da índia Guardiana, e moradores de uma região onde todos os que ali estão são considerados
como descendentes de indígenas. Estabelece-se a dicotomia entre os de “dentro” e os de “fora”
(ANDRADE, 2008, p. 95).
ARRUTI (1997) fala sobre como em Barth estas fronteiras sociais são maleáveis o
suficiente para que se remodelem a cada situação. A partir disto podemos pensar no motivo
pelo qual numa mesma grande área como a Terra dos Índios há a emergência étnica de pessoas
da mesma família que reivindicam sua identidade indígena enquanto outros dizem “parecer
índios, mas não serem” (EL PAÍS, 2017).
Também ARRUTI (1997) chama de “estereótipos etnológicos” (p. 29) as concepções
previamente estabelecidas que são superpostas sobre a situação estudada, adequando-a a um
estereótipo. O caso do povo Gamela reflete a importância da história indígena, da dominação
do território tradicional pelo estado-nação para a compreensão do seu contexto cultural.
3 Manifestações estéticas do Povo Gamela
O processo de colonização visa a inferiorização de manifestações culturais dos povos
colonizados, a criação da ideia de raça baseada nos fenótipos e distribuição de papéis sociais
hierarquizados, proibindo e atacando sistematicamente quaisquer traços de culturas não-brancas
(QUIJANO, 2005, pp. 117-118). A homogeneização dos povos em políticas assimilacionistas
cumprem a proposta de criação de um Estado-nação unificado, suporte ao capitalismo, que
democratiza temporariamente para que toda a população esteja de baixo da “gestão das autoridades
públicas” que dita “mecanismos de violência específicos” (QUIJANO, 2005, p. 130).
Segundo Santos Neto (2018, p. 33) as manifestações culturais do povo Gamela atuam
num processo de “reencantamento do mundo” que foi atacado no processo colonizatório, assim,
tanto nas retomadas de território quanto no uso de danças rituais e adornos indígenas se
estabelece uma lógica única de combate à colonialidade e orgulho identitário. As duas coisas
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se tornam expressões diferentes de uma mesma expressão, pois a cultura estética não se
desvencilha da vida, assim como a recuperação da natureza é a recuperação da vida dos seres
encantados (SANTOS NETO, 2018, pp. 30-34).
ANDRADE (2008) segue uma linha teórica que visa a criação de um laudo etnográfico
sobre povos em situação de conflitos de terra, sendo assim, em sua obra, vê manifestações
culturais apenas como “remanescentes” indígenas ligadas a um “passado comum” dentro da
memória coletiva do povoado (ANDRADE, 2008, pp. 8392). Por outro lado, verifica que o
conhecimento em agricultura, botânica, e a organização familiar em grandes grupos num
espaço, mais do que sanguíneos, é de caráter tradicional de cultura majoritariamente indígena
(ANDRADE, 2008, pp. 117-149).
NIMUENDAJÚ (1937) ao falar sobre os povos indígenas do nordeste e do leste do
Maranhão, dentre os doze povos da região ignorados pelos pesquisadores, estão os Gamela.
Cita o fato de que os Gamela de Codó foram dados como extintos em 1856, e os de Penalva até
o final do século XX, baseando seu raciocínio pelo fato de que a língua tradicional foi
esquecida, fato que nos leva a pensar que a “falta” da língua tradicional é uma das manifestações
que levaram esse etnólogo a caracterizar esse povo como extinto, e não a morte física em si.
Vale lembrar que o Diretório dos Índios (1798-1822) visava o etnocídio por meio do uso da
Língua Portuguesa, o qual foi seguido por uma guerra “defensiva” contra indígenas e
expedições para ataques (ANDRADE, 2008, pp. 104-109).
O nome “gamela” é de origem portuguesa e faz referência a um tipo de prato, sendo que
foi dado a este povo porque no passado usavam um disco de madeira no lábio inferior que
media entre 7 e 10 centímetros (NIMUENDAJÚ, 1937, p. 4). Utilizavam de urucum para se
pintar-, as casas eram redondas com cerca de 4,4 metros de diâmetro e 2,64 metros de altura.
Dentre as armas utilizadas estavam arco e flecha e espadas de aproximadamente88 cm de
comprimento. O autor faz referência a um tipo de ritual em que os mortos eram enterrados junto
a seus pertences e alimentos como batata doce (idem).
Em 1936 o antropólogo faz uma visita ao Lago Capivarí e encontra Maria Cafuza, uma
guardiã das tradições Gamela que conta todas as histórias que ouviu de sua avó, diz palavras
indígenas que conhece, narra um conto sobre um jacamim, um pássaro-relâmpago cujas asas
provocam raios (NIMUENDAJÚ, 1937, pp. 9-13) etc. As flechas são descritas com uma
extensão de penas costuradas (p. 12). Havia uma prática de ralar a mandioca em uma raiz de
palmeira de paxiúba, o peixe poderia ser feito coberto com massa de mandioca e enterrado
embrulhado em folhas de bananeira para assar junto a brasas (p. 11).
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4 Acervo Gamela no Cphnama
Devido a pandemia de Covid-19, a visitação ao Centro só ocorreu por uma única visita,
agendada e individual, junto ao diretor do acervo etnográfico, na parte superior do prédio do
Centro de Pesquisa em História Natural e Arqueologia do Maranhão. A política de aquisição
de material para exposição foi feita por meio de compra ou doação entre representante do Centro
e povos indígenas, além de compra e doações de colecionadores.
A formação do acervo decorreu no início dos anos 2000, antes da assembleia de
Autodeclaração protocolada junto à FUNAI em 2014, mas segundo MENDES (2019) a
organização dentro da própria comunidade sobre identidade e demarcação de terras ocorre
desde muito tempo. A constituição do acervo foi possível porque a comunidade se entendia
enquanto indígena e pela atuação dos representantes do Centro.
As coleções etnográficas hoje estão no foco dos estudos antropológicos e
museológicos, mas também no dos militantes dos diversos movimentos indígenas.
Essas coleções, principalmente, têm um interesse histórico, pois é através de seus
objetos que se busca contextualizá-los etnograficamente para, a partir daí, reconstruir
suas relações com os povos indígenas, pois estes acervos possibilitam criar uma
materialidade para determinada sociedade e cultura. (ATHIAS, 2019, p. 201).

Assim como as manifestações culturais, as instituições de memória como museus e
acervos (NORA, 1993, p. 13) se transformaram em teoria junto com a sociedade, e a forma de
tratamento de uma mesma instituição se adaptou às novas narrativas. A criação dos museus
etnográficos antes feitos por espoliações e narrando o “passado” (idem, p. 13) hoje podem ser
ferramentas comunicadoras dos processos de construção sociais (ATHIAS, 2019, p. 222).
Além disso, o acervo dos Gamela é composto de poucos objetos, devido aos fatores
históricos já expostos anteriormente.
[...] a produção de objetos culturais é indissociável da produção de sujeitos sociais.
Temos práticas tradicionais configurando sujeitos novos, práticas novas fazendo
reemergir sujeitos tradicionais, enfim, uma intrincada rede de possibilidades, que não
pode ser abordada, jamais, a partir de uma simples oposição entre o “tradicional” e o
“novo”. (GALLOIS, 2005, p. 4).

As peças que compõem o acervo do CPHNAMA foram cedidas, em geral, pelas próprias
comunidades e pessoas indígenas, algumas peças feitas exclusivamente para o centro de
pesquisa e a exposição do acervo se fundamenta no conceito de que a exposição das peças é
principalmente destinada aos indígenas que frequentemente visitam a instituição. Desse modo,
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vemos objetos de diversas etnias expostos concomitantemente, para que os visitantes indígenas
possam contemplá-las em suas visitas.
O objeto da figura 1 é uma cuia decorada e não há elementos suficientes ou estudos que
permitam a análise do padrão. Devido ao seu contexto histórico, os Gamela têm uma cultura
material muito próxima dos demais indígenas de comunidades cuja história e memória foi
silenciada: sua cultura material relaciona-se a um modo de vida, rituais e atuação política.
Enquanto povo que foi historicamente expropriado de seu território tradicional, hoje os grupos
Gamela reivindicam o reconhecimento de sua identidade e a retomada de seu território. Sua
cultura material é diretamente relacionada à luta política. Sua tradição se contextualiza na luta
política, que pode ser contextualizada nas análises feitas por Arruti (1997) quando afirma que
por meio da adoção de novas manifestações culturais ou recuperação de tradições antigas que
foram deixadas de lado por diversos fatores ou ainda, tradições podem ser “emprestadas” de
outras culturas, um fluxo válido dentro de qualquer cultura (ARRUTI, 1997, p. 29). As adoções
de práticas culturais, de elementos que “passam a integrar os processos de emergência” dos
povos indígenas são elaborados e atualizados pelos mesmos assim como em toda cultura cujo
ator tenha liberdade sobre si (ARRUTI, 1997, p. 28).
Figura 1: Cuia gamela

Acervo do CPHNAMA.Foto: Thayane Reis.2021.

O acervo gamela consiste também em fotografias de lideranças e pessoas do povoado
de Itaquaritiua, em Viana, no Maranhão. Na Figura 2 vemos a fotografia do falecido Pedro
Curador, na festa de São Bilibeu; na Figura 2, o filho de Pedro; e na Figura 4, Mundoca
segurando flechas, vestindo saia de palha, plumária na cabeça e pintura facial. As fotografias
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retratam tanto a importante festa de São Bilibeu, como momentos cotidianos e a cultura material
Gamela se materializa pelo colar de dentes (Figura 2), pelas indumentárias (Figura 4), pela
tradição compartilhada da festa de São Bilibeu (Figura 3). Aqui encontramos a tradição em seu
equilíbrio e movimento, materializada em uma cultura viva e dinâmica que não pode ser restrita
a nenhum tipo de estereótipo que permeie o imaginário social sobre a cultura indígena.
Figura 2. Pedro Curador no povoado de Itaquaritiua, na Festa de São Belibeu.

Foto: Jandir Gonçalves. Acervo CPHNAMA-2018.
Figura 3: O filho de Pedro Curador, Antônio em Itaquaritiua, povoado de Viana.

Foto: Jandir Gonçalves- Acervo CPHNAMA-2018.
Figura 1: Mundoca em Itaquaritiua, povoado de Viana.

Foto: Jandir Gonçalves. Acervo CPHNAMA-2018.
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5 Considerações finais
A cultura estética do povo Gamela está diretamente relacionada aos fatores sociais que
a torna possível e assim como toda cultura é fluída e válida a partir do momento em que é
incorporada na vida social e reprodução identitária, não necessitando de confirmação externa.
Museus etnográficos estão inseridos numa antiga política de institucionalização da
memória coletiva, tirando o lugar da memória de outros espaços, mas a inserção de novas
narrativas de minorias sociais dentro de espaços de poder como universidades e museus torna
possível a atualização do significado desses espaços institucionais para serem usadas numa
educação antirracista e decolonial.
A análise da cultura material Gamela dá indícios dos diversos modos como o genocídio
e etnocídio impactam na vida das pessoas indígenas.
Ainda assim, não se esgota as possibilidades de leitura desse tema, sendo importante
que hajam leituras a partir de diferentes pontos de vista que o enriqueçam.
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RESUMO: História Indígena (CARNEIRODACUNHA (1992); MONTEIRO (2001) é um
campo de estudos recente dentro das pesquisas em Antropologia quanto em História; na
Microrregião do baixo Parnaíba Maranhense a história indígena se inicia antes da colonização
portuguesa no século XVI. Podemos Constatar no decorrer da presente pesquisa, através de
análises documentais e bibliográficas, que existia(e) diversos povos indígenas na região. Este
trabalho tem por objetivo identifica relações entre povos originários e os
invasores/colonizadores, os vínculos que existiam em momentos de “paz” e momentos de
guerra e demais relações Índios/Europeus. Tais relações foram sendo apagadas e silenciadas
nas narrativas de mito de origem dos municípios da região, corroborada pelos documentos
oficiais e pelo discurso oficial.
Palavras-chave: História Indígena, Povos indígenas; Silenciamento; Baixo Parnaíba
Maranhense.

1 Introdução
O Baixo Parnaíba Maranhense é uma região de grande extensão geográfica abrangendo
áreas de brejos, lagoas, rios, riachos e igarapés, e pequenos córregos sazonais. Neste primeiro
ano de pesquisa(julho de 2019-julho de 2020) identificamos relatos documentais, e
posteriormente, relatos dos próprios povos que habitaram (e habitam) a região como os
Anapuru63, Anapuru-Mirim, Anapuru-Açu e Arayos.
O atual município de Brejo (o município de Anapurus fazia parte de Brejo assim como
o território que hoje compõem Santa Quitéria era dividido entre Brejo e São Bernardo), era a
principal vila na região, na qual identificamos mais relatos dos povos indígenas citados acima.
O campo empírico da pesquisa são os municípios de Brejo e Anapurus que anteriormente
recebiam o nome de “Brejo dos Anapurus”.

63

Atualmente o povo Anapuru se autodenomina como Anapurú Muypurá e estão em processo de
retomada/levante. A partir desse momento iremos nos referir à eles pelo etnônimo que eles reivindicam.
(OLIVEIRA, 2020; ANAPURU MUYPURÁ,2020)
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O curso médio/inferior do Rio Parnaíba, onde atualmente é o município de Brejo, era(é)
povoado por diversos povos indígenas a qual tem-se pouco relatos e pouca documentação
disponível. A região de Brejo 64 era território do povo indígena Anapurus que viviam (e
continuam a viver na atual região do baixo Parnaíba maranhense).
No alto Parnaíba no estado do Piauí, são identificados na literatura com os prefixos
“Mirim” e “Assú”. Os Anapuru Muypurá já viviam no território de Brejo desde antes a chegada
dos portugueses no século XVI.
No início da colonização de Brejo, não há registros de conflitos, mais a partir de 1709,
ano no qual Brejo passa por uma expansão territorial, tem-se conflitos entres os Anapurus e os
“colonizadores” brancos, devido principalmente a morte de Manuel dos Santos no mesmo ano.
Segundo Melo (2011, pág.62.) “As guerras são, portanto, resultado da imposição territorial
portuguesa sobre territórios indígenas. Entretanto, os índios também se adequavam às novas
formas de organizar e controlar o território”, destacando-se as alianças que eram feitas com
portugueses, franceses e holandeses, contra “bárbaros” e gentis hostis, os povos “rivais” dos
índios aliados 65 . Desde então, expediram-se várias ordens oficiais para que fizesse guerra
justas66 aos índios Anapurú Muypurá.
(...)solicitou data de terras de sesmaria foi Francisco Xavier, índio Anapuru, juntamente
com Ambrosio de Sousa, capitão dos caboclos. Este indígena e o capitão solicitaram ao
governador João de Abreu Castelo Branco as terras situadas “às margens da Ribeira do
Parnaíba na parte chamada O Brejo, e Arraial que situou o Mestre de Campo Bernardo
de Carvalho e Aguiar cujo alojamento estabeleceram deste o tempo de sua conversão ao
grêmio desta Madre Igreja”. Necessitavam estes índios de “três léguas de terras de
comprido e uma de largo” para o sustendo da aldeia. Em 28 de junho de 1741, o
No início do século XVIII, os Anapurú Muypurá foram aldeados na proximidade de Gauiaba, “mas um pouco
mais tarde estão a perturbar a tranqüilidade dos colonos”, segundo Odilon Nunes. Em março de 1707, o governador
do Maranhão, Cristóvão da Costa Freire escreveu uma carta ao monarca português informando a “diligência que
o alferes Manoel dos Santos fez com os índios Anapurú Muypurá para virem aldearem-se nas vizinhanças dessa
cidade de São Luís”, no sítio de Gauiaba, onde havia muitas terras para as lavouras dos índios e rio com muitos
peixes. Diante disso, o rei determinava ao governador que continuasse “no empenho e cuidado” de “praticar os
mais desta nação para se aldearem nas vizinhanças dessa cidade”. Dois anos depois, em 1709, o monarca escreveu
ao governador do Maranhão para que mandasse Antonio da Cunha Souto Maior e Damásio Pinheiro a realizar uma
“guerra e extinguirem os índios da Serra de Ibiapaba e os mais que infestavam essa Capitania [do Maranhão]”.
Uma das razões para esta decisão do rei foi o assassinato de Manoel dos Santos e seus companheiros pelos índios
Anapuru Muypurá. (MELO, 2011, p.82-82)
65
Uma das classificações atribuídas aos índios era a de aliados ou bravos. Foi esta distinção que orientou a política
indigenista lusitana no período colonial, garantindo a liberdade aos índios aliados e a escravidão aos hostis. Os
índios livres seriam donos de suas terras nas aldeias, deveriam ser bem tratados e servir como trabalhadores aos
moradores mediante pagamento de remuneração. (MELO, 2011, p.83.)
66
A guerra movida contra os índios na América portuguesa foi uma questão debatida desde o século XVI,
levantando-se nas discussões os fundamentos que justificavam a sua prática e a sua justiça. O conceito de guerra
justa se aplicava a povos que não tinham conhecimento da Fé cristã, e cuja hostilidade e ofensa aos cristãos podia
ser corrigida pela justa causa da guerra. Legitimava-se a guerra justa contra os povos indígenas quando esses
impediam a propagação da Fé, eram hostis aos índios aliados dos portugueses, cometiam extorsões contra os
colonos e missionários, invadiam aldeias e quando quebravam os pactos celebrados com os portugueses. (SOUZA
E MELLO, 2009, p.264.)
64
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governador atendeu ao pedido de Francisco Xavier e Ambrosio de Sousa e concedeu a
data de terra como sesmaria a eles. (MELO, 2011, pág. 62)

Após os conflitos realizou-se uma “doação” de terra aos Anapuru Muypurá , “solicitou
data de terras de sesmaria foi Francisco Xavier, índio Anapuru, juntamente com Ambrosio de
Sousa, capitão dos caboclos” (MELLO, 2011) terras que se estendiam da atual Igreja Matriz de
Nossa Senhora da Conceição de Sendo o marco da doação das terras a Pedra Itá [Figura1] que
hoje se encontra ao lado da igreja, ressaltando que a mesma igreja foi construída por índios. A
pergunta que ainda não conseguimos responder é se teriam sidos os Anapurus aldeados que
levantaram essa igreja. Provavelmente, sim.
Figura 2: Itá (pedra) que serviu para a demarcação do território indígena do povo Anapurú Muypurá no final do
século XVIII, nela consta a inscrição “ÍNDIOS”.

Fonte: Reprodução Instagram @anapuru. Muypura(2020)

A partir desses dados nos questionamos sobre qual povo foi aldeado na região de Brejo,
já que somasse a existência de vários povos na região, que não é bem delineada territorialmente
em mapas. Destaca-se que os Anapuru Muypurá estavam em guerra contra os invasores, e que
estes foram aldeados próximo de São Luís. É que logo voltaram a ter conflitos com os colonos,
fazendo com que se retomando as “guerras justas” contra os Anapuru até o seu
“desaparecimento” (nos documentos oficiais) no século XVIII conforme catalogado pelo mapa
etno-histórico Curt Nimuendajú (1984).
Tal “desaparecimento” do povo Anapurú Muypurá dos documentos oficiais tinha como
objetivo uma tentativa de silenciamento e inviabilização desse povo da história e da memória
da região do Baixo Parnaíba Maranhense. Vanice Siqueira de Melo (2011), em sua dissertação
faz referências aos Anapurus e Anapurus-Mirim, Anaperus, Anaperus Mirim, Anaperus Açu e
aos Muipuras67,Amoypuras, aqui novamente surgem questionamentos: seriam o mesmo povo?
67

Os índios Gamelas, Ginipapos e Guaraniz que habitavam as margens do Parnaíba emigraram para o Maranhão
e solidões do Pará depois do levantamento geral de 1713”. Seguiram estes índios os “Cabuçus, Muipuras, Ahytatus,
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seriam subgrupos de um mesmo povo? teriam diferenças em termos territoriais? ou, uma
heterodenominação “branca”, imposta a eles de acordo com as relações estabelecidas sejam
elas de acordo ou de guerra?
Uma relação estabelecida por Mello (2011) diz respeito aos nomes dados aos povos.
Neste ponto ela chama atenção que a nomenclatura “Mirim” e “Açu” pode ocorrer devido as
“aldeias” sendo então um grupo divido em duas “aldeias” uma maior e outra menor. Neste
sentido, nos questionamos se a principal aldeia dos Anapurus estaria em Brejo. De acordo com
bibliografia lida, teriam vindo os Anapurus Muypurás da região amazônica do Xingu, onde
tem-se um rio com nome Anapú. Esta é uma hipótese que ainda não encontramos resposta.
Dentro de tantas dúvidas, que não se aplicam somete aos Anapuru Muypurá, como aos vários
povos que habitaram e habitam a região que ficavam nas intermediações do Rio Parnaíba e
pequenos riachos próximos.
2 Silenciamento como resistência
O governado do Maranhão no período de 1783 a 1787, Jozé Telles da Silva,
encomendou o mapa intitulado de “Mapa das cidades, vilas, lugares e freguesias das capitanias
do Maranhão e Piauí: com o número geral dos habitantes das ditas capitanias, e em particular
de cada uma das referidas povoações, e da distância em que ficam da capital”, a parti deste
mapa criamos a Tabela 2. Destacamos que a grafia da tabela corresponde a mesma do mapa.
Tabela 2: Descrição do Mapa criado por Jozé Telles da Silva (1787) intitulado “Maranhão 13
de fevereiro de 1783 a 17 de dezembro de 1787”.
LOCAL

D. A CAPITAL

1. Cidade de S. Luís, q. esta cituada em Capital

POPULAÇÃO
16.603

2gº.30 ao sul da linha com 7 seg. de
Nordeste a Sudeste, e 4 de Noru-e/
ç]ste a Sueste.
1 Legoa

459

3. Passo do lumiar, Villa de Indios

5 Legoas

798

4. Lugar de S. Jozé, de Indios

5 Legoas

507

5. Villa de Jeatú

25 Legoas

2.444

2.

Vinháes. Villa de Indios

1
2

Amoypiras, Ubirajara, Tapacuas, e Tapacuas mirim, que habitavam as solidões do Parnaguá e margem do Gurgueia
e do Urussuí, e terras limítrofes com o Maranhão e Goiás”. (MELLO, p.71, 2011).
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6. Villa Viçoza da Tutoyá, de Indios

35 Leguas

656

7. Arayos, lugar de Indios

40 leguas

440

8. Brejo dos Anapurús, Lugar de Indios 38 Legoas
40 Legoas

9. S. Bernardo Freguezia de Brancos

10. Pastos bons e Freguezia de S. Bento 150 Legoas

509
2270
5235

das Balças
11. Lugar dos Amanajós, Índios da freg. 151 Legoas

228

De Pastos Bons
12. Lugar de S. Fellis, de Indios

180 Legoas

2260

13. Aldeas Altas Arrayal e Freguezia

70 Legoas

3728

14. Frizidella lugar de Indios

70 Legoas

152

15. S. Maméde lugar de Índios com 36 Legoas

63

denominação Barbados
16. S. Miguel, lugar de Índios

24 Legoas

261

17. Itaperucú Freguezia

20 Legoas

10635

18. Mearim Freguezia

40 Legoas

2525

19. Lapela Novamente Povoada por Jozé 44 Legoas

164

Telles da Silva com Índios Gamelas
20. Monção Villa de Índios

60 Legoas

184

21. Vianna Villa de Índios e Brancos

52 Legoas

1316

22. S. jozé de Penalva, P v. de índios. 59 Legoas

128

Gamellas. Feita por Jozé Telles da
Silva, em 8 de novembro de 1784.
23. Alcantara Villaa de Brancos

4 Legoas

11290

24. S. João de Cortes. Lugar de índios

11 Legoas

228

25. Guimaraes.

Villa

de

Índios,

e 15 Legoas

3412

brancos
População total da Capitania

61.699

Índios de ambos os sexos nas Cap. Maranhão e

9.804

Piauí

Não entram na contabilidade populacional
(única) da Capitania do Maranhão.
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Fonte: Silva (1787). Elaboração: Silva, A. S (2020).

Nesta tabela temos uma relação da população no qual se identifica e se classifica os
tipos de povoações, sendo feitas diferenciações entre “lugar de brancos” e “lugar de índio”.
Podendo-se compreender que as povoações dos referentes lugares com nome “lugar de índio”
se iniciam através dos aldeamentos indígenas.
Os aldeamentos indígenas eram locais administrados por religiosos (jesuítas,
capuchinhos, entre outros) nos quais povos indígenas eram privados de sua liberdade para serem
“salvos” através da conversão ao catolicismo. Eram também encarregados de forma
involuntária na construção da igreja do aldeamento, de suas “casas”, e nas casas paroquias.
Podemos observar através da tabela que a população indígena das capitanias não é
mensurada de forma individual no referido mapa que dá origem a mesma. A população indígena
é identificada no mapa como população total das duas capitanias, Maranhão e Piauí.
As Juntas das Missões, que segundo Mello e Silva (2009), foi a centralização das ações
relacionadas aos povos indígenas em um único órgão da igreja católica, este órgão tinha entre
suas atribuições determina o uso da mão de obra de povos indígenas escravizados, organizando
as “guerras justas”, “descimentos”, “aldeamentos”, e agindo como um tribunal que decidia
acerca da legalidade do cativeiro indígena por fazendeiro e demais escravocratas. Sendo as
Juntas em sua maioria mais poderosas economicamente e politicamente que a Coroa portuguesa
representado na província do Maranhão. (SOUZA E MELLO,2009).
As Juntas são de relevância para o contexto mostrado na tabela acima, pois tendo elas
grande influência na administração local e de certo modo determinado onde ficariam as vilas,
as cidades e demais ocupações portuguesas, já que em sua maioria essas ocupações nasciam de
mão de obra escrava indígena. Logo nas margens de um aldeamento, podemos identificar esse
processo no mapa, onde a maioria das cidades e vilas na tabela tem a marcação “Lugar de
Índios”, ou “povoamento” como o de José Telles com os índios Gamela.
Tais processos acima mencionados, levam ao silenciamento de comunidades
tradicionais e povos indígenas na região, o silenciamento aos quais esses povos foram(estão)
submetidos, ligam-se a ocupação de terras indígenas tradicionais e ao processo de escravização
destes povos. A tomada acontece com invasão das terras, posterior guerra aos povos, em
seguida, processos que visam ameaçar e amedrontar as comunidades, levando-as ao
silenciamento forçado. Este processo forçado é uma forma de resistência dos povos indígenas,
pois neste processo é garantido a sobrevivência da comunidade, a preservação de sua memória.
Para além disto a tabela demonstra o quão os povos indígenas foram escravizados e
aldeados para construção das povoações, aldeamentos, vilas e, posteriormente, cidades. Mais
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da metade dos locais citados na tabela tem como nome “Lugar de índios” ou “Povoamento feito
por José Telles com Índios”. Podemos identificar dois elementos: primeiramente, um
silenciamento dos povos indígenas após a construção desses espaços; segundo elemento, apesar
de na capitania do Maranhão o processo de silenciamento e de apagamento histórico ter sido
extremamente violento, as práticas indígenas se mantiveram presentes sendo possível ser
identificado através da observação dos costumes, das crenças e dos modos de viver. Os locais
onde se encontram estes municípios, foram criados através de aldeamentos indígenas ou do
processo de escravização indígena.
3 Considerações finais
Os processos de silenciamento, que por sua vez conduz aos de apagamento histórico,
estão relacionados. O silenciamento imposto não só pelo Estado mais também por colonos, para
ocuparem terras indígenas. Entretanto, através das fontes historiográficas analisadas nos
mostram a existência e a (re)xistência dos povos originários.
Como ponto específico da pesquisa os municípios de Brejo, de Santa Quitéria e de São
Bernardo, são exemplos de apagamento histórico, e de silenciamento, nos referidos municípios,
sabe-se que sua criação está relacionada ao processo de aldeamento de comunidades indígenas, de
escravização e guerras a estes mesmos povos. No entanto, nestes municípios é negado que suas
fundações estejam relacionadas aos povos indígenas e, principalmente, é afirmado pelos moradores
que não existem mais povos indígenas naquela região, e que todos “foram assimilados”.
Mesmo diante de tantas violências os povos originários estão constantemente em luta.
Neste processo de reescrita da história, o povo Anapurú Muypurá está em levante enquanto
sujeitos de sua própria história contestando o silenciamento imposto a eles por séculos.
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RESUMO: A Educação à Distância teve avanços significativos nos últimos anos no país.
Assim, é de grande relevância investigar como se encontra o cenário atual de discentes com
deficiência na Educação Superior nessa modalidade de ensino. No contexto, o presente estudo
aborda o processo de inclusão de pessoas com deficiência nos cursos de graduação à distância
em instituições públicas e privadas da região metropolitana de São Luís/MA, especificamente,
nos municípios de São Luís, São José de Ribamar, Raposa e Paço do Lumiar. Os achados
preliminares indicam que as referidas instituições necessitam ter em suas ações e
serviços, recursos humanos capacitados, acessibilidade na informação e na comunicação,
dentre outros, visando com que as pessoas com deficiência consigam se inserir, aprender e
concluir seus cursos.
Palavras-chave: Educação à Distância; Discentes com deficiência; Educação Inclusiva.

1 Introdução
A Educação à Distância (EaD) teve avanços significativos nos últimos anos no país. A
expansão dessa modalidade de ensino se deve a diversos fatores, dentre eles: o fato de a maioria
dos alunos estarem inseridos no mercado de trabalho. Esse tipo de ensino permitiu também o
acesso de pessoas com deficiência devido à possibilidade de desempenhar as atividades
acadêmicas em qualquer lugar com acesso à internet podendo assim, adequar a rotina de estudo
do aluno com a sua condição física, motora, neurológica, sensorial e social.
Para Silva e Salvago (2016), o desenvolvimento de tecnologias que visam a inclusão de
pessoas com deficiência no ensino à distância favorece a inserção das referidas pessoas na
Educação Superior de forma mais democrática por ir além da estrutura física que as instituições
de ensino oferecem no ensino presencial e pelo fato do acesso ao conteúdo passado pelo
professor através de ferramentas interativas, que vem sendo cada vez mais utilizadas nas
“EaDs” como forma de melhorar a interação entre aluno e professor. Assim, parte-se do
pressuposto que esse tipo de ensino tem como proporcionar a inclusão de pessoas que costumam
ficar excluídas educacionalmente, devido certos parâmetros sociais.
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O que se percebe, ainda, são diversos entraves que dificultam a acessibilidade de
pessoas com deficiência, sejam deficiência física, neurológica ou cognitiva, obstáculos que
perpassam desde a estrutura arquitetônica da instituição até as metodologias de ensino definidas
no projeto pedagógico de cada curso superior como o uso de tecnologias educacionais ou não
para auxiliar na aprendizagem. Dechichi, Silva e Gomide (2008, p. 338) afirmam que existe
uma necessidade em discutir os aspectos educacionais que envolvem o processo de inserção
acadêmica das pessoas com deficiência para que seja possível alcançar o mínimo de
acessibilidade e permanência acadêmica das referidas pessoas.
Desta forma, as instituições de ensino públicas ou privadas que oferecem cursos
superiores à distância na região metropolitana de São Luís, deverão estar cientes que necessitam
ter em suas ações e serviços oferecidos aos discentes, meios e ferramentas que garantam a
acessibilidade de pessoas com deficiência e assim, possibilitar que consigam efetuar sua
formação profissional de forma adequada e de qualidade.
Diante do exposto, o Problema de Pesquisa questiona: como vem ocorrendo o processo de
inclusão de pessoas com deficiência em cursos de graduação na modalidade de ensino à distância
em instituições de Educação Superior públicas e privadas da região metropolitana de São Luís/MA?
Assim, vislumbrando as mudanças ocorridas nos últimos anos no que se refere à
inserção de recursos tecnológicos que favorecem na inclusão de pessoas com deficiência na
Educação Superior, principalmente nos últimos meses devido à pandemia ocasionada pelo
COVID – 19, que trouxe mudanças rápidas no modo de ensinar por causa do distanciamento
social exigido para evitar o contágio e disseminação do vírus, este estudo tem como objetivo
primário deste estudo, analisar o processo de inclusão de pessoas com deficiência em cursos de
graduação na modalidade de ensino à distância em instituições de Educação Superior públicas
e privadas da região metropolitana de São Luís/MA.
2 Educação à distância e educação inclusiva
Na Constituição Federal de 1988 em seu artigo 205 a educação é um “[...]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 [...]” (BRASIL, 1988). A partir dessa
premissa legal é possível entender que o acesso à educação deve estar disponível para todos,
independentemente de etnia, condição social, característica física, entre outros.
Quando se fala de educação, isso envolve também o ensino à distância. Já que, com as
mudanças e os avanços tecnológicos, aumento do acesso à rede de internet e inserção de novas
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práticas pedagógicas de caráter inclusivo cada vez mais adotados no cotidiano educacional,
tem-se levantado discussões sobre até que ponto a educação no Brasil é universal e inclusiva,
levando em consideração as necessidades individuais e coletivas de cada cidadão, inclusive nas
instituições de Educação Superior na modalidade à distância, sejam elas públicas ou privadas.
A Educação à Distância (EaD), ou também denominada de Ensino à Distância por
alguns autores, teve expansão significativa nos últimos anos, principalmente no que se refere à
Educação Superior. Segundo Maia e Mattar (2007, p.05) “a sigla EaD é aplicada a atividades
de ensino e aprendizagem em que o aluno e professor estão separados fisicamente [...]. Em EaD
ocorre uma separação geográfica e espacial entre o aluno e o professor, e mesmo entre os
próprios alunos [...]”.
O regulamento da educação à distância ocorreu em 2005 por meio do Decreto nº 5622
sofrendo modificações em suas diretrizes e regulamentos em 2017, por meio do Decreto nº
9057. No artigo 1º do referido documento,
[...] considera-se educação a distância a modalidade educacional na qual a mediação
didático pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorra com a utilização
de meios e tecnologias de informação e comunicação, com pessoal qualificado, com
políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e
desenvolva atividades educativas por estudantes e profissionais da educação que
estejam em lugares e tempos diversos (BRASIL, 2017).

Essa modalidade de ensino tem ganhado destaque na atualidade principalmente devido a
pandemia ocasionada pelo COVID-19 que vem modificando o modo das relações sociais devido a
necessidade de distanciamento entre as pessoas para evitar a disseminação do vírus na população.
Tais mudanças, afetaram diretamente na educação em todos os níveis, não sendo diferente na
Educação Superior e levantando questões sobre sua eficácia, qualidade e acessibilidade.
Entretanto, sabe-se que o processo educacional de pessoas com deficiência passa
diversas barreiras, desde a Educação Básica até os níveis mais elevados de ensino. Essas
barreiras geralmente são de cunho arquitetônico, de recursos humanos (profissionais não
devidamente capacitados) e tecnológicas, como a ausência de tecnologias assistivas que
dificultam o acesso e a permanência de pessoas com deficiência nas instituições de ensino. Ou
seja, o processo de inclusão na área da educação quando de fato efetivado, favorece o processo
ensino-aprendizagem, assim como as relações estabelecidas entre alunos e professores
contribuindo às mudanças atitudinais de todos os envolvidos (CHAHINI, 2020, p.90).
Nesse contexto, Rocha e Miranda reiteram que:
A inclusão social como fator fundamental para equidade e desenvolvimento da
sociedade brasileira, hoje, requer que os educadores estejam, permanentemente,
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informados sobre os processos educacionais e necessidades especiais das pessoas com
deficiência e das possibilidades das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)
(ROCHA, MIRANDA, 2009, p. 27).

Outro ponto que merece ser ressaltado corresponde ao uso das tecnologias assistivas
como forma de ampliar a inclusão de pessoas com deficiência nas instituições de Educação
Superior que oferecem cursos na modalidade à distância, que apesar de ter esses instrumentos
de comunicação e ensino como ferramenta principal nas metodologias educacionais, as
tecnologias da informação podem trazer tanto soluções acadêmicas, quanto um novo tipo de
exclusão, a digital (CORDEIRO, 2014).
Assim, verifica-se a necessidade, ainda latente, de pôr em pauta esses tipos de barreiras,
visando assegurar o acesso e a permanência de pessoas com deficiência na Educação Superior,
por meio da acessibilidade plena, qualificação docente, práticas pedagógicas inclusivas,
utilização de tecnologias assistivas na informação e comunicação, que atendam as reais
necessidades educacionais específicas de cada educando que possui deficiência.
3 Método
Desenvolveu-se uma pesquisa do tipo exploratória, descritiva, com abordagem
quantitativa por permitir melhor o esclarecimento do objeto de estudo a partir da descrição das
características encontradas durante a coleta de dados. Conforme Thiollent:
A fase exploratória consiste em descobrir o campo de pesquisa, os interessados e suas
expectativas e estabelecer um primeiro levantamento (ou "diagnostico") da situação,
dos problemas prioritários e de eventuais ações. (THIOLLENT, 2011, p. 56)

No contexto, foi realizada a descrição do processo de inclusão das pessoas com
deficiência nas instituições de Educação Superior que possuem cursos de graduação à distância
nos municípios de: São Luís, São José de Ribamar, Raposa e Paço do Lumiar. O quadro a seguir
compõe a amostra e quantidade de instituições participantes da pesquisa, que foram utilizadas
para a coleta de dados:
Tabela 1: Amostra das instituições pesquisadas

MUNICÍPIO

AMOSTRA

SÃO LUÍS

6

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

1

RAPOSA

1

PAÇO DO LUMIAR

1

Fonte: das autoras
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O critério de seleção dessa amostra levou em consideração instituições com maior índice
na nota do ENADE (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes) por ser um exame que
avalia os cursos de Educação Superior, no país.
Assim, para realizar a coleta de dados foi realizada uma busca na página da web das
instituições existentes na região metropolitana de São Luís, para verificação daquelas que
possuíam nota máxima no ENADE, bem como verificação das ferramentas de acesso
disponíveis às pessoas com deficiência no que diz respeito ao processo de ingresso nos cursos
de graduação na modalidade de Educação à Distância.
4 Resultados e discussões
Neste tópico, são apresentados os resultados preliminares das instituições de Educação
Superior, pesquisadas, no que se refere ao processo de ingresso de pessoas com deficiência nos
cursos de graduação na modalidade à distância. Na tabela, a seguir, é possível verificar por
município da região metropolitana de São Luís, quais foram as instituições abordadas na pesquisa:
Tabela 2: Quantidade de Instituições por Município

MUNICÍPIO

NOME DA INSTITUIÇÃO
UNIVERSIDADE
ESTADUAL
MARANHÃO (UEMA)

DO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA
E
TECNOLOGIA
DO
MARANHÃO (IFMA)
São Luís

UNIVERSIDADE
FEDERAL
MARANHÃO (UFMA)

DO

ANHANGUERA
UNOPAR

São José de Ribamar

UNINASSAU
UNINTER

Raposa

UNIASSELVI

Paço do Lumiar

UNICESUMAR

Fonte: as autoras

No contexto, o critério de seleção das referidas instituições, também, levou em
consideração o Índice Geral de Cursos (ICG). Dessa forma, a definição da amostra foi em
relação às que possuíam índice 4 e 5 na avaliação do Ministério da Educação (MEC). Os
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indicadores se baseiam em índices que vão de 1 a 5, sendo que 1 e 2 são considerados
instisfatórios e de 3 a 5 são considerados resultados satisfatórios em termos de qualidade de
ensino oferecido nos cursos de graduação à distância (INEP, 2021).
Dentre as 9 instituições, selecionadas, 5 apresentam programas de acessibilidade no site,
voltados para garantir o acesso às informações e inscrição nos processos seletivos de ingresso
nos cursos de graduação, sendo duas pertencentes à rede pública e três à rede privada (UFMA,
IFMA, Anhanguera, UNOPAR e UNIASSELVI). Essa instituições de Educação Superior
oferecem recursos específicos na página, como orientações sobre a utilização dos recursos
oferecidos que atendem necessidades de pessoas com deficiência visual, cegueira, deficiência
auditiva e surdez.
No site da UFMA, há disponível o ícone Acessibilidade na página com explicações
sobre os atalhos padronizados, de acordo com o e-MAG (Modelo de Acessibilidade em
Governo Eletrônico), com atalhos de navegação que facilitam o acesso ao conteúdo presente na
página, além do dispositivo Acessível em Libras, programa V LIBRAS do governo federal,
que oferece ao usuário com surdez a tradução de vídeos, textos e áudios do Português para a
Língua Brasileira de Sinais (GOVERNO DIGITAL, 2021), conforme figura 1, a seguir:
Figura 1: Print de tela do site da UFMA*

*Disponível em: https://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/acessibilidade/acessibilidade.xhtml#.
Acesso em: 10 abr. 2021.

O mesmo é ocorre nos sites da página do IFMA conforme figura 2 abaixo:
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Figura 2: Print de tela do site do IFMA*

*Disponível em: https://portal.ifma.edu.br/inicio/. Acesso em: 11 abr. 2021.

Verifica-se, também, o recurso de Altocontraste em ambas as páginas. Essa opção serve
para auxiliar as pessoas com baixa visão, facilitando na compreenssão textual do conteúdo do
site. De acordo com eMAG (2021) as configurações devem seguir as seguintes normas:
Cor de fundo: independente da cor utilizada, ela deve ser alterada para preto
(#000000); Cor de texto: independente da cor utilizada, ela deve ser alterada para
branco (#FFFFFF); Links: o modo normal do link deve ser sublinhado (para que ele
se diferencie do texto normal), assim como o modo hover e o modo active. O link
deve ser alterado para amarelo (#FFF333); Ícones: todos os ícones devem ser
brancos; Linhas e Contornos: as linhas e os contornos de elementos devem ser
alterados para branco (EMAG, 2021).

Outro recurso identificado foi o Mapa do Site que facilita na identificação de páginas
internas que não aparecem no Menu Principal do site. Assim,
O mapa do site deve ser disponibilizado em forma de lista hierárquica, podendo conter
quantos níveis forem necessários. Assim, o usuário com deficiência visual, tendo
acesso ao mapa do site, pode construir uma imagem mental do site mais facilmente.
Cada um dos itens presentes no mapa do site deverá ser um link para a página
correspondente (EMAG, 2021).

Na página da Faculdade Anhanguera e UNOPAR foram identificados a opção de
aumento ou diminuição da fonte e o Auto contraste conforme figura 3 e 4 abaixo:
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Figura 3: Print de tela do site da Anhanguera*

*Disponível em: https://www.anhanguera.com/. Acesso em: 11 abr. 2021.

Figura 4: Print de tela do site UNOPAR*

*Disponível em: https://www.unopar.com.br/. Acesso em: 11 abr. 2021.

Enquanto que, a UNINASSAU possui somente o recurso de Acessível em Libras,
programa V LIBRAS do governo federal conforme figura 5 a seguir:
Figura 5: Print de tela do site da UNIASSELVI*
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*Disponível em: https://portal.uniasselvi.com.br/. Acesso em: 11 abr. 2021.

Entretanto, deve-se levar em consideração que existem diversas situações vivenciadas
por pessoas com deficiência no que diz respeito ao acesso, garantia plena de autonomia e
independência no conteúdo disponibilizado em sites das instituições de ensino superior como
“[...] limitações relacionadas à memória, resolução de problemas, atenção, compreensão verbal,
leitura e linguística, compreensão matemática e compreensão visual. Uma pessoa com dislexia,
por exemplo, pode apresentar dificuldade de leitura de uma página devido a um desenho
inadequado” (EMAG, 2021).
Daí a importância de os sites englobarem os “[...] diferentes níveis de escolaridade, faixa
etária e pouca experiência na utilização do computador, bem como ser compatível com as
diversas tecnologias utilizadas para acessar uma página da Web (IDEM, 2021).
Assim, será possível garantir que diferentes públicos consigam ter acesso às informações
necessárias para ingressar nos cursos de graduação à distância ofertados na região metropolitana de
São Luís/MA. Outro fator que merece destaque é o uso de tecnologias assistivas, existentes para
auxiliar na realização dos processos seletivos de ingresso das pessoas com deficiência. Para Filho
(p. 82, 2012), esses recursos podem ser dividos nas seguintes categorias:
Adaptações físicas ou órteses: São todos os aparelhos ou adaptações fixadas e
utilizadas no corpo do aluno e que facilitam a interação do mesmo com o computador.
• Adaptações de hardware: São todos os aparelhos ou adaptações presentes nos
componentes físicos do computador, nos periféricos, ou mesmo, quando os próprios
periféricos, em suas concepções e construção, são especiais e adaptados. • Softwares
especiais de acessibilidade: São os componentes lógicos das TIC quando construídos
como Tecnologia Assistiva. Ou seja, são os programas especiais de computador que
possibilitam ou facilitam a interação do aluno com deficiência com a máquina
(FILHO, p. 82, 2012).

Dito isto, verifica-se que existem dispositivos que podem auxiliar no processo de inclusão
de pessoas com deficiência na Educação Superior de modo a permitir o ingresso e a permanência
de pessoas com deficiência nos cursos de graduação na modalidade de ensino à distância.
Assim, existem ainda muitas lacunas no que se refere ao processo de ingresso de
pessoas com deficiência nas instituições de Educação Especial na modalidade EaD,
principalmente nas instituições privadas, de modo a promover aos alunos com deficiência
condições adequadas de acesso em termos de recursos tecnológicos e pedagógicos para que
possam tanto ingressar, permanecer, aprender e concluir a graduação com êxito.
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5 Considerações finais
Retornando ao objetivo primário deste estudo, foi possível verificar que aproximadamente
55% das instituições, pesquisadas, possuem recursos que facilitam acesso ao conteúdo da página,
às pessoas que possuem deficiência visual, cegueira, deficiência auditiva e surdez, facilitando, com
isso, a escolha dos cursos de graduação à distância. Entretanto, somente 3 dessas instituições
disponibilizam vagas destinadas às pessoas com deficiência, como determinado pela Lei Brasileira
de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015).
As demais instituições, em seu processo seletivo, não dispõe de provas adaptadas às
necessidades educacionais específicas, inerentes a cada tipo de deficiência, prejudicando com
isso, o ingresso de pessoas com deficiência na Educação Superior. Dessa forma, não é suficiente
dispor apenas nos sites recursos de acessibilidade na informação, e não oferecer meios
adequados ao ingresso e à permanência nos cursos de graduação à distância.
Assim, os achados preliminares, deste estudo, sinalizam que as referidas instituições de
Educação Superior que ofertam cursos na modalidade de Educação à Distância, necessitam ter
em suas ações e serviços, recursos humanos capacitados; acessibilidade na informação e na
comunicação, dentre outros meios de acessibilidade, visando assegurar os direitos das pessoas
com deficiência à Educação Inclusiva, de boa qualidade.
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RESUMO: Levando em conta que o entretenimento também pode ser uma estratégia de
conexão entre o racional e o emocional ao fazer uso de metáforas filosóficas e efeitos estéticos
de grande impacto para a sensibilidade humana, este trabalho busca explicitar em que medida
é possível encontrar personagens conceituais distópicos nas três primeiras temporadas do
seriado Black Mirror, personagens que - secundários ou não - contribuem para compreensão da
narrativa audiovisual apresentada e proporcionam ao espectador, de certa maneira, reflexões
acerca de comportamentos sociais cada vez mais presentes na relação humano-máquina..
Palavras-chave: Black Mirror, distopia, personagens conceituais, narrativa audiovisual,
humano-máquina.

1 Introdução
O presente artigo é fruto de um primeiro esforço da minha proposta de dissertação de
mestrado, ainda em construção, dentro do Programa de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade da
Universidade Federal do Maranhão, que tem como objetivo identificar em que medida é possível
encontrar personagens conceituais distópicos nas três primeiras temporadas do seriado Black Mirror.
Podemos perceber em nossa sociedade grande interesse e curiosidade por obras literárias ou
cinematográficas que apresentam especulações a cerca do futuro. E as distopias ganham destaque,
possivelmente, a depender do contexto histórico-político que estejamos vivendo - a exemplo do
negacionismo da ciência promovido pelo presidente do Brasil em meio a pandemia da Covid-19. Para
o filósofo e pesquisador, Alexey Dodsworth68 "a semente da distopia sempre existe e sempre existirá,
pois a degeneração é um risco constante no mundo real. A existência é uma dança constante entre
progresso, conservação e regresso" (LIMA, 2017, n.p.).
Esse interesse é refletido em produções cinematográficas cada vez mais comuns na
atualidade, como a saga Jogos Vorazes (2012-2015), a trilogia Uma noite de crime (2013-2016)
e a continuação da trilogia de Mad Max (2015), estes três filmes citados apresentam em seu
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<http://www.redebrasilatual.com.br/revistas/133/a-distopia-segundo-o-escritor-alexey-dodsworth>.Acesso: 25 de
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enredo um futuro no qual a principal característica é a violência exacerbada e a segregação de
classes ou etnias. O distópico também está cada vez mais recorrente em narrativas seriadas
como Black Mirror que apresenta um universo inspirado no mal-estar da sociedade devido ao
envolvimento com grandes avanços tecnológicos; The Handmaid’s Tale (2017) sociedade
fictícia de regime totalitário que preza por valores tradicionalista onde as mulheres são
subjulgadas; Westworld (2016) um parque de diversão temático onde tudo é permitido e os
diversos seriados de apocalipse zumbi como The Colony (2016) e The Walking Dead (2010).
Mas, o que significa distopia? Segundo Costa Matos (2017) o termo, também chamado
de utopia negativa, surgiu com o filósofo John Stuart Mill, durante seu discurso, em 1868,
diante ao parlamento Britânico, no qual Mill destacou que aquilo que se estava chamando de
utopia seria na realidade uma distopia, pois a utopia seria impossível de se alcançar e o que se
estava pregando era algo muito ruim para ser praticado69. Contextualizando: a utopia que Mill
criticava era a utopia ilusória criada pelo governo totalitário.
A palavra foi criada em 1516 por Sir Thomas More para seu livro sobre uma sociedade
idealmente organizada. Ele juntou duas palavras gregas: u, "negação" e topos que significa
"lugar". Literalmente, o termo significa "não lugar", ou seja, um lugar maravilhoso, ideal, mas
um lugar imaginário. Dessa maneira, a palavra distopia representa o oposto de uma utopia,
usando o prefixo do grego dys-, "ruim". É uma sociedade defeituosa, disfuncional e indesejável.
Nas obras literárias, posteriormente adaptadas para o cinema, a distopia nasce vinculada ao
subgênero cyberpunk como segmento da ficção científica. Amaral (2005), em Uma ArqueGenealogia Do Cyberpunk, afirma sobre o formato um certo apreço pelo sombrio, o estranho, o
sobrenatural e o etéreo. Para a autora o cyberpunk é um subgênero e uma subcultura híbrida intrínseca
a um imaginário tecnológico, cuja tradição é herdada das visões obscuras e distópicas do romantismo
gótico, originária da contracultura. Por se tratar de um futuro indesejável, toda obra distópica
apresenta uma crítica à sociedade atual, trazendo características como violência banalizada, poder
opressor vindo de uma elite ou do Estado, explorando a estupidez ou a ignorância coletivas e,
fundamentalmente, um discurso pessimista acerca do futuro da humanidade.
Neste trabalho partimos da ideia de que o entretenimento, a partir de narrativas
distópicas, pode ser uma estratégia de conexão entre o racional e emocional, ao fazer uso de
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Disponível
em:
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metáforas filosóficas e efeitos estéticos de grande impacto para sensibilidade humana. Para
tanto, o presente artigo foi dividido em duas partes, no primeiro momento compreenderemos a
criação do objeto deste estudo, a partir da linguagem audiovisual seriada. E no segundo
momento, analisaremos o episódio-piloto fazendo um paralelo com escritos de Jean Baudrillard
e Guy Debord, a fim de apresentar a crítica presente no episódio para que possamos, nas
considerações finais, identificar a presença ou não dos personagens conceituais pensados por
Gilles Deleuze e Félix Guatarri.
2 A criação de Black Mirror
A série, ganhadora de dois Emmy70 2017 e disponibilizada pela Netflix, apresenta um
futuro distópico no qual a tecnologia se faz presente em todos os espaços, facilitando a vida dos
personagens. Em contrapartida, há uma submissão a interfaces mecânicas e autômatas, que
parecem comandar os comportamentos e interferir de forma negativa nas relações sociais.
O nome da série é uma referência aos espelhos negros que carregamos e para os quais
olhamos durante todo o tempo: celulares, televisores, tablets etc. É interessante ressaltar que o
criador de Black Mirror tem uma carreira voltada para criação de textos e produtos audiovisuais
com alguma crítica social: escreveu sobre televisão para uma coluna chamada Supposing ("e
se"), do jornal The Guardian, assinou o roteiro da série de falsas notícias intitulado The Brass
Eye e da paródia do Big Brother com zumbis, Dead Set - uma fábula sobre a TV Trash71 em
que os participantes do programa eram os únicos sobreviventes de uma epidemia zumbi.
Todos esses trabalhos parecem, de certa maneira, se convergir nos episódios de Black
Mirror. Em entrevista72, ele revelou que foi marcado pelas séries de terror e ficção científica
que chegavam à televisão inglesa nos anos 80, sendo essas suas principais inspirações para
distorcer o mundo em que vivemos de modo que, apesar de ser uma ficção, apresenta conflitos
da sociedade atual.

70

O Emmy Awards é uma premiação anual em que a Academia de Artes e Ciências Televisivas dos Estados Unidos
da América elege as séries, minisséries e telefilmes que mais se destacaram dentro de suas categorias. Premiação
para produções televisivas equivalente ao Oscar para o cinema. Black Mirror ganhou nas categorias de melhor
filme para televisão e melhor roteiro de série limitada ou filme para televisão. Disponível em:
<https://veja.abril.com.br/entretenimento/emmy-2017-confira-a-lista-de-vencedores-da-noite/>.Acesso: 27 de
abril de 2021.
71
Trash é um gênero do cinema (agora adotado pela TV) geralmente de baixo orçamento, sem roteiros brilhantes
e e lencos milionários, com presença do humor negro e com alguns elementos que beiram oridículo, mas que
ajudam a criar toda a atmosfera do gênero.
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Realizada por Ángel Ramos e publicada no portal El País Br, disponível em
:<https://brasil.elpais.com/brasil/2016/10/14/cultura/1476445649_428143.html>. Acesso: 27 de abril de 2021.
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Ao que se refere ao formato do seriado, cada episódio tem uma história fechada contada
de maneira independente, não necessariamente fazendo parte de um mesmo universo, o que
para Brooker é um fator que permite maior liberdade criativa. De acordo com Machado (2000)
nesse tipo de serialização a única coisa que se preserva é o “espírito geral das histórias, ou a
temática” (MACHADO, 2000, p.84). Cada episódio é completo - com começo, meio e fim - e
independente dos demais, mudando de personagens, atores, cenários e em alguns casos de
roteiristas e diretores.
O espírito geral mencionado por Machado (2000) relaciona-se com um dos elementos
importantes para a criação de qualquer tipo de narrativa dramática, o que Rodrigues (2014)
chama de pensata. Segundo a autora, a pensata é o princípio moral da narrativa, um aspecto
importante do seu DNA. Para a Rodrigues, "as séries são o lugar hoje em que as coisas soam
verdadeiras e coerentes [...]. Porque as séries trazem pensatas que são coerentes" (p.22).
Logo, Black Mirror não foge à regra, uma vez que o efeito que a série produz ganha
força por apresentar nos enredos elementos verídicos ou discussões já presentes na atualidade.
O próprio Charlie Brooker, durante conversa no podcast Remote Controlled73, atribui o sucesso
do seriado ao fato de apresentar engrenagens tecnológicas capazes de existir. “Eles [os
espectadores] olham para isso e pensam: 'Eu podia me ver usando essa tecnologia, eu podia me
ver abraçando isso', e então ficar viciado como todos [os personagens] com a sensualidade da
tecnologia e a facilidade” (NYREN, 2017, n.p., tradução nossa).
Para a jornalista e editora da Veja São Paulo, Carolina Giovanelli - em seu artigo A
dimensão psicológica de ‘Black Mirror’, a série que angustia74 - é por esse caráter factível que
a série provoca o sentimento de angústia no público, uma vez que “a essência dos problemas
mostrados é simplesmente um exercício de imaginação de como nosso modo de vida converge
e para onde nos levará no futuro”(GIOVANELLI, 2017, n.p.). Brooker traz para seus episódios
engrenagens já existentes e as potencializa unindo a sentimentos como raiva, ciúmes, ambição,
entre outros que são comuns a todo ser humano.
Dessa forma, o universo apresentado mesmo que num tom futurístico não soa ridículo
ou impossível, uma vez que são sentimentos comuns atrelados a comportamentos atuais que
poderiam piorar se houvesse uma tecnologia mais avançada que permitisse, por exemplo, que
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Portal Variety, publicado por Erin Nyren , disponível em: < http://variety.com/2017/tv/news/remote-controlledblack-mirror-season-4-episode-sequels-1202507135/>. Acesso: 21 de abril de 2021
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Disponível na coluna Em Terapia do portal Veja São Paulo: <https://vejasp.abril.com.br/blog/terapia/adimensao-psicologica-de-8216-black-mirror-8217-a-serie-que-angustia/>. Acesso: 27 de abril de 2021.
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você bloqueasse uma pessoa da sua vida ou revisitasse suas memórias nos mínimos detalhes,
como nos episódios White Christmas75 e The Entire History of You76, respectivamente.
Cabrera (2006), por exemplo, defende que a imagem em movimento tem capacidade de
nos apresentar uma realidade distante e nos impactar como se nós estivéssemos vivendo aquilo.
Para ele, o audiovisual pode ser uma linguagem mais adequada, quiçá mais eficiente, que a
linguagem escrita para expressar certas reflexões filosóficas que carecem do elemento afetivo.
O autor defende que algumas questões, ou quem sabe todas, acerca da realidade precisam ser
apresentadas de modo sensível, por meio de uma compreensão lógica e afetiva (logopática) que
deve “produzir algum tipo de impacto em quem estabelece um contato com ela” (CABRERA,
2006, p.16), produzindo um sentido cognitivo.
Sobre esse tipo de reflexão, Rodrigues (2014) pontua que as ficções tem essa função de
"partilhar aventuras que não vivemos, mas gostaríamos de ter vivido. De possibilitar nossa
convivência com personagens que não conhecemos pessoalmente, mas que aumentam a nossa
compreensão do humano" (p.10). Essa é a grande alegria e angústia que vivenciamos ao assistir
Black Mirror: a possibilidade de visualizar os incríveis progressos tecnológicos e a forma como,
diante dessa relação, nos distanciamos daquilo que é ser humano.
Para Haraway (2009), os avanços tecnológicos cada vez mais presentes em nosso cotidiano
nos transformou, de alguma maneira, em ciborgues, uma vez que fazemos uso de artefatos externos
ao corpo humano como forma de intercâmbio cultural da expressão humana. Dessa forma o
ciborgue é “um organismo cibernético, um híbrido de máquina e organismo, uma criatura de
realidade social e também uma criatura de ficção” (p. 36). Levando a existir diversos tipos e estilos
de ciborgues, sendo “uma junção entre organismo e máquina, cada qual concebido como dispositivo
codificado, em uma intimidade e com um poder que nunca, antes, existiu” (p. 36).
Os ciborgues marcam uma transgressão nas relações binárias entre sujeito/objeto e
cultura/natureza, constitui-se assim como um fenômeno político, um sujeito sem pátria, que
opera em relações virtuais em redes globalizadas. O que Levy (2011) conceitua como
virtualização, que se estabelece pela desterritorialização da experiência humana em suas
diversas representações, como a desterritorialização do texto, da economia, do trabalho, do
mercado, da arte, entre outros. O autor pontua que ao contrário do que pensa o senso comum,
o virtual não se opõe ao real, mas lida com um desprendimento do aqui e agora, transformando
a percepção de espaço-tempo e produzindo dinamismo. Ou nas palavras de Levy:
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Black Mirror. Natal, #2x04, Charlie Brooker (dirigido por Carl Tibbetts), Netflix, 2014.
Black Mirror. Toda sua história, #1x03, Charlie Brooker e Jesse Armstrong (dirigido por Brian Welsh),Netflix, 2011.
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A multiplicação contemporânea dos espaços faz de nós nômades de um novo estilo: em
vez de seguirmos linhas de errância e de migração dentro de uma extensão dada, saltamos
de uma rede a outra, de um sistema de proximidade ao seguinte. Os espaços se
metamorfoseiam e se bifurcam a nossos pés, forçando-nos à heterogênese. (2011,p.10 )

Dessa forma, o real e o virtual coexistem, mas em curto-circuito, pois como ressalta
Levy, apesar de a virtualização ser um não-presente e alterar a forma como lidamos com o
tempo, não significa que seja imaginário, uma vez que o virtual produz efeitos. O autor atribui
um caráter positivo a esse processo de virtualização, ao humanizar as tecnologias de
informação, atrelando a processos da espécie humana: linguagem, técnica e as instituições
sociais complexas, impregnados de um “devir outro", que caracteriza o virtual. Podendo assim,
a virtualização ampliar as potencialidades humanas, criando novas formas de estar no mundo.
Contudo Levy também ressalta que a virtualização se dá como uma transformação
contínua e que, por isso, requer novos começos ou atualizações que acontece de maneira
indeterminada. Podemos dizer que essas atualizações essas podem adquirir um caráter negativo,
quiçá enlouquecedor, a depender da forma de uso das tecnologias de informação. Ferraz e Clair
(2020) alertam para a tendência de atribuirmos às tecnologias certa autonomia, entendendo-as
como “causas de fenômenos sociais e subjetivos” (p.22) quando, na realidade elas são efeitos
ou instrumentos de processos históricos que, na maioria das vezes, trabalham a favor do capital.
são os dispositivos [...] que se adequam a modos de vida ligados à determinada
formação histórica, sobretudo aos mecanismos de funcionamento do jogo excludente
incrementado pela expansão do capital financeirizado. Este prescinde da necessidade
de anexar a totalidade (ou a maioria) dos corpos a seus modos de acúmulo e consumo.
(FERRAZ e CLAIR, 2020, p.22).

Desse modo, Black Mirror, parece materializar a cada episódio o lado negativo da
virtualização de uma sociedade repleta de ciborgues que fazem surgir novas configurações de
ser/estar no mundo, conectando estes pólos com a finalidade de romper seus limites e mergulhar
em diferentes ciberespaços. Mais adiante apresentaremos a proposta do episódio-piloto de
Black Mirror, a partir de autores como Jean Baudrillard e Guy Debord, a fim de compreender
como temáticas relacionadas a viralização de informações, sensacionalismo e alienação são
abordadas no referido episódio.
3 O Hino Nacional
Tendo em vista que os personagens conceituais são potências de conceitos que operam
sobre um plano de imanência, para que possamos identificar esses personagens nas três
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temporadas de Black Mirror é necessário, primeiramente, compreender as críticas sociais
presentes em cada episódio.

Na filosofia, o plano de imanência trata-se, de maneira

simplificada, de um "horizonte absoluto do pensamento" (DAMASCENO, 2015, p.140), uma
espécie de campo prévio para criação de conceitos. Neste artigo, por ser tratar de um primeiro
esforço de um trabalho ainda em construção, abordaremos apenas o episódio The National
Anthem77 , uma vez que o todo piloto de narrativas seriadas funciona como uma vitrine para
atrair consumidores.
O Hino Nacional (tradução em português) apresenta uma crítica à rapidez em que as
informações são disseminadas por intermédio da internet e das diversas plataformas de
conteúdo, além da facilidade de atrair e manter a atenção das pessoas. A narrativa conta a
história da grande decisão que o fictício primeiro-ministro britânico Michael Callow (Rory
Kinnear) precisa tomar para libertar a Princesa Susannah (Lydia Wilson) de um cativeiro. A
única exigência do sequestrador é que o primeiro-ministro copule com um porco durante uma
transmissão ao vivo em rede nacional.
Nesse episódio todas as tecnologias apresentadas são existentes em nosso cotidiano:
canais de TV, jornal e Youtube. Na história, o vídeo contendo a ameaça do sequestrador e a
possível tortura da princesa fica disponível por poucos segundos no Youtube, mas o suficiente
para que a inteligência britânica não consiga escondê-lo da população, que já havia baixado,
re-upado78 e compartilhado diversas vezes.
Assim como descrito por Baudrillard (1997), acerca da relação das pessoas com a
informação na contemporaneidade, "a informação é mais verdadeira que o verdadeiro por ser
verdadeiro em tempo real - por isso é fundamentalmente incerta" (p.60). Ou seja, a ânsia de saber
e comunicar primeiro ultrapassa o compromisso com a verdade da informação, pois a rapidez
com que ela é repassada abre espaço para que erros sejam cometidos, uma vez que não há espaço
para apuração correta do que está sendo disseminado e nem dos seus possíveis impactos.
Já a fundamental incerteza apontada por Baudrillard (1997) está diretamente ligada com
o desenrolar do episódio em questão. A expectativa da população em assistir tal ato repugnante,
juntamente com o interesse da mídia em conseguir altos índices de audiência, atrapalharam a
investigação fazendo com que vazassem todas as estratégias da inteligência britânica para evitar
que o primeiro-ministro precisasse de fato realizar tal ato repugnante.
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BLACK Mirror. O Hino Nacional,#1x01. Criação: Charlie Brooker. Direção: Otto Bathurst. Inglaterra: Endanol.
Upar é um termo muito utilizado nas tecnologias, em especial para fazer upload - ato de enviar uma informação,
gerar um arquivo, para um computador remoto.
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Para Debord (2016) o espetáculo domina os homens vivos. Em pouco tempo, além dos
jornais habituais, em busca do furo de reportagem, vemos surgir no episódio programas
especiais falando sobre o sequestro discutindo com especialistas de diversas áreas a melhor
saída para o caso, erros da operação de resgate, especulação sobre a identidade do sequestrador
etc. Guy Debord, explica:
Boatos da mídia e da polícia adquirem de imediato, ou, na pior hipótese, depois de
serem repetidos três ou quatro vezes, o peso indiscutível de provas históricas
seculares. De acordo com a autoridade legendária do espetáculo do dia, estranhas
personagens eliminadas no silêncio reaparecem como sobreviventes fictícios, cujo
retorno sempre poderá ser evocado ou calculado e provado por um mero “dizem” dos
especialistas. Esses mortos que não foram enterrados de modo convencional pelo
espetáculo encontram-se em algum lugar entre o Aqueronte e o Lette: parecem estar
adormecidos à espera de que os despertem, todos eles, o terrorista que desceu das
colinas e o pirata que voltou do mar; e o ladrão que já não tem necessidade de roubar.
(DEBORD, 2016, p. 210)

O apreço pelo grotesco é o espetáculo apresentado no episódio que a partir da humilhação
de uma figura pública gera entretenimento disfarçado de revolta, indignação ou curiosidade
mórbida. Esse fetiche pelo bizarro é descrito por Simmel (1998) como característica comum do
homem moderno - e que podemos dizer que continua na contemporaneidade. Para ele, o indivíduo
blasé é o indivíduo da cidade grande que em meio a tantos estímulos e tantas novidades se
transforma em um ser indiferente e, desta forma, segundo autor, fica com os nervos saturados,
sendo necessários estímulos ainda mais fortes para acabar com essa percepção blasé.
De acordo com Singer (2001), a partir das considerações de Simmel (1998), é necessária
uma “intensificação da estimulação nervosa” (p.116), com a exploração exacerbada do
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sensorial. Tal necessidade fez crescer, por exemplo, a produção de jornais sensacionalistas,
parque de horrores e filmes com bastante tensões, tudo para proporcionar choques sensoriais
cada vez mais fortes.

Os comportamentos aqui apresentados levam ao desfecho do episódio. Enquanto todos
estavam ansiosos para assistir se o primeiro-ministro iria cumprir ou não a exigência, as ruas de
Londres ficaram vazias e ninguém percebeu que a princesa foi liberada meia hora antes do previsto,
como dito por um dos personagens dentro do episódio: "ele [o sequestrador] sabia que todos
estariam ocupados olhando para as telas" (HINO NACIONAL, #1x01 temporada, 39min59s).
Debord (2016) pontua esse efeito hipnótico que as imagens exercem sobre as pessoas:
Quando o mundo real se transforma em simples imagens, as simples imagens tornamse seres reais e motivações eficientes de um comportamento hipnótico. O espetáculo,
como tendência a fazer ver por diferentes mediações especializadas o mundo que já
não se pode tocar diretamente, serve-se da visão como o sentido privilegiado da pessoa
humana. (DEBORD, 2016, p. 18)

Ao final do episódio, e com os entendimentos citados acima, compreendemos que o
objetivo do sequestrador foi criticar o envolvimento das pessoas com os dispositivos digitais (as
telas) atrelada a satisfação mórbida intensificada pelas imagens. E aquilo que deveria ser uma crítica
aos meios de comunicação de massa, torna-se mais um produto dela: o rosto do sequestrador/artista
estampa as telas enquanto um apresentador anuncia a "primeira grande obra do séc. XXI" (HINO
NACIONAL, #1x01, 42min11s). A sociedade do espetáculo permanece a mesma.
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4 Considerações Finais
O presente artigo buscou, a partir do percurso de criação audiovisual, explicitar as
contribuições de uma obra distópica que, por meio de uma projeção futura, contribui para
refletirmos sobre a vida cotidiana cada vez mais atrelada a dispositivos tecnológicos que se
desenvolvem em nossa sociedade como uma extensão de nossos corpos. Ao exercitar a
identificação dos personagens conceituais dentro do episódio-piloto de Black Mirror somos
conduzidos a problematizar transformações do espaço-tempo, a partir da virtualização humana.
Os personagens conceituais são seres em transformação, é o próprio devir que no ponto
de vista do audiovisual faz toda a história se desenvolver. DELEUZE e GUATTARI (20202)
destacam que esses personagens “são os ‘heterônimos’ do filósofo, assim como o nome do
filósofo é o simples pseudônimo de seus personagens” (,p.86). Logo, os personagens
conceituais não são um símbolo ou personificação da figura do filósofo, eles estão vivos.
O destino do filósofo é de transformar-se em seu ou seus personagens conceituais, ao
mesmo tempo em que estes personagens se tornam, eles mesmos, coisa diferente do
que são historicamente, mitologicamente ou comumente (o Sócrates de Platão, o
Dioniso de Nietzsche, o Idiota de Cusa) (DELEUZE e GUATTARI,p.86).

Desse

modo,

podemos

perceber

que

dentro

do

episódio-piloto

é

o

açougueiro/sequestrador/artista que desempenha a função conceitual do roteiro. Apenas nos
últimos minutos do episódio é que passamos a conhecer a face desse indivíduo e descobrimos
também sua profissão. Podemos dizer também que esse personagem se virtualiza ao longo da
história a ponto de deixar de ser um açougueiro vivendo uma vida pacata para assumir o papel
de sequestrador que almeja “ensinar uma lição” à sociedade e que por fim, essa mesma
sociedade passa a enxergá-lo como um grande criador.
Seguindo essa lógica, Black Mirror a partir das suas ambiguidades e nuances relativas
ao comportamento social é uma grande virtualidade distópica que a cada episódio se atualiza e
torna a virtualizar num ciclo que se desenvolve a cada roteiro ao fazer uso de metáforas
filosóficas atreladas a efeitos estéticos.
O seriado vincula-se a uma herança estética de estilo assumidamente niilista, que
incorpora visões de distopia tecnológica sobre o mundo. O cyberpunk é assimilado como modo
de ser estético da cibercultura e seu impacto nos comportamentos humanos biotecnológicos da
atualidade; que, se por um lado, adotam a rebeldia como parâmetro para os modos de agir mais
criativos a partir do uso das ferramentas da Sociedade da Informação, por outro, também
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denunciam o paradoxo entre prazer e horror como forma de entrever condições de degradação,
apatia e conformismo.
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RESUMO: Este trabalho tem por objetivo apresentar o esboço da pesquisa em andamento da
mestranda em Cultura e Sociedade, cujo assunto é Literatura e Filosofia; da Linha de Pesquisa
1- Expressões e Processos Socioculturais do programa de pós-graduação em questão. A
pesquisa é qualitativa de natureza teórica com base de levantamento e análise bibliográfica
sobre os personagens Júlia e Saint-Prêux do romance Júlia ou A nova Heloísa do filósofo
iluminista, Jean-Jacques Rousseau, na perspectiva de Gilles Deleuze e Félix Guattari a partir
dos tópicos: Introdução, O que é um Conceito? O Plano de Imanência e Os Personagens
Conceituais da obra O que é Filosofia? Na tradução de Bento Prado Jr. E Alberto Alonso
Muñoz. Para essa interpretação, a mestranda recorre aos especialistas em Rousseau: Ernst
Cassirer, filósofo alemão, estudou Immanuel Kant, Literatura e Filosofia. Jean Starobinski,
crítico literário e historiador suíço. Este escreveu a obra cujo nome: Jean-Jacques Rousseau:
transparência e obstáculo, publicado em 1991. Além das obras do Genebrino: Emílio ou Da
Educação (1762) que aborda a relação do homem com a sociedade e proposta pedagógica para
que o indivíduo volte ao seu estado de natureza, assunto este tratado no romance e seu
testamento e Os Devaneios do Caminhante Solitário (1782) que narra à trajetória do Iluminista.
Palavras-chave: Júlia ou A nova Heloísa; Deleuze e Guattari; Literatura; Filosofia.

1 Introdução
O trabalho tem por objetivo apresentar o esboço da pesquisa em andamento da
mestranda em Cultura e Sociedade da Universidade Federal do Maranhão – UFMA. Nessa
pesquisa busca-se analisar os personagens Júlia e Saint -Prêux do romance Júlia ou A nova
Heloísa de Jean-Jacques Rousseau na perspectiva da obra O que é Filosofia? de Gilles Deleuze
e Félix Guattari a partir dos tópicos: Introdução, O que é um Conceito? O Plano de
Imanência e Os Personagens Conceituais, na tradução de Bento Prado Jr. e Alberto Alonso
Muñoz. Também obras de Rousseau: Emílio ou Da Educação (1762) e Os Devaneios do
Caminhante Solitário (1782). Além disso, o trabalho tem por foco abordar pesquisas de autores
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nacionais e internacionais que estudaram e/ou estudam o Genebrino como: Ernst Cassirer, Jean
Starobinski, Bento Prado Jr., Maria Constança, Luciano Façanha, entre outros.
Júlia ou A nova Heloísa é um romance francês publicado em 1761 onde o filósofo JeanJacques aborda vários assuntos que defendia em vida como: autenticidade, virtude, moral,
educação, música, corrupção e a degeneração da sociedade. A narração do texto é feita por meio
de cartas trocadas pelos personagens: Júlia, Saint-Prêux e outros personagens. As personagens
são fictícias, ou seja, suas histórias não são baseadas em histórias reais, mas o autor as
representa como próximas à realidade francesa do século XVIII. Muitos filósofos e pensadores
da época usaram o gênero narrativo para difundir suas ideologias através de personagens
literários com o objetivo de fazer críticas à sociedade.
A Literatura francesa do século XVIII é de estilo Neoclássico - prolongamento dos
períodos anteriores (Barroco, Rococó). A Literatura neste século se torna objeto de revolução
para muitos filósofos e pensadores, por suas obras trazerem críticas e insatisfação social.
Exemplos: Charles-Louis Secondat - barão de Montesquieu (1689-1755) - escreveu o romance
epistolar denominado Cartas persas, faz uma crítica a sociedade francesa por meio dos olhos
de viajantes persas que visitam o país. François-Marie Arouet – conhecido como Voltaire
(1694-1778) - poeta e dramaturgo, sua obra literária de destaque O ingênuo e sobretudo
Cândido ou O otimismo onde a bondade do protagonista se choca constantemente com a
sociedade. Denis Diderot (1713-1784) além de ser o mentor da Enciclopédia, escreveu várias
obras, teorias teatrais, várias novelas, dentre de suas obras literárias estão: A religiosa,
confissões de uma monja sem vocação; Jacques, o fatalista - diálogo entre Jacques e seu amo
em que são narradas várias histórias. Na obra O Sobrinho de Rameau, o protagonista resume as
principais ideias do mentor.
A história começa com a carta de Saint- Prêux respondendo à Júlia que não a
compreende por pedir a ele que sejam somente amigos. Ao longo da narrativa, entende-se que
a mãe da amada o contratou por saber de seus talentos educacionais, pois, o lugar onde a família
de Júlia vive há poucos professores. Saint- Prêux sabe que a classe à qual a amada faz parte têm
padrões e costumes a seguir. Reconhece ser desprovido de posse desde o nascimento, porém
declara ser romântico e sensível.
Júlia tem uma essência digna, pura de alma, amável e bela. Nas aulas, seus olhares se
encontram. Para Saint, o amor é quase um delírio, sentimento que causa êxtase nos
apaixonados. Júlia e Saint são sempre observados durante a aula pela mãe ou prima de Júlia,
não por desconfiança, mas por costume. Esta tem comportamento distinto, com as outras
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pessoas, é extrovertida, brincalhona, alegre, mas na presença do seu professor, é séria. Ela
sinaliza ao professor apaixonado, que leu sua carta, mas prefere ficar em silêncio. Isso o deixa
desesperado, pois o silêncio da amada é um tormento. Ele fica inquieto, almeja que ela fale nem
se for para ordená-lo a fazer algo, pois a obedeceria, menos se o pedisse que a esquecesse.
Saint vive com uma dúvida que afirma ser insuportável e que está entre a esperança de
ser correspondido e o medo de ser rejeitado. Ao responder a carta do professor, Júlia afirma que
seus pais não vão aceitar esse relacionamento, pois traria muito sofrimento e desonra à família.
Fala o motivo do seu silêncio que este tem a ver com a honra. Confessa que é obrigada a
desprezá-lo, apesar que desde quando o viu ficou descontrolada e só queria se proteger de
qualquer sentimento que a comprometesse. Contudo, esse trabalho para não o amar, foi em vão.
Muitas vezes, desejou declara-se, pois assim como ele, sente delírio de amor, o qual lutou para
não sentir. Nessa perspectiva, segue a narrativa do Genebrino abordando vários de seus
conceitos filosóficos. Grande parte de suas ideologias estão presentes neste romance: mulher e
homem virtuosos, crítica à sociedade francesa, a preservação dos bons costumes, o homem
natural, amor de si ou amor próprio, o ser e parecer, autenticidade, abordando também, a
educação que embora fosse o dever da família em educar seus filhos, esta não o fazia, o que
para o filósofo é um dever sagrado.
A linguagem das cartas é formal, por ser de uma nobre e seu professor. O conflito da
história é o amor proibido de Júlia e Saint-Prêux, aluna e professor de Filosofia. Este plebeu,
àquela aristocrata, ambos de classe social distinta. O tempo da narrativa é cronológica e linear,
pois percebe-se o início, o meio e o fim da história.
Logo, este trabalho contribui para as áreas do conhecimento: Filosofia e Literatura.
Esta por ser uma área ligada à expressão humana que fornece caminho ou porta para o belo. A
qual oferece desenvolvimento da percepção, da sensibilidade, da criatividade do indivíduo,
além do saber cultural de um povo, sociedade, ideologias de uma época. Àquela na visão de
Gilles Deleuze e Félix Guattari, defendem a Filosofia como uma máquina que produz conceitos
e, assim como as outras máquinas, ela se interliga com outras para funcionar. Portanto, os
leitores deste trabalho vão conhecer as principais temáticas que o Genebrino apresenta no seu
romance Júlia ou A nova Heloísa, além das críticas positivas e negativas dos especialistas que
estudaram ou estudam o Iluminista.
O trabalho possui três tópicos provisórios sendo o primeiro a Introdução que apresenta
o objetivo geral e específicos da dissertação, assim como a metodologia que a mestranda segue
para concluir esta pesquisa. O segundo: Jean - Jacques Rousseau e o Iluminismo que trata da
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vida do filósofo e sua participação neste movimento. E por fim, o terceiro tópico: Os
Personagens Conceituais, neste tópico busca-se analisar os personagens Júlia e Saint, se eles
podem ou não ser considerados personagens conceituais na perspectiva de Deleuze e Guattari.
2 Jean-Jacques Rousseau e o Iluminismo
Segundo Almeida Júnior (2013), Rousseau não foi necessariamente um autodidata,
pois teve muitos mestres que o ensinaram diferentes áreas do conhecimento: latim, música,
botânica, química, aritmética, entre outras. Foi influenciado pelos pensamentos de Plutarco,
conhecido pela obra Vidas Paralelas, este foi um grego historiador e filósofo platônico, que
viveu no ano 46 depois de Cristo. E também pelo escritor e jornalista inglês Daniel de Defoe,
famoso pelo romance epistolar Robinson Crusoé, publicado em 1719 no Reino Unido.
O autor aborda na sua obra Como ler - Jean-Jacques Rousseau, argumentos de outros
autores e especialistas que estudam ou estudaram Rousseau, como Ernst Cassirer, filósofo
alemão que afirma: “à vida e a obra de Rousseau estão interligados”, afirmando que o
Genebrino buscou sempre a liberdade, não se sentia à vontade em trabalhar ao lado de pessoas
com extremo poder. Jean Starobinski, crítico literário e historiador suíço. Este escreveu um
livro cujo nome é Jean-Jacques Rousseau: transparência e obstáculo, publicado em 1991.
Afirma nessa obra que Rousseau amava a transparência e que se contrapôs a obstáculos, assim
como a liberdade de uma cidade. A transparência fazia de Rousseau um alvo para sua entrega.
Na obra Discurso sobre as ciências e as artes traz esse tema: a diferença entre o ser e o parecer;
aquilo que se diz e o que se faz.
O autor, Almeida Júnior (2013), afirma ainda, que o genebrino era conhecido como um
homem paradoxal, rabugento, medroso, porém herói e autêntico. Em 1762, as obras O contrato
social e o Emílio ou da Educação foram publicadas. Depois de suas obras terem sido
censuradas, o filósofo foi condenado à prisão tanto em sua cidade Genebra (Suíça) quanto em
Paris (França), pois nas duas províncias, suas obras foram de desagrado tanto para os
protestantes quanto para os católicos. Ele estava disposto a se entregar, mas seus amigos o
convenceram a não fazer isso, pois segundo eles, Rousseau não teria um julgamento justo.
O filósofo sentiu-se abandonado pela sua nação e por isso renunciou à sua cidadania
genebrina. Genebra era republicana, religiosa, calvinista e nem todos tinham poder político. A
sociedade era dividida em: patriciado, burguês, habitantes nativos, estrangeiros e súditos.
Apaixonado por botânica, nasceu em 1712, sua mãe morreu no parto, tinha origem nobre,
diferente de seu pai. Ele e seu irmão mais velho foram criados pelo pai e tias. Anos mais tarde
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seu irmão veio a falecer. Rousseau aprendeu a ler por meio de romances de Heródoto Plutarco
o que o levaram a ter gosto pela leitura e diversas áreas do conhecimento o que colaborou na
“sua imaginação demasiado ardente, aos seus bons e maus sentimentos. Essa pelo menos é a
conclusão que se pode tirar do livro I de As confissões, que compreende a infância e a
adolescência do autor” (LOUSADA, 2018, p.5).
Depois de passar tempos na Suíça, Itália e França, Rousseau chega à Paris em 1741,
trazendo consigo vivências de vários ofícios como: auxiliar de gravação, seminarista, professor
e copista de música, etc. Nesse tempo, Rousseau buscava um lugar ao sol, visando não o poder
e dinheiro, mas uma glória espiritual por meio do pensamento filosófico e literário. Tempo que
o filósofo juga o mais feliz de sua vida, confirmando na obra As confissões que “nos apresentam
o escritor em suas grandezas ou deficiências, sendo possível através delas erguer-se a imagem
do romancista, do filósofo, do educador e do político, de outro lado nos dão o melhor retrato
que se poderia desejar do homem” (LOUSADA, 2018, p.7). Acredita-se que há relação das
obras do Genebrino com a sua personalidade:
O J. J. Rousseau cheio de recalque e complexos, algo desequilibrado, sensual e
ardente, ingênuo, sonhador e artista, de imaginação romanesca até o exagero, vaidoso
e fraco, pouco sensível ao ridículo, incapaz de amar, pelo menos no sentido perfeito e
completo da expressão, está visível em todos os seus livros. Está no romancista
sentimental da Nova Heloísa, no educador do Emílio, no revoltado do Contrato social
e do Discurso sobre a desigualdade, no amante da natureza dos Devaneios de um
passeante solitário e enfim em As confissões.

O percussor do Romantismo levou para a Literatura Francesa uma proposta de amor à
natureza por meio da razão. J. J. Rousseau deixou na sua época o primeiro germe do romantismo
oitocentista, e de uma influência literária que seria sentida em Bernardin de Saint-Pierre,
Chateaubriand e George Sand (LOUSADA, 2018, p.8). Escritores que assim como Rousseau
tiveram uma vida conturbada e polêmica, mas que fizeram história com seus idealismos e
convicções por meio de suas obras.
Revoluções, novas invenções, avanço da ciência, etc., que ocorreram no continente
Europeu, principalmente na Inglaterra, entre o final do século XVII e início do século XVIII,
trouxeram muitas propostas inovadoras que inspiraram pensadores franceses a reunir em uma
obra toda evolução do conhecimento. Pensador como Denis Diderot (1713-1784) ao ir à
Inglaterra deparou-se com o espírito de liberdade que lá existia, impulsionando na criação da
Enciclopédia. O século XVIII conhecido como Século das Luzes é conhecido pelas propostas
revolucionárias que trouxeram progressos para a sociedade contemporânea. Sobre isso,
Façanha e Bastos (2018, p.60) afirmam:
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O século XVIII é marco relevante para a história do pensamento ocidental, sobretudo
por ser conhecido como Século das Luzes, período em que ocorreram revoluções em
todos os níveis e que desempenharam papel fundamental na formação do pensamento
humano, principalmente no que se refere às transformações na sociedade e no
conhecimento, com relevante ênfase na razão, a qual passa a ser base primária de toda
autoridade e, consequentemente, busca perceber a importância das artes e do gosto
como motivador para que essa tenha o status que lhe é devido.

No contexto que a razão era vista como melhor caminho para o progresso, Jean-Jacques
Rousseau, estava inserido. Onde havia luta de interesses entre os Aristocratas e Burgueses.
Estes com ideologias democráticas, enquanto àqueles com ideias conservadoras, tradicionais.
Já conhecido pelos dois discursos menores e pela sua produção musical, Rousseau foi
convidado por Diderot a participar na elaboração da Enciclopédia.
Diderot (1713-1784) iniciou sua carreira literária, como comentador e tradutor das
obras do Conde de Shaftesbury, traduzindo inicialmente o Inquiry concerning Virtue
and Merit, e desde então, passa a tratar da questão da derivação moral a partir do
sentimento de simpatia, uma filosofia baseada na doutrina do moral sentiment. Como
era um bom tradutor, Diderot, filósofo e dramaturgo, fora incumbido de rever a
tradução do inglês para o francês da Cyclopaedia de Chambers. Mas, em suas mãos,
essa tradução se converteu num empreendimento intelectual sem precedentes, a
Enciclopédia ou Dicionário raciocinado sobre as ciências as artes e os ofícios. Mais
conhecida como Enciclopédia, foi editada por Denis Diderot em Paris entre 1751 e
1772, e nela colaboraram escritores como Montesquieu, Voltaire, Jean-Jacques
Rousseau, entre outros (FAÇANHA; BASTOS, 2018, P.67).

Embora, Jean-Jacques Rousseau fosse a favor do progresso e ter contribuído na elaboração
da Enciclopédia, ele discordava de algumas ideologias de seus colegas intelectuais: Diderot,
Voltaire, principalmente sobre a instrução do indivíduo por meio do teatro. Essa discordância ficou
explícita sua na obra: Carta a d’Alembert (1758). Isso se deu, não com o objetivo de pôr em dúvida
este ou aquele ponto do teatro iluminista, mas tendo por finalidade, contestar a própria pretensão
que se dá ao teatro uma missão civilizadora. Jean-Jacques divergia de Voltaire e Diderot,
desqualificando o teatro clássico e o drama (FAÇANHA; BASTOS, 2018, P.69).
Por conta disso, Jean-Jacques Rousseau foi duramente criticado pelos colegas intelectuais
e acusado de ser contra o movimento Iluminista. Salinas (1981) na sua obra O Iluminismo e os reis
filósofos, inicia o livro com várias indagações: Como classificar Rousseau? Ele é iluminista ou não?
Ao decorrer da obra, o escritor defende sua perspectiva a respeito dessas perguntas.
Rousseau se dominava cristão, calvinista de formação, cria em Deus que rege o
Universo, o mesmo Deus da Bíblia. Estudou muitas áreas, mas se encontrou na Música,
influenciado por Johann Sebastian Bach (1685-1750) e Wolfgang Amadeus Mozart (17561791). Tocava e compunha músicas, chegando a criar um novo sistema de notação, mas seu
sistema foi rejeitado pela Academia de Ciência por ser muito complicado.
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Por conta desse talento musical, Rousseau recebeu convite dos enciclopedistas para
escrever os verbetes de Música na Enciclopédia. Entretanto, essa devoção musical foi
transferida para a carreira de escritor. Como foi exposto acima, o Genebrino já era conhecido
pelos seus discursos. Primeiro escreveu o Discurso Sobre as Ciências e as Artes (1749), obra
que ganhou o prêmio da Academia de Dijon, na França. Nela defendeu que o progresso das
Ciências, Artes e das Letras, ao invés de melhorar o Homem, o deteriorava. Com esta ideologia,
Rousseau foi visto como pessoa que estava contra o progresso defendido pelos iluministas.
Sua segunda obra, Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre
os Homens (1755), discutindo como se deu a origem do pobre e rico, pois esses status não são
naturais e precisavam acabar, segundo o filósofo. Afirma que a desigualdade seria o motivo dos
males sociais e do Homem. Portanto, nesses dois discursos, Rousseau fez críticas à civilização
e à organização social da época, pois para ele, essas duas categorias degeneravam o homem.
Em 1762, publicou duas obras complementares que respondem os problemas citados
nos discursos, são Do Contrato Social e Emílio ou Da Educação, sendo este um tratado(estudo)
pedagógico e o outro político. Nestas duas obras Rousseau nos dá o essencial da sua resposta
àquelas grandes interrogações referidas. E o faz em dois planos: a nível político e, digamos, a
Como fazer para eliminar os males da vida social e política dos homens dando-lhes uma nova
base? A resposta é: "contrato social". (Salinas, 1981, p.69). Com todas suas obras e propostas,
Jean-Jacques Rousseau é considerado iluminista, iluminado? Salinas (1981, p.78) responde:
Não se sabe. O que se sabe de efetivo é que sua obra é mesmo muito complicada, com
mil meandros e aparentes contradições insuperáveis. Ele parece desdizer em uma
página o que disse na outra. Briga com todo mundo, como já dissemos, com os
clérigos católicos de um lado e, de outro, com o partido adverso, o dos philosophes.
Todo mundo o detesta, não é só Voltaire. Todos fazem dele uma imagem terrível e o
fantasiam como a um verdadeiro monstro insociável a escrever paradoxos
ininteligíveis. Se não é possível dizer, assim, com segurança, que Rousseau é um
iluminista, o que se pode dizer com absoluta segurança é que ele é um verdadeiro
desmancha-prazeres da festa dos iluministas.

3 Os personagens Conceituais
Os autores escolhem temas, transmitem ideias e conceitos, elegem o que consideram
significativo no momento histórico e cultural que vivem, fornecendo dados para análise de sua
sociedade através de seu conteúdo. Jean-Jacques Rousseau não foi exceção, pois trouxe ideias
e conceitos que revolucionaram sua época e épocas futuras. Seus temas abordados em suas
´publicações foram relevantes para com que a sociedade tomasse caminhos que antes não
imaginava seguir.
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Segundo Deleuze e Guattari (1991, p.18) a produção de conceitos remete à instauração
de um “plano de imanência” que é caracterizado como pré-sócrate sendo essa contemporânea
e indissociável dessa produção. Sobre o que o plano de imanência, os autores discorrem:
O plano de imanência é como um corte do caos e age como um crivo. O que
caracteriza o caos, com efeito, é menos a ausência de determinações que a velocidade
infinita com a qual elas se esboçam e se apagam: não é um movimento de uma à
outra, mas, ao contrário, a impossibilidade de uma relação entre duas determinações,
já que uma não aparece sem que a outra tenha já desaparecido, e que uma aparece
como evanescente quando a outra desaparece como esboço.

Para se criar um conceito precisa-se de um problema, pois este é o charme do romance
ou de uma obra de arte. E para fazer filosofia precisa-se de um conceito e um problema que
tenham sentido e ofereçam um avanço intelectual, assim também, compreensão conceitual e
solução do problema. Mas, como surgem esses problemas? “os problemas surgem na medida
em que as relações se estendem e são ampliadas suas necessidades, consequentemente, o gosto.
O sentimento de suas ligações, desperta e provoca o dos deveres e das preferências”
(FAÇANHA; FREITAS,2016, p. 112).
Nessa perspectiva, “há tanta criação na filosofia quanto na obra de arte ou obra musical”.
Uma criação da filosofia são os “perceptos” estes fazem parte do mundo da arte. Os artistas são
pessoas que criam os perceptos, estes não são percepções, mas um conjunto de sensações e
percepções que vão além daquilo que sente (DELEUZE; GUATTARI, 1991, p. 9).
Com isso, os conceitos necessitam de personagens conceituais. “O amigo é um desses
personagens” quando se refere a origem grega da filosofia por fazer dos filósofos amigos da
sabedoria ou aqueles que procuram à sabedoria. Enquanto o filósofo inventava ou pensava no
conceito, a sabedoria obteve mudança, assim como o significado “amigo”, pois este
denominava uma pessoa íntima com potencialidade. Antes era vista como uma pessoa
extrínseca ou de circunstância empírica, uma categoria viva, um vivido transcendental. Ou seja,
o que não está mais em relação com o outro, assim como o amigo está para filosofia, vista como
uma “entidade”, uma essência, uma objetividade. Mas, quando o amigo se torna conceitual? O
amigo pode ser definido como amante, pretendente, visto como alvo de pretensão, sendo que a
amizade comporta com desconfiança, competitividade, tensão amorosa indo em direção ao
desejo (DELEUZE; GUATTARI, 1991, p. 10).
Aproximando esse conceito de amigo com o conceito grego tem algo de contribuição
para sociedade de amigos ou de iguais, mas promovendo a rivalidade entre todos os domínios:
no amor, tribunais, política, etc. Amigo, amante, pretendente, rival são ações transcendentais,
isso não faz perder sua existência no personagem e demais deles. O filósofo é amigo do
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conceito, ele é conceito em potência. Pois criar conceitos novos é o objetivo da filosofia. A
criação de conceitos dos filósofos remete a uma potência e competência. Isso tem relação com
a arte, entretanto, não se pode objetar a criação do sensível e das artes, pois a arte faz existir
entidades espirituais, já que os conceitos filosóficos sensibilizam.
O romance Júlia ou A nova Heloísa sensibilizou a sociedade francesa, isto é percebido
na obra O grande massacre de gatos (1988) escrito por Robert Darnton que tem por objetivo
analisar as maneiras de pensar das pessoas francesas do século XVIII. Essa obra abrange vários
temas, dentre eles, as cartas escritas pelos leitores de Rousseau, narrando suas emoções ao ler
o romance dos dois amantes apaixonados. O romance de Jean - Jacques Rousseau tornou-se
sucesso público, considerado best-seller da época. Chegou a 100 edições desde seu lançamento
de 1761 até 1800. As pessoas alugavam a obra para saber o final da história de amor dos
amantes. O sucesso alcançou pessoas denominadas sóbrias como o ministro protestante PaulClaude Moultou que confessa sua comoção ao ler o romance.
Não, Monsieur, não posso mais ficar calado. O senhor se apoderou de minha alma.
Está repleta ao ponto de explodir, e precisa partilhar seu tormento com o senhor. Ah,
Julie! Ah, Saint-Preux! Ah, C'Iaire! Ah, Edouard! Que planeta habitam suas almas, e
como posso unir a minha com a vossa? São o fruto do seu coração, Monsieur, só sua
mente não os poderia ter feito como são. Abra esse coração para mim, a fim de eu
poder contemplar os modelos vivos dos personagens cujas virtudes me fizeram chorar
lágrimas tão doces (DARNTON, 1988, p.242).

As ciências, as artes, a filosofia são criadoras, mesmo competindo, porém, somente a
filosofia cria conceitos no sentido estrito, criar é singular, o conceito é uma singularidade. Os
conceitos permanecem assinados como o conceito de Bergson, o código de Descartes.” O
simulador e o amigo é todo um teatro platônico que faz proliferar os personagens conceituais,
dotando-os das potências do amigo e do trágico” (Deleuze; Guattari, 1995, p. 15 - 17). Os
personagens se tornaram amigos dos leitores por serem comovidos pela história trágica dos
amantes apaixonados. Um dos conceitos que Rousseau aborda no seu romance é a autencidade
que aparecem nas cartas dos personagens. “As cartas de Julie e Saint-Preux carecem de
refinamento, porque são autênticas. Nada têm a ver com a literatura, porque são verdadeiras.
Como a música, comunicam a pura emoção de uma alma para outra; "Não são mais cartas; são
hinos"” (DARNTON, 1988, p.231).
Leitores como Mme Du Verger se recusa aceitar que a história é fictícia, pois as cartas
continham tamanha aura de autencidade que as pessoas se confundiam com a vida real.
Muitas pessoas que leram seu livro e o discutiram comigo garantem que é apenas uma
inteligente invenção sua. Não posso acreditar nisto, se é assim, como poderia uma
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leitura enganosa ter produzido sensações como as que senti, ao ler o livro? Eu lhe
imploro, Monsieur, diga-me: Julie realmente viveu? Saint-Preux ainda está vivo? Em
que país, nesta terra, mora ele? Claire, doce Claire, ela acompanhou sua querida amiga
à sepultura? M. de Wolmar, milord Edouard, todas essas pessoas, são apenas
imaginárias, como algumas pessoas tentam convencer-me? Se este é o caso, em que
tipo de mundo habitamos, no qual a virtude não passa de uma ideia? Feliz mortal,
talvez apenas o senhor a conheça e pratique (DARNTON, 1988, p.242).

Em relação as sensações que a obra de Rousseau causava nas pessoas, Deleuze e
Guattari (1991) discorrem que a criação da filosofia são os “perceptos”, estes fazem parte do
mundo da arte. Os artistas são pessoas que criam os perceptos, o que não são percepções, mas
um conjunto de sensações e percepções que vão além daquilo que sente. No entanto, há vários
tipos de sensações: visuais, auditivas, gustativas, muitas delas se encontram na boca, dando
independência em relação ao que sentiu que resulta em complexo de sensação que é a duração
ou eternidade de um personagem fictício.
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RESUMO: O jogo que nasce das relações do palhaço acontece quando a pessoa que veste o
nariz está disposta a brincar, se divertir e despir seus ridículos em frente ao público. Estar como
palhaço, é expor suas fragilidades em processos que se distanciam da personagem e se
aproximam do eu, por isso o nascimento de novos palhaços pode até acontecer coletivamente,
mas se marcará pelos seus processos de individualidade. A performance dentre as suas múltiplas
possibilidades estabelece que performar pode ser viver aquilo pela sua persona, e não como
personagem, é estar consciente de si mesmo, pensando nesses processos de autoconsciência.
Porque não poderíamos pensar as ações do palhaço e o brincar como vivências performáticas?
Palavras-chave: Palhaçaria; Palhaço; Brincar; Performance; Educação.

1 Introdução
A menor máscara do mundo¹, revelou processos menos escassos, quando me fez
perceber finalidade em minhas vivências. Arte e afeto se mostraram diretamente relacionadas,
sendo a descoberta do meu palhaço, o primeiro passo para uma real experiência artística. Rir
dos meus (des)padrões, rir do tempo, lugar e memória, transformar um corpo enchendo-o de
apêndices, estéticas, formas e texturas, combinar ansiedades, tentar enxergar separado os meus
eus. Tudo para entender, porque antes do barro, as divindades moldaram o palhaço em mim.
A partir de uma abordagem contemporânea, usadas em escolas como Escuela Aguirre
(Buenos Aires - Argentina), Le Samovar e Le Coq (Paris - França), usaremos como referencial,
a busca e pesquisa do palhaço pela exposição de individualidades, em processos que se
distanciam da personagem e se aproximam do eu, construindo a partir de vivências cênicas um
novo olhar cotidiano, em jogo e relação. A performance como linguagem ocupa
multiplicidades, em que performar também pode ser viver aquilo pela sua persona e não como
personagem, permitindo uma aproximação com a palhaçaria contemporânea. O artista pode
estar interpretando um personagem em processos teatrais, pode estabelecer sobreposições - ou
opções que vão além das exemplificadas aqui - variados caminhos em processos de
autoconsciência, ou não. A partir dessas aproximações, porque não poderíamos pensar as ações
do palhaço como vivências performáticas? Ou a performance como um dos processos para a
busca do palhaço? Quais as contradições e aproximações entre palhaçaria e performance?

Página | 383

Inadequado por natureza, periférico, à margem, simbolizado como insano, um ser
melodramático, que cria, que vive pisando em falso, andando com as calças largas doadas pelo
vizinho, com os sapatos grandes que encontrara no lixo e um nariz avermelhado de tanta bebida.
O palhaço nasce da desordem, e joga com a subversão dos meios, permitindo que aquele espaço
seja transformado em lugares extra cotidianos, assim como as ações performáticas, que em
variados processos geralmente impactam, e modificam mesmo que rapidamente ordens sociais
corriqueiras. O brincar, pode ser mais um caminho de ligações expostas na performance e na
palhaçaria, mostrando que o estado de ludicidade e imersão, podem caminhar em processos de
autodescoberta, permitindo a pessoa que vive aquele momento não estar brincando, mas “ser”
brincando, estar palhaço e não atuar palhaço, estar persona e não personagem.
Esse, é um dos resultados de processos afetivos ao longo de quatro anos de graduação, e
pesquisa como palhaço. Procurando entender, que caminhos encontram o corpo, e que arte caminha
em rede, com a necessidade de um diálogo híbrido, partindo dessas possibilidades, para entender
cada vez mais o meu palhaço, minhas vivências performáticas e meus estados de brincar.
A palhaça e professora espanhola Caroline Dream, no livro Apayásate de 2019, diz que
“Esse é o momento de demonstrar que existe uma alternativa viável ao reinante império da
seriedade.” e algumas páginas depois pergunta ao leitor, “Porquê fazer palhaço te faz te sentir
tão bem?”. As duas frases me auto justificaram em parte minha pesquisa, mostrando que a
palhaçaria – mas também pensando a relação com a performance e o brincar - não revela
somente processos internos, mas treina nossas trocas, com um olhar em jogo que desenha
caminhos rizomáticos em oposição as vivências lineares. Três temas que não buscam o certo
ou o errado, mas caminhos de experimentação, liberdade e diálogo.
2 Encontros performáticos, encontros do brincar e encontros da palhaçaria
Podemos eleger o “encontro”, como um dos principais pontos de convergência dos três
temas. O palhaço só existirá como imagem, se não estabelecer relação com o público, o brincar
pode acontecer de maneira solitária, mas se dará em sua completude na troca e jogo estabelecido
na relação com o outro, a performance não necessariamente precisa de público ou outras pessoas
para acontecer, mas será a partir da chegada dessas ações ao outro que esse trabalho reverberará.
“Encontro” é estado de presença, em que o importante dentre essas relações é o momento
presente. O palhaço contemporâneo também pode ser chamado de palhaço relacional, que espera o
jogo do aqui e agora, na expectativa de ser amado, de conquistar esse amor em relação, jogando a
partir do que as pessoas lhe oferecem, transformando sons e gestos em cenas, criando histórias a
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partir de interferências. Quando, em jogo, se tenta sobressair suas ideias e esquece da troca com
quem ali te assiste, a cena que deveria ser de troca, se torna um monólogo, visto no jogo do palhaço
na grande maioria das vezes como um fracasso, pois essa relação não se sustenta somente pelas
nossas vontades, mas em um encontro de dar, receber e ressignificar o que você recebe desse
público constantemente. Quando o artista valoriza esse “encontro”, o palhaço se empenha na busca
pela paixão de quem assiste, tornando essa troca mais significativa, conquistado o afeto com a
plateia. O artista também tenta sair no auge dessa relação, com o público conquistado e aceitando
suas ideias - o que é difícil - pois esse encontro se torna tão potente, que vira uma luta não somente
pelo amor dos que assiste, mas entre paixão e tempo.
Quando brincamos, percebemos os mesmos estados encontrados na relação do palhaço,
momentos em que se tem uma qualidade de dedicação sobre determinada ação. Aceitamos, sem
questionamentos, e só assim se consegue ir além com esses encontros. Podemos colocar aqui
as crianças como referenciais, que conseguem com maior facilidade passar por esses processos
lúdicos, em uma troca livre com o outro, pois os olhares de castramento que passamos mais
fortemente até a fase adulta, estão mais amenos, salve exceções, permitindo que o brincar seja
mais um dos processos para a humanização das relações.
“...a performance é basicamente uma linguagem de experimentação, sem compromissos
com a mídia, nem com uma expectativa de público e nem com uma ideologia engajada.
Ideologicamente falando, existe uma identificação com o anarquismo que resgata a
liberdade na criação, está a força motriz da arte. (COHEN. 1989)”

Quando falamos da performance, parece que os impulsos dessa linguagem se
sobrepõem ao encontro, mas como pensar performance, sem pensar que o fazer artístico
aconteceu e acontece por diversas ligações anteriores? e que mesmo a performance durante ou
após sua realização se disseminará ao outro. Existe um paradoxo com o palhaço e a
performance, enquanto um não espera nada do público, o palhaço em jogo deseja ser amado, e
essa discordância não fala necessariamente de oposições, mas como essas duas linguagens são
complementares, e estão muito mais próximas do que pode se parecer em um primeiro
momento. Por mais que possam estar em desacordo sobre sua relação com o público, para
ambos se estabelecerem, precisam que aquele momento tenha uma generosidade de dedicação,
no caso da performance o artista esteja com sua persona, mesmo que essa persona possa estar
contextualizada na figura de um personagem, e no caso do palhaço uma exposição de seus
(des)padrões. O brincar, percorre essa dedicação com maior facilidade, pois já acontece por
meio de uma disponibilidade individual ou coletiva, que garante o engajamento principalmente
quando temos crianças em contextos livres de julgamentos e cobranças.
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3 Persona e personagem: Construção artística do palhaço, da performance e durante o
brincar
O palhaço e a performance, também estabelecem outros caminhos de encontro que vão
além da confluência entre corpos. No estudo do clown relacional, a pessoa que pratica, e torna
aquele processo contínuo, dialoga com diferentes maneiras de construções estéticas e
simbólicas do palhaço por meio de jogos e estados, em processos que acontecem pela relação
com o outro e através de uma dinâmica interna. Nesse momento, poderíamos dizer, que surge
o pensamento de que não existe outro palhaço no mundo igual o daquele internalizado em cada
pessoa, e que o seu palhaço é o resultado das suas vivências coletivas somadas as suas
individualidades, obtendo como resultado, um palhaço único, o seu “ser” representado por suas
singularidades, se afastando da imagem do palhaço que se configuraria como uma personagem.
Existem também outros processos – que aqui não são colocados como nossos referenciais principalmente nos circos tradicionais, que não usam ou conhecem essa construção mais
individualizada, mas que repassam seus ensinamentos de maneira técnica, com um objetivo de
manutenção do coletivo, usando da imagem do palhaço.
A performance nasce do contato das diversas áreas artísticas com o teatro, e a partir
desses encontros oferece novos caminhos aos artistas. Enquanto o teatro geralmente trabalha
com a representação, as performances não necessariamente ocupam uma narrativa
representativa, mas também passam por aproximações com a realidade. Renato Cohen em seu
livro “Performance como Linguagem” comenta sobre o “ser” dentro da performance. A pessoa
que irá executar não poder estar como persona e personagem simultaneamente, pois seria
impossível “ser” e atuar como personagem, impossibilidade que está além das vontades do
autor, mas que acontece por questões físicas, ou artista ocupa um lugar de persona, por um
estado de presença em que se apresenta como ele mesmo, ou, aceita a condição de personagem
que carrega em si trejeitos, memórias e histórias, para a partir daí construir o trabalho. Podemos
pensar, que não há a possibilidade da persona e personagem ocuparem aquele corpo ao mesmo
momento, mas que o artista pode optar por se apropriar de seu próprio corpo, ou, a partir dele
apresentar uma personagem, como na palhaçaria em que existem caminhos de um palhaço
internalizado, e artistas que reproduzem a imagem do palhaço, podendo coexistir no mesmo
autor, só que não ao mesmo tempo.
“De uma forma simples o paradoxo sobre o comediante pode ser enunciado como o
da impossibilidade de ser e representar simultaneamente. O ator não pode “ser” e
construir um outro ser (a personagem) ao mesmo tempo. É a impossibilidade física de
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dois corpos ocuparem o mesmo lugar no mesmo instante, e também a impossibilidade
psíquica de haver dois egos numa só psique. (COHEN, 1989, p.94)

O brincar, pensando em um contexto infantil, vai ocupar esses dois espaços, persona e
personagem. Quando a criança em jogo/brincadeira assume determinada postura ou entra em
completa imersão naquele ambiente lúdico. A criança pode estar como ele mesmo, assumindo
seus processos performativos subjetivos, explorando a autoconsciência a partir do brincar, pela
reprodução de ações que ele vive no ambiente de socialização. Em outras situações, dependendo
do jogo, essa mesma criança pode rapidamente mudar e querer virar um policial, uma ave ou
qualquer personagem criado por ela. Entretanto, mesmo que colocado como personagem na
brincadeira, essas ações ainda podem ser geradas de processos performativos internos, não
necessariamente ocupando o lugar da representação, ou seja, esse estado do brincar vinculado
a percepção infantil, são processos que se entrecruzam, da criança sendo ela mesma enquanto
brinca, da criança encarnando uma outra personagem, ou, da criança assumindo determinado
personagem a partir dos seus processos internos. Sobre esses processos performativos nas
brincadeiras infantis, podemos trazer o autor Tikuzo M. Kishimoto. O teórico, estuda e publica
sobre a brincadeira na educação infantil, podendo agregar ao debate percepções sobre as
brincadeiras durante a infância, e as posturas que as crianças assumem durante o brincar:
Uma representação é algo presente no lugar de algo. Representar é corresponder a
alguma coisa e permitir sua evocação, mesmo em sua ausência. O brinquedo coloca a
criança na presença de reproduções: tudo o que existe no cotidiano, a natureza e as
construções humanas. Pode-se dizer que um dos objetivos do brinquedo é dar à criança
um substituto dos objetos reais, para que possa manipulá-los. (Kishimoto, 2005, p.20)

Ao brincar, a criança assume esses variados estados, que se dão pela representação do
mundo a partir do que é oferecido em seu cotidiano, em representações que se dialogam,
podendo acontecer em estados de persona, personagem ou sobrepostos. Vera Barros Oliveira,
autora que pesquisa o brincar como caminho fundamental na formação identitária e cultural da
criança, e a importância histórica que o brincar vai representar dentro das nossas organizações
sociais, comenta que, “A criança quando brinca que é mãe de uma boneca, ela configura em si
a identidade da figura materna, como também, vive intensamente a questão de poder gerar filhos
e de ser uma boa mãe”. (OLIVEIRA, 2010, p.19)
Podemos colocar aqui, o palhaço como estrutura simbólica, que garante o brincar em
um estado de representação das suas próprias subjetividades, ou, em relações de troca.
Colocando o adulto nas mesmas possibilidades e aplicações lúdicas da criança, ou seja, em uma
dinâmica que o palhaço pode ser tudo aquilo por suas individualidades, por relações exteriores,
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ou por uma junção de variadas possibilidades. As ações do palhaço, são performance e são
brincar, expondo que o jogo é, e acontece por essas diversas junções, e não só por processos
subjetivos e performáticos internos.
Alguns palhaços, em entrevista para o livro Apayásate, de Caroline Dream, palhaça e
autora espanhola que percorre os caminhos de formação e produção do palhaço contemporâneo,
comentam sobre como entendem a relação deles, com os seus palhaços. É possível compreender
pelas suas falas, que não existe um caminho certo ou errado para o estudo desse palhaço.
Entretanto, diferentes metodologias apresentam como similaridade uma produção que parte ou
buscam processos por suas individualidades. Carlos Mô comenta “Antes, quando era músico,
tinha que afinar minha guitarra para tocar uma música decente. Agora, para ser um palhaço
competente, tenho que sintonizar eu mesmo, porque eu sou o instrumento e o concerto.”
(DREAM. 2019, p. 24), Tortell Poltrona também comenta sobre a máscara do palhaço, como
para ele a partir dela se tem uma aproximação direta entre arte e o seu dia a dia, “Entendo a
minha arte como uma maneira de viver, de viajar, sentir, amar, compartilhar, sofrer, lutar,
ganhar e perder. Em resumo, como uma forma de ser” (DREAM. 2019, p. 28) e para a palhaça
Fiorella Gambini, “O motivo, o motor pelo qual eu sigo me dedicando a isso depois de tantos
anos é porque para mim o palhaço é o mais verdadeiro que há dentro de cada pessoa, é quase
um caminho espiritual de trabalho. Te conecta contigo.” (DREAM. 2019, p. 28)
4 Jogo: Atividade guarnecida de significação social precisa
O jogo, presente na palhaçaria e na vida em vários momentos desde da infância, passa
por processos de ressignificação e aceitação durante a história, como expõe Kishimoto no seu
livro ‘O Jogo e a Educação Infantil”. O autor, coloca que o jogo carrega em si atividades
compostas de múltiplas aprendizagens, e que desenvolvem diversas experiências que vão muito
além da sociabilidade - como costumeiramente associamos - e como fato social assume
diferentes imagens de cultura para cultura.
Enquanto fato social, o jogo assume a imagem, o sentido que cada sociedade lhe
atribui. É este o aspecto que nos mostra porque, dependendo do lugar e da época, os
jogos assumem significações distintas. Se o arco e a flecha hoje aparecem como
brinquedos, em certas culturas indígenas representavam instrumentos para a arte da
caça e da pesca. Em tempos passados, o jogo era visto como inútil, como coisa não
séria. Já nos tempos do Romantismo, o jogo aparece como algo sério e destinado a
educar a criança. (KISHIMOTO, 2005, p. 17)

A partir do texto de Kishimoto se percebe como as instituições passaram a entender o
brincar, e que desde do romantismo, o jogo dentro do contexto educacional passou a ocupar
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novos locais. Hoje é praticamente impossível pensar educação básica, sem pensar nos processos
de jogo. As brincadeiras, ajudam as crianças nos processos de ressignificação do mundo, a
querer imitar os adultos como uma reprodução do que vive, e também como estímulo para
conhecer e reconhecer novas possibilidades no mundo.
O brincar é uma atividade humana criadora, na qual imaginação, fantasia e realidade
interagem na produção de novas possibilidades de interpretação, de expressão e de
ação pelas crianças, assim como de novas formas de construir relações sociais com
outros sujeitos, crianças e adultos. (VYGOTSKY, 1987, p.37)

A partir das afirmações de Vygotsky e Kishimoto, percebemos a importância do jogo
para a criança, e a importância dos processos de reafirmação do brincar dentro do contexto
educacional. Também se faz necessário, pensar sobre o local das brincadeiras durante a
adolescência e vida adulta, quando o jogo gradativamente com o passar da idade, parece não
poder ser uma opção na grande maioria dos contextos. Seriedade e profissionalismo se tornam
opostos, quase inimigos da construção relacional e humana do brincar, como resultado temos
médicos em atendimentos desumanizados, ou até mesmo professores que não conseguem ouvir,
entendendo a sala de aula em uma posição hierárquica, em que ele detém o poder sobre uma
sala passiva. Cada vez mais estabelecemos relações frágeis, enquanto outra parcela da
população já procura por aulas de oratória, palhaço, bufão e outras ferramentas para aprender a
se relacionar, pois mas não continuam o que viveram durante a infância, o brincar e as
consequências positivas desses jogos.
Vera Barros Oliveira em seu artigo “O brincar e o ingresso no tempo histórico e
cultural” publicado no livro “O Brincar e a Criança do Nascimento aos Seis Anos” comenta
sobre a reverberação do lúdico que acontece pelas brincadeiras, e como esses processos não
reverberam somente nas relações da criança, mas durante toda uma vida e que vão recair
diretamente como nós, nos relacionamos no ambiente escolar, de trabalho e em família.
O senso lúdico pode vir a desempenhar um papel fundamental, tanto no início como no
fim da vida, na constituição prazerosa e funcional de um ambiente onde a pessoa se sinta
“em casa”, interagindo com maior espontaneidade e soltura. Quer em suas modalidades
mais corporais, agilizando esquemas sensório motores, quer mais adianta, em suas formas
mais elaboradas, simbólicas, combinadas em diferentes dosagens à utilização de regras,
implícitas ou explícitas, o brincar contribui decisivamente para o bem-estar físico e mental,
de forma complementar. (OLIVEIRA, 2010, p. 98)

O palhaço, se mostra como esse caminho para a construção e realização cotidiana do
jogo, pensando em uma vida com relações humanizadas. Estar estudando e praticando clown
permite repensar coletividades, de como podemos construir e produzir melhoras coletivas. A
performance quando pensamos em jogo, pode anteceder essas relações, ou também acontecer
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em jogo, com as mesmas características do brincar e da palhaçaria, ou partindo de edificações
próprias, já que os caminhos para o artista são infinitos. O artista em performance, como
palhaço e pela brincadeira, consegue potencializar as convergências diárias pelo jogo, antes,
durante e após suas ações, estabelecendo caminhos para reforçar relações mais humanas.

4.1 O lugar da tentativa

Analisando os temas, e todas as abordagens já apresentadas, podemos perceber que as
possibilidades em cada área são diversas, não existindo modelos certos ou errados para construir
esses processos. O artista ou pessoa, que está explorando esses caminhos, consegue enxergar o
lugar da tentativa nas suas produções. O palhaço tem a possibilidade de explorar caminhos, em
constante mudança, podendo ver essa pesquisa como contínua e em constante evolução, mesmo
sem parâmetros de correto ou errado, tentar encontrar quais processos funcionam para suas
elaborações artísticas, descartando ou reformulando a partir do que se testa. As mesmas
possibilidades, podem ser encontradas na performance, que também assume o lugar da
tentativa, como caminho processual individual e em rede, podendo ser o próprio lugar da
tentativa a performance.
Já a brincadeira na infância, não necessariamente carrega a obrigatoriedade de se chegar
em algum objetivo, ou de se obter resultados, a não ser que essa criança esteja em uma
brincadeira de começo, meio e fim, e mesmo nessa situação pode ou não existir uma cobrança
sobre aquelas ações, em relação a própria estrutura do jogo ou dos outros participantes da
brincadeira. A criança transita mais livremente pelas consequências do jogo, o que também
possibilita uma maior variedade de caminhos para explorar.
5 Considerações Finais
A arte, busca cada vez mais novos caminhos contra relações socais na maioria das vezes
cansativa e precarizada. A reconfiguração a partir da abstração das realidades, edificação de
novas humanidades ludicamente, com o reforço da necessidade de um pensamento coletivo
contra os massivos estímulos individualistas. A brincadeira, performance e a palhaçaria se
mostram como possibilidades para a busca e conquista, de maneira relacionadas, separadas ou
sobre propostas, a capacidade de olharmos para os encontros gerados nesses três campos, e
repensar os nossos contatos diários.
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O estado de presença é fundamental para que o jogo do palhaço aconteça, é preciso que o seu
olhar esteja alinhado com o do público, para que aquele encontro seja de sucesso, caso contrário as
ações do artista se transformam apenas em um momento de exposições de raridades e ego. Esse
público aceitará esse momento evocado pelo artista a partir do jogo, que representará uma relação de
dar, receber e ressignificar os impulsos que você recebe desse público constantemente.
A performance caminha em sua maioria por ações nada corriqueiras, permitindo uma
pesquisa interna e psicológica. Criando e expondo contradições, assume e tira conclusões a partir das
suas perguntas em arte, e assim como com o palhaço e o brincar, em presença. Já a brincadeira, se
mostra como necessidade comunitária, sem relações de exclusividade com a infância, que coloca
como rotina a imersão lúdica em mundos imaginários e performativos, uma criança que representa
sua mãe fazendo comida ou que assume um corpo bichano, um adolescente que grita durante as aulas
jogando bolinhas de papel e adultos que reinventam os ambientes de trabalho e familiar.
Uma produção e diálogo que nasce da arte, mas que vai muito além dos espaços culturais
ou galerias, com objetivo de integrar relações pela presença e jogo, fazendo das nossas
vivências, micro-utopias em relações de aceitação, troca, contribuição, ressignificação,
mudança, subversão, contato, repulsa, conversas, debates, autonomia e emancipação. “...essa
sou eu, um ser inadequado em muitos momentos, fracassada, essa é a arte do meu clown em
mim, na cena viva da vida...” (WUO, 2019.)
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RESUMO: O trabalho irá abordar o conceito de misto mal formado entre tempo e espaço, de
Henri Bergson, e as suas consequências na formação de falsos problemas e falsas soluções,
problemas estes que estão presentes no senso comum e em grande parte das ciências naturais.
Dentre os problemas está a questão da existência ou não de grandezas intensivas, a qual permeia
inúmeros aspectos da vivência prática e temporal. O objetivo será a dissolução do conceito de
espaço nas intensidades, que são pura duração, e suas implicações no mundo exterior e
temporal. O trabalho é resultado de pesquisas de cunho bibliográfico, na qual parte-se de uma
análise estrutural dos textos.
Palavras-chave: Tempo; Espaço; Grandezas intensivas; Intensidade.

1 Introdução
Henri Bergson em sua primeira obra, Ensaio sobre os dados imediatos da consciência,
aborda a questão das grandezas intensivas, problema este que será desenvolvido durante todo o
capítulo um, cuja a pergunta norteadora é: “em que medida existem grandezas intensivas?”
Pergunta esta que servirá como fio condutor para o presente trabalho considerando seu foco, a
saber as implicações da resposta a questão feita por Henri Bergson. Primeiramente, para
responder essa pergunta é necessário compreender alguns conceitos e problemas que são
estabelecidos por Bergson, isto é, a interferência de questões espaciais em questões de ordem
temporal. Segundo Bergson (2020, p. 16):
[...] poderíamos nos perguntar se as insuperáveis dificuldades levantadas por alguns
problemas filosóficos não decorreriam do fato de nos obstinarmos em justapor no
espaço fenômenos que não ocupam espaço [...].

Isso quer dizer que o mundo material possui uma natureza diferente do mundo temporal,
ou da consciência, visto que o mundo material trata os problemas de maneira útil e prática;
características essas que o mundo da duração não se ocupa em desenvolver, devido a isso, o
mundo espacial tenta interferir e se apropriar de questões que não cabem a ele. Bergson (2020,
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p. 16) expressa isso ao questionar no Ensaio: “Quando uma tradução ilegítima do inextenso em
extenso, de qualidade em quantidade, instalou a contradição no próprio coração da questão
colocada, é de admirar que a contradição se reencontre nas soluções que lhe são oferecidas?”
Nesse sentido, Bergson apresenta o mundo temporal como algo inextenso, algo que não é
passível de ser mensurado, e justamente por isso não permite pressuposições filosóficos
decorrentes do mundo quantitativo, como a utilidade ou o pragmatismo.
Percebe-se assim, a constante tentativa de espacialização do tempo por meio de sua
linguagem, que é utilizada pelas ciências naturais e pelo senso comum, fazendo com que as
ideias sejam expressas de maneira quantitativa e assim ofuscando a duração. Bergson (2020, p.
16) denuncia essa tentativa no seguinte trecho, “[...] a linguagem exige que estabeleçamos entre
nossas ideias as mesmas distinções nítidas e precisas, a mesma descontinuidade estabelecida
entre os objetos materiais.” Sendo assim, ideias precisam ser distintas de matéria, a linguagem
é diferente do pensamento, pelo mesmo motivo expresso acima. Portanto, quando a linguagem
espacial (quantitativa) contamina a vivência da duração (qualitativa) isso causa um
reducionismo na consciência e é o problema que permeia as intensidades.
2 O problema das grandezas intensivas
Como visto antes, Bergson apresenta essa sobreposição do espaço no tempo como um
misto mal formado, ou seja, um problema mal colocado (pelas ciências naturais e pelo senso
comum), visto que são de naturezas distintas. Segundo Gilles Deleuze (2012, p. 12-13), A
grande questão do problema mal colocado acontece na formação de falsos problemas, pois o
primeiro é uma má interpretação e o segundo é a sua consequência, sendo assim, um problema
inexistente, um equívoco. Mas a utilização da linguagem espacializada ocorre devido a sua
praticidade na vida cotidiana, como denunciado anteriormente, então se observa que o espaço
está muito inserido na vida do ser humano.
Sendo assim, Bergson (2020, p. 17) começa apresentando no primeiro capítulo do
ensaio, os estados da consciência (sentimentos, sensações, paixões, esforços, etc).
Concomintantemente ele mostra o foco de sua crítica que se desenrolará no decorrer do
capítulo, isto é, a crítica à tese dos psicofísicos, dos associacionistas e dos físicos, os quais
utilizam-se de um equívoco comum, o das grandezas intensivas, ou seja, o falso problema da
intensidade e a tentativa de medir o imensurável. A grandeza intensiva é um misto mal formado,
na qual se ignora a intensidade, que é de ordem temporal, e leva-se em consideração apenas a
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grandeza, aquilo que é extenso. Dessa forma, os usuários do critério útil e prático proveniente
do espaço baseiam suas teses a partir dessa apropriação do tempo pelo espaço.
Primeiramente, a tese dos psicofísicos consiste na possibilidade de haver um aumento
quantitativo das sensações, isso quer dizer uma relação de maior e menor, de conteúdo e
continente, uma sensação que cabe dentro de outra. Esse tipo de pensamento não só faz parte
da psicofísica, mas também de uma parte do associacionismo e do senso comum, pois utilizam
critérios quantitativos, como os das grandezas extensivas, que por meio desse tipo de
quantificação busca-se a espacialização do interior, assim criando a grandeza intensiva.
Bergson (2020, p. 17) infere sobre esse pensamento uma pergunta, “[...] de que modo uma
sensação mais intensa poderia conter uma de menor intensidade?” A partir dessa pergunta o
filósofo francês iniciará a discussão do capítulo, da intensidade dos estados psicológicos.
A pergunta bergsoniana por si só já exibe a contradição dos antagonistas, porque a
intensidade é de uma natureza diferente da natureza espacial, ela é da duração, não é mensurável.
Bergson (2020, p. 19-20) no primeiro momento explicará a tese dos psicofísicos, do senso comum
e da física. A tese dos psicofísicos já foi apresentada anteriormente, então cabe aqui explanar a tese
dos físicos, a qual consiste na ideia da intensidade estar contida nas sensações. Essas teses têm a
sua veracidade, contudo não acrescentam em nada para a solução do problema da intensidade. Henri
Bergson (2020, p. 20) apresenta o argumento para essas teses em:
Talvez a dificuldade do problema se deva principalmente ao fato de chamarmos pelo
mesmo nome e representarmos da mesma forma intensidades de naturezas muito
diferentes: a intensidade de um sentimento, por exemplo, e a de uma sensação esforço.

Dessa maneira, podemos retomar a pergunta chave sobre a existência das grandezas
intensivas. A partir da argumentação bergsoniana pode-se perceber que não existem grandezas
intensivas, partindo do pressuposto que é a tentativa de mensuração daquilo que é inextenso,
ou seja, é um misto mal formado, uma confusão. O próprio conceito de grandezas intensivas já
entrega essa falha, pois ela não leva em conta a intensidade, apenas a grandeza, ele suprime a
intensidade, transforma a qualidade em quantidade. Então, do ponto de vista da vida interior
existe apenas intensidade. Bergson (2020, p. 21) faz essa afirmação nesse trecho:
[...] essa representação totalmente dinâmica repugna à consciência reflexiva, porque
ela gosta das distinções estritas, que se expressam facilmente por palavra, e das coisas
com contornos bem definidos, como aquelas que percebemos no espaço. Ela vai
supor, então, uma vez que tudo mais permanece idêntico, que determinado desejo
passou por grandezas sucessivas, como se ainda pudéssemos falar de grandeza ali
onde não há nem multiplicidade nem espaço.
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Entretanto, pode surgir o questionamento: de que maneira os expoentes do espaço
conseguiram visualizar alguma forma de intensidade para formular o conceito de grandezas
intensivas, tendo em vista que a intensidade é um fenômeno interno? A Resposta a esse
questionamento é que as intensidades possuem um caráter ambíguo, ou seja, elas podem ser
percebidas na superfície da consciência e no momento que isso ocorreu as ciências naturais se
apropriaram desse fenômeno. Bergson (2020, p. 18-19) apresenta esse caráter ambíguo das
intensidades no seguinte apontamento:
Na ideia de intensidade, mesmo na palavra que a traduz, encontraremos a imagem de
uma contração presente e consequentemente, de uma dilatação futura, a imagem de
uma extensão virtual e se assim podemos dizer, de um espaço comprimido. Daí parece
se seguir que traduzimos o intensivo em extensivo e que a comparação entre duas
intensidades se faz, ou ao menos se expressa, pela intuição confusa de uma relação
entre duas extensões.

Nesse sentido, as intensidades podem ser percebidas exteriormente, contudo essa
percepção não contribui em nada para a compreensão das intensidades, visto que a origem da
intensidade é de outra natureza. O método bergsoniano da intuição é por excelência um
problematizador, pois ao instigar a separação do espaço e duração por meio de questionamentos
e investigações ele estabelece os reais problemas que inicialmente foram suplantados por
equívocos gerados pelo espaço. O problema das grandezas intensivas ao ser investigado por
esse método expõe e posiciona o problema real, que é justamente aquilo que estava oculto,
ofuscado, por uma forma de pensamento.
Assim, muito foi explanado acerca das grandezas intensivas e sobre os seus problemas,
mas não propriamente sobre o conceito de intensidade. Intensidades segundo Henri Bergson
(2020, p. 20-21), é pura qualidade, puro movimento que provém da consciência profunda e em
certos momentos aparece na superfície da consciência, e é nesse momento que ela é percebida
no espaço, por meio de um movimento transformador, isto é, um salto de uma intensidade a
outra, a mudança de intensidade, similar a um aumento, porém não quantitativamente, é devido
a este fato que as intensidades possuem um caráter ambíguo, ou duplo. Esse é o caso de diversos
elementos da consciência, tais como a sensação e o sentimento, que mesmo, aparentemente,
serem muito distintos passam pelo mesmo processo intensivo no interior da consciência.
Especificamente falando sobre as grandezas em intensidades, não existe o aumento da
intensidade (quantitativamente) propriamente dito, mas sim uma mudança qualitativa, uma
percepção diferente; Bergson (2020, p. 21-22) em muitos trechos dos ensaios utilizará termos
como: “intensidade crescente” ou “aumento de grau”. Sendo assim, pode surgir o
questionamento, se a intensidade não é uma grandeza, como pode haver um aumento? Ou por
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que Bergson utiliza esses termos? A resposta para isso encontra-se na própria linguagem, visto
que ela se manifesta apenas no espaço, ela segue a lógica espacial, portanto, ela não consegue
assimilar aquilo que não é passível de classificação, ela está submissa ao espaço; como visto
antes - a linguagem é diferente do pensamento – Porém ela é uma das formas primárias de
comunicação do ser humano, o que torna muito difícil não utilizar conceitos espacializados para
tentar descrever a duração e Bergson está incluso nisso. Fato este que pode ser observado
conforme a professora doutora Débora Cristina (2020, p. 150) afirma:
A grande dificuldade do movimento descritivo que se inicia aqui reside justamente no
fato de Bergson precisar encontrar formas de expressão que escapem ao vocabulário
quantitativo sem, entretanto, conseguir inteiramente evitá-lo.

Essa explicação acerca da linguagem se faz necessária para evitar alguns possíveis
equívocos provocados pela vivência especializada. Assim, ao Bergson efetuar essa separação,
ele não promove um esquecimento do espaço e das questões empíricas, o real objetivo de
Bergson é estabelecer cada natureza em seu devido lugar como visto no decorrer desta
dissertação, dessa maneira, o real problema é a interferência do espaço na duração, que pode
ser expresso pelo problema das grandezas intensivas. Nessa perspectiva, a intensidade pode
agora ser devidamente explorada e contemplada.
Primeiramente, a intensidade provém da consciência profunda, isto é, ela não consegue
ser objetivamente classificada, testada ou calculada, porém ela certamente possui uma espécie
de nuance entre uma intensidade e outra, que pode ser percebida como maior, mas que na
verdade é uma mudança de qualidade. Uma das principais formas de identificar a intensidade é
vivenciando-a, e isso é uma forma de viver a duração. Contudo de que maneira isso ocorre? A
resposta para isso encontra-se categoricamente na limitação da linguagem, que é homogênea e
espacial, pois a partir do momento em que uma pessoa se depara com uma experiência que
produz uma indescritibilidade, ali está ocorrendo uma vivência qualitativa, heterogênea e
temporal. Um exemplo disso é o de uma pessoa apreciando uma obra de arte, os sentimentos e
sensações que ela produz geram uma falta de palavras para descrever aquela profundidade. Essa
forma de vivência não é palpável, tampouco objetiva, porém é real.
Esse tipo de vivência não ocorre apenas em questões subjetivas, como a arte, ela pode
acontecer e ser percebida por meio de uma infinidade de estados psicológicos, como é o caso
do esforço muscular, que é uma sensação, em um primeiro momento ele pode parecer um
fenômeno totalmente quantitativo, entretanto, no fundo desse fenômeno há qualidade e
intensidade também, visto que no caso de efetuação de repetições de um peso, o músculo
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contraído não é capaz de quantificar o movimento, ele sente pela qualidade, a qual surge pela
crescente intensidade, em que irradia sobre toda a consciência, em outras palavras, ao despender
um esforço, não é apenas o músculo localizado que trabalha, mas todo o corpo, a intensidade
atua nessa irradiação, nessa mudança de qualidade. Sendo assim, o esforço despendido não
ocorre necessariamente pelas súbitas repetições, mas pela qualidade, que segundo Bergson
(2020, p. 20): “A intensidade de uma sensação pode testemunhar um trabalho mais ou menos
considerável realizado no nosso organismo, mas é a sensação que nos é dada pela consciência,
e não esse trabalho mecânico.”.
Bergson (2020, p. 20) também dirá que, existe certos estados psicológicos os quais
bastam a si próprios, isso quer dizer que eles não dependem necessariamente de uma
estimulação exterior para serem alcançados, como é o caso do sentimento da alegria e da
tristeza, em que não dependem necessariamente de um fator exterior para se desencadearem,
elas por si próprias se bastam. Bergson (2020, p. 22-23) descreve nos ensaios o percurso que
esses sentimentos percorrem, em que, primeiramente, a alegria em seu grau mais baixo de
intensidade produz uma qualidade imensa na vivência do indivíduo, uma forma de leveza e
satisfação com o presente e anseio pelo futuro; já em seu grau mais alto há uma sensação similar
a um transbordar da alma, seria a percepção do mundo por um outro ponto de vista, com
admiração e o espanto pela surpresa. No quadro da tristeza, a intensidade move para o passado,
como uma espécie de desencantamento pelo futuro e voltando-se a nostalgia, sempre tendendo
a repetição e no seu grau mais baixo seria o completo desencantamento do mundo, uma ausência
total de perspectiva, seria uma morte em vida.
Dessa maneira, torna-se perceptível os pontos comuns entre os estados psicológicos,
que mesmo parecendo de naturezas muito distintas, são movidos pela intensidade, de qualidade
em qualidade, assim desfazendo outro ponto do misto mal formado e estabelecendo os reais
problemas. Bergson (2020, p. 20) reitera essa problemática no seguinte trecho:
Talvez a dificuldade do problema se deva principalmente ao fato de chamarmos pelo
mesmo nome e representarmos da mesma forma intensidades de naturezas muito
diferentes: a intensidade de um sentimento, por exemplo, e a de uma sensação esforço.

Nos trechos acima é possível observar um uso constante de palavras que tentam se
equiparar a algo, estas são: como se fosse, similar a, parecido, uma espécie de e uma forma de.
Por meio dessas palavras é possível perceber a vivência daquilo que não é comportado pelo
espaço, pois elas remetem sempre a um estado similar ao que foi apresentado, contudo que não
é conhecido; essa é a indescritibilidade produzida pela duração, ou seja, não ter palavras para

Página | 398

descrever algo. Nessa perspectiva, a partir desses exemplos é perceptível outra característica da
intensidade, o movimento puro, uma espécie de irradiação, um movimento que se combina a
outro, um conjunto, em certa medida, o fluxo da consciência.
A consciência para Bergson nos ensaios é similar a uma rede, uma teia de aranha,
dividida por linhas e pontos, pontos que são interligados com linhas, e por meio desse sistema
existe um fluxo de movimento, que seria a intensidade, a qual seria responsável por levar o
fluxo qualitativo captado por algum dos elementos psicológicos, uma forma de tingir todos os
outros com a cor daquele que é mais intenso. Bergson (2020, p. 21) deixa isso explicito na
seguinte afirmação acerca de um desejo indefinido que torna uma paixão profunda:
Observe que a fraca intensidade consistia no fato de que, no início, ele parecia isolado
e de algum modo estranho a todo o resto de sua vida interior. Mas, paulatinamente,
ele penetrou um grande número de elementos psíquicos, tingindo-os, por assim dizer,
com sua própria cor, e eis que seu ponto de vista sobre o conjunto das coisas parece
agora ter mudado.

Frédéric Worms (2000, p. 16) esclarece de forma mais pontual a consciência
bergsoniana no seguinte trecho: “La conscience est donc le pouvoir d'agir librement en tant qu'il
se traduit par la représentation et le choix d'objets matériels distincts ainsi que par la contraction
et la mémoire des moments du temps ou d'une durée individuelle. 79 ” Nesse sentido, é
explicitado o conceito de consciência e a sua relação com a liberdade, o qual é representado
pela escolha de objetos presentes e ausentes, no caso dos presentes seria a percepção, já nos
ausentes, a lembrança, nesse ponto essa relação possui um elemento metafísico e realista, em
um sentido geral isso seria a coisa na qual uma pessoa está consciente de algo, seja um algo
presente ou ausente, em que esse algo ultrapassa a linha da inconsciência (inconsciente no
sentido de atenção).
Portanto, a intensidade na consciência se efetua por forma de sistema, de uma orquestra
musical, por meio daquilo que a pessoa se dirige para, isto é, não é apenas um elemento da
consciência que opera, mas todos são guiados pelo “tom” daquele que inicia a música. Essa
descrição se torna mais evidente no momento em que Bergson (2020, p. 23) inicia a explanação
sobre a intensidade nos sentimentos estéticos, precisamente, o da graça, que deriva a
graciosidade, e dentro dele encontra-se o ritmo, a música, o poema, a beleza, assim, percebe-se
que a graciosidade é formada de movimentos, um movimento que convida outro movimento, o
qual pode ser observado na dança, que não se limita a um movimento apenas, mas ao conjunto,
79

A consciência é, portanto, o poder de agir livremente na medida em que é expressa pela representação e escolha
de objetos materiais distintos, bem como pela contração e memória de momentos do tempo ou de uma duração
individual. (tradução livre)
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a necessidade de complementação de outro passo para prosseguir com o espetáculo, o mesmo
vale para a música. De certa forma, é similar a um transe, no qual o sentimento produz uma
sugestão, a pessoa que a recebe se sente suscetível a receber aquele estímulo com leveza e o
aprecia, como se fizesse parte daquilo, seria a simpatia (Bergson, 2020, p. 24). Desse sentimento
provém uma forma de vivenciar a duração, de perceber a intensidade e também observar o
conjunto da consciência trabalhando.
Além desses exemplos, pode-se destacar também outra forma de vivenciar a intensidade,
ou seja, por meio da sensação do afeto, que é similar ao esforço, isto é, aparentemente parece ser
algo que deriva do espaço, visto que essa ideia se baseia naquilo que é exterior, na interação com o
outro influenciado pelo ambiente externo que gerará ou prazer ou dor, mas na verdade, o afeto é
algo desenvolvido interiormente, pois essa interação é desenvolvida no interior da consciência, ela
primeiramente é apreendida subjetivamente. Bergson (2020, p. 33) denuncia essa apropriação no
seguinte excerto: “Talvez a dificuldade desse problema se deva principalmente ao fato de não
querermos ver no estado afetivo outra coisa além da expressão consciente de um abalo orgânico ou
a repercussão interna de uma causa exterior.”
Dessa maneira, a sensação do afeto por si só, como uma causa espacial que gera um
abalo orgânico se contradiz da mesma maneira que as grandezas intensivas, visto que por ser
um abalo orgânico, ele já ocorre interiormente por meio da duração, similar ao exemplo do
desejo indefinido já citado anteriormente, ou seja, a contradição ocorre no próprio conceito,
assim como as grandezas intensivas, que tenta impor grandeza naquilo que não comporta
mensuração, assim, o que ocorre é pura mudança de qualidade.
Assim, por meio dessas explicações torna-se notório que a intensidade nada se relaciona
com o espaço, no que diz respeito a sua causa, mas direciona para a duração. Em contrapartida,
Bergson não defende uma vida exclusivamente voltada para a duração, essa não é uma relação
salutar, a profundeza da consciência é em certa medida um lugar perigoso, uma vida totalmente
temporal pode ser similar à esquizofrenia. Por isso aqueles que, de certa forma, conseguem
acessá-la, não possuem nada mais que um vislumbre, por assim dizer, um insight, estes são:
artistas, filósofos, escritores, artistas, entre outros. Esse tipo de vivência, segundo Bergson
(2020, p. 21), não combina com o espaço, visto que:
[...] essa representação totalmente dinâmica repugna à consciência reflexiva, porque
ela gosta das distinções estritas, que se expressam facilmente por palavras, e de coisas
com contornos bem definidos, como aqueles que percebemos no espaço.
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Essa explicação bergsoniana é uma das principais respostas para o misto mal formado
entre tempo e espaço. Retomando toda a argumentação feita até aqui sobre as grandezas
intensivas, fica evidente o equívoco provocado pela apropriação indevida do tempo pelo espaço,
o qual funciona por uma lógica experimental extensiva, em que mesmo produzindo soluções
ou fatos válidos, não foi possível compreender o fenômeno. Sendo assim, uma análise a partir
do efeito (da intensidade), contudo, nunca determinando a origem, a causa do efeito, é como
tentar determinar o indeterminado.
Outra maneira de determinar a diferença entre as grandezas intensivas das intensidades é
por meio de perguntas; as grandezas intensivas como frutos das ciências natureza ao produzir as
suas hipóteses utiliza a pergunta “para que...?” que indica finalidade, praticidade, utilitarismo, já
as intensidades que derivam da duração não podem ser determinadas, porém existe mudança, isto
é diferença, graus de diferença, multiplicidade, que podem tentar ser compreendidas por meio do
“como...?”. De maneira geral, a duração não pode ser colocada como um fim, todavia como uma
forma de viver, uma transformação. Nessa perspectiva, podem ser feitas os seguintes paradoxos:
ou bem se vive ou bem se conhece, ou se experimenta ou se analisa; o espaço não comporta a
duração, então ao renunciar a intensidade e torná-la como grandeza existe um sacrifício da
experiência de viver, visto que não existirá o transbordamento interior, o qual por mais metafísico
que seja, Bergson consegue testá-lo por meio pelo método da intuição, método este que trabalha
com artifícios inconcebíveis pelo método das ciências naturais.
3 Considerações finais
A duração é dinâmica, heterogênea, interna e contínua, entretanto, o espaço é estático,
homogêneo, exterior e descontinuo. Mesmo essas duas ordens sendo de naturezas totalmente
contrárias, elas são necessárias para a vida humana, em certa medida a lógica espacial é
convencional (Bergson, 2020, p. 53), o que não pode haver é o problema que Bergson (2020,
p. 53) trabalha em toda a sua obra, a confusão de naturezas causando diversos equívocos e uma
tentativa constante de exprimir o interior objetivamente. Segundo Débora Cristina (2020, p.
153), a duração e o espaço, traduzidos como filosofia e ciências naturais quando bem
estabelecidos contribuem para o desenvolvimento mútuo de tais conhecimentos, porém isso só
ocorre ao se estabelecerem e não se confundirem.
Dessa forma, no decorrer de todo esse trabalho foi possível perceber a apresentação de
uma confusão primeira e à medida que foi progredindo, houve uma análise e questionamento
acerca desses problemas, em que eram testados por meio de perguntas, as quais demonstravam
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a contradição do problema inexistente, a partir daí a o posicionamento do real problema
começou a ser posto lugar devido e o equívoco desfeito, assim, novas perspectivas acerca do
tema pôde ser deslumbrada e metodicamente explorada e apresentada. Deleuze (2012, p. 11)
afirma que não é necessária uma solução para um problema que esteja bem colocado, pois desde
que ele seja um problema real, ele pode ser vir a ter uma possível solução em algum momento,
contudo não é uma prioridade, mas não pode existir uma falsa solução para um problema mal
formulado ou um problema inexistente.
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RESUMO: A presente pesquisa visa analisar quais foram as estratégias adotadas por museus
da cidade de São Luís localizada no estado do Maranhão, em meio a pandemia de COVID-19
para continuar o seu contato com o público, uma vez que se fez necessário o isolamento e
distanciamento social para evitar a disseminação do vírus. A pesquisa foi realizada tendo como
base o estudo de caso voltado para museus da cidade de São Luís, sendo eles o Museu de Artes
Visuais e o Museu Palácio dos Leões; dois museus importantes para o cenário ludovicense, os
quais possuem abordagens diferentes entre si. Para o desenvolvimento desta pesquisa, foi
realizado um estudo de caso voltado para a análise e observação das mídias sociais de cada
referido museu, assim como pesquisas bibliográficas. Por meio das pesquisas foi possível
identificar que as estratégias utilizadas em conjunto com recursos audiovisuais, visuais e
textuais por meio das mídias sociais como instagram e youtube tornam possível a continuidade
da interação público-museu mesmo em meio ao isolamento social.
Palavras-chave: Museus; Pandemia; Mídias Sociais; Turismo;

1 Introdução
No ano de 2020, o Brasil foi acometido pela chegada de um novo vírus, denominado
SARS-CoV-2, o qual é o responsável pela doença infectocontagiosa Covid-19. Com o estado
de pandemia decretado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no dia 11 de Março de
2020, inúmeros lugares tiveram seu funcionamento padrão afetado. As restrições ao redor do
mundo para tentar impedir a evolução da pandemia e resguardar a população foram diversas, já
que, do pouco que se sabia dessa doença, a principal era que se espalhava facilmente. Uma série
de medidas e normas sanitárias foram criadas, como o uso de máscara em locais públicos,
higienização constante das mãos e o distanciamento social.
Desta forma, estabelecimentos de diversos setores tiveram de diminuir a capacidade de
pessoas que recebiam diariamente ou até mesmo terem suas atividades suspensas, como foi o
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caso de algumas casas de cultura e museus, visto que estes não são vistos como serviço de
funcionamento essencial para a sociedade. A sustentabilidade desses espaços ficou totalmente
de responsabilidade de seus administradores, uma vez que em sua maioria, estes não poderiam
deixar de funcionar totalmente.
Um aspecto de grande destaque durante este período foi a maneira encontrada por
gestores de diversos locais em fazer com que seus espaços continuassem funcionando e em
manter o contato com o seu público vigente, mesmo que, por muitas vezes, parcialmente ou de
um jeito totalmente novo. Uma das principais ferramentas parceiras foi a tecnologia, que
permite que estejamos em diferentes locais, mesmo que de forma não presencial. Diversos
espaços entraram ou se tornaram mais ativos no mundo virtual após constatarem a necessidade
de continuar com contato com seu público mesmo diante das dificuldades atuais.
O presente artigo busca enveredar pelo atual contexto da sociedade em meio à
pandemia, além de tentar compreender como o funcionamento dos museus foi afetado e quais
estratégias foram adotadas para tentar contornar esse período de crise. Os dois museus a serem
usados como objetos de análise são o Museu Palácio dos Leões e o Museu de Artes Visuais,
ambos localizados no centro histórico da cidade de São Luís, no estado do Maranhão. Buscase analisar as estratégias adotadas por tais museus a fim de chegar em um ponto em comum
entre os dois, que é a comunicação com o público durante o período de pandemia por meio do
ambiente virtual, agregando ao museu mais essa ferramenta de disseminação de informações e
até possível captação de público.
2 Metodologia
Para elaboração deste trabalho, utilizou-se de levantamentos bibliográficos em
plataformas de pesquisa online, livros e artigos diversos para que fosse possível analisar e
compreender a relação entre os museus e o período de crise instaurado no Brasil no ano de
2020. Além disso, este trabalho classifica-se, também, como exploratório, uma vez que
buscaram-se informações nas redes sociais de cada museu para tornar possível elencar as
medidas tomadas e atividades realizadas durante a pandemia. Segundo Gil (2002), “Estas
pesquisas têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a
tomá-lo mais explícito ou a constituir hipóteses”, logo, esta pesquisa tem como objetivo
possibilitar ao leitor conhecer as diferentes formas encontradas para contornar o isolamento
social e continuar com as atividades museológicas sem que o contato com o visitante seja
perdido por completo.
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Os museus escolhidos como objeto de estudo foram o Museu Palácio dos Leões e o
Museu de Artes Visuais (MAV), ambos localizados na cidade de São Luís. Para a coleta de
dados foram feitos acompanhamentos periódicos das postagens e interações dos seguidores das
redes sociais de cada um dos espaços museais supracitados, juntamente com o estudo das
abordagens escolhidas, os meios de utilização de cada ferramenta do espaço online e a interação
público-museu de domínio público do ambiente virtual, como comentários, fotos etc.
3 Referencial Teórico
O processo de transformação da sociedade moderna em uma sociedade tecnológica vem
acontecendo gradualmente há algumas décadas, fazendo com que o mundo antes conhecido se
torne cada dia mais digital. De acordo com Hine (2016), a vida cotidiana se tornou atrelada de
forma intrínseca ao universo das tecnologias digitais, trazendo uma série de transformações e
se tornando uma parte inseparável da existência social. No momento atual, em que a
humanidade se encontra em isolamento social em decorrência do Covid-19, essas ferramentas
tornam-se ainda mais presentes e imprescindíveis, uma vez que algumas tarefas cotidianas e
interações sociais passam a ser virtuais. Neste contexto, esta mudança acontece de forma mais
brusca e emergencial, forçando a reformulação de alguns espaços e como esses se apresentam
frente a esses percalços.
Ao mesmo tempo em que os meios virtuais promovem uma certa distância presencial
entre os indivíduos, também é possível por meio deles usufruir da ampliação do alcance entre
diferentes pólos. Barreiras territoriais são dissolvidas no meio online, possibilitando integração
entre pessoas distantes por quilômetros de diferença, trazendo ao ambiente online uma nova
porta de acessibilidade. A acessibilidade virtual reside principalmente no aspecto de um alcance
facilitado de informações, em que tudo está a apenas um click de distância, alcançando mais
pessoas e disseminando mais informações. Segundo Conforto e Santarosa (2002), a
acessibilidade deve ser encarada como um meio de fornecer ao visitante interfaces condizentes
com seus desejos. A acessibilidade digital vem assumindo um papel fundamental, cada vez
mais presente em decorrência do processo de repasse de informações está mais interativo em
consequência do surgimento de novas tecnologias, podendo assumir diferentes interfaces a fim
de alcançar diferentes perfis de pessoas de diversos interesses e faixa etárias.
As práticas museológicas em seu modelo tradicional são pautadas em coleta,
documentação, preservação e comunicação (POULOT, 2013), com um viés sociológico, o
espaço museal passa a ser uma instituição preocupada em valorizar a história, a memória e as
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tradições locais, no entanto, ao ser levado a uma situação na qual as pessoas não podem estar
fisicamente presentes, faz-se necessário traçar novas estratégias para que essa conexão não seja
interrompida, vista a importância destes espaços para a população. Tendo em mente o contexto
do ambiente virtual, o papel do museu na sociedade moderna em meio às novas ferramentas
adquire uma nova faceta e novas oportunidades de experimentação.
Na realidade tecnológica, o museu pode usufruir destas mesmas ferramentas para
ampliar seu alcance e disseminar informações, sendo considerado um novo ponto de apoio, de
validação e repasse de informações. A dinamicidade da nova sociedade, principalmente com
pontos virtuais tão presentes em tempos de pandemia e isolamento social, traz à tona a
necessidade da modernização das Casas de Cultura e dos Museus propriamente ditos. Uma vez
fechados para visitação, surge o questionamento de como alcançar um público que em sua
maioria antes era formado por visitas e tours presenciais. “Em tempos de pandemia, os museus,
como nunca visto antes, possuem uma oportunidade de repensar sua missão, visão e impacto,
buscando descobrir como podem responder às necessidades da sociedade e serem mais
relevantes para diversos públicos, bem como mais ágeis em responder a um mundo em rápida
mudança.” (DECATUR, 2020). Diante dessa oportunidade de alcançar até mesmo novos
nichos, o museu acaba se tornando, ao adentrar o meio digital, mais abrangente, dinâmico e
inclusivo.
Tratando-se do uso das mídias digitais como ferramenta de aprendizagem aliada à
educação patrimonial, a linguagem atual e a fórmula dinâmica das quais estas redes se utilizam
acabam por chamar mais a atenção de pessoas mais ativas em meio ao ambiente virtual, fazendo
com que não sejam apenas espectadores, mas agentes participantes das interações sóciovirtuais, acarretando em uma absorção leve e dinamizada de conhecimento.
Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2019, realizada
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 82,7% da população
brasileira têm acesso a internet, de forma que torna-se possível compreender a importância
dessa ferramenta, uma vez que, ao se utilizar da mesma, é possível ter acesso a diferentes
abordagens e linguagens do conhecimento, aumentando assim o número de pessoas que podem
ser alcançadas através das mídias sociais, crescendo significativamente se comparado ao
público de uma visita presencial.
O museu antes considerado um ambiente enfadonho e pouco atrativo para algumas
pessoas, passa a assumir uma nova perspectiva modernizada, utilizando-se de materiais de
apoio virtuais variados como vídeos, músicas, séries e fotos para fazer a ligação entre a temática
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abordada, seu conteúdo histórico e a realidade atual em que o telespectador da rede social do
museu encontra-se inserido, trazendo assim o museu para mais próximo, para uma realidade
mais cotidiana daquele indivíduo.
4 Análise e Discussão
Para o presente estudo foram acompanhadas, analisadas e estudadas as redes sociais de
dois museus da cidade de São Luís, localizada no estado do Maranhão: o Museu de Artes
Visuais e o Museu do Palácio dos Leões. Com todo o contexto da pandemia de COVID-19 e o
isolamento social, os dois museus tiveram seus espaços físicos fechados para visitação, o que
ocasionou a necessidade de uma estratégia com enfoque maior nos ambientes virtuais e o
público que se encontra nessas plataformas de alcance online e remoto, focando em seu
engajamento em meio às redes sociais e interação com seus seguidores que passaram a ser seu
público de “visitação online”.
O Museu de Artes Visuais (MAV) fica localizado na R. Portugal, 273 - Praia Grande, São
Luís - MA, 65010-480, em um sobrado histórico construído no séc XIX com fachadas de azulejos
portugueses em meio ao projeto Reviver localizado na Praia Grande. O espaço conta com uma
coleção composta por artistas nacionais e internacionais, juntamente com exposições itinerantes que
visam dar visibilidade a artistas e/ou temáticas voltadas para temas sociais e/ou às artes visuais.
Nas redes sociais, em meio ao isolamento social, o museu dialoga com seu público por meio
de lives com artistas da área da cultura e da arte sobre temáticas atuais e vivências dos próprios
artistas. Foi observado que o museu busca se manter atual em suas abordagens seguindo às
dinâmicas mais adotadas pelo público ativo na internet, como o uso de hashtags “#TBTMAV”,
“#mavemcasa”, “#Mavindica” e criação de categorizações por meio delas. Na imagem abaixo
podem-se visualizar algumas das estratégias adotadas por meio do perfil público no instagram:
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Figura 1 - Print da rede social Instagram do Museu de Artes Visuais.

Fonte: Página oficial do Museu de Artes Visuais no Instagram.

Um exemplo é a hashtag “#mavindica” que visa fazer indicações de séries, filmes ou
documentários que tem relação com as temáticas retratadas pelo museu de forma mais
descontraída e instigando os seguidores a realizarem comentários acerca das mesmas e suas
impressões, promovendo assim um diálogo mais aproximado e íntimo sem tantas barreiras
formais mesmo no meio digital e no perfil da casa de cultura que é muitas vezes encarada com
mais formalidade e até mesmo distante da realidade cotidiana. A exemplo dessa iniciativa, já
ocorreram indicações de séries atuais produzidas pela plataforma de streaming Netflix e muito
comentadas nas redes sociais como Cidade Invisível e Coisa mais linda.
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Disponível em: <https://www.instagram.com/museudeartesvisuais.ma/> Acesso em: Março de 2021.
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Figura 2 - Postagem semanal do instagram do Museu de Artes Visuais.

Fonte: Página oficial do Museu de Artes Visuais no Instagram.

Outra estratégia adotada para estimular a interação em meio ao ambiente virtual foi a
utilização da hashtag “#TBTdoMAV” apresentada na figura acima, onde o seguidor pode postar
uma foto antiga própria realizando a visitação no museu em uma exposição ou foto da própria
exposição em si, de algum item do acervo que tenha gostado e marcar o perfil do MAV para
que ele possa fazer o compartilhamento e interagir diretamente com este seguidor. Em meio ao
feed do instagram do museu, ocorrem postagens periódicas com fotos e informações detalhadas
sobre obras do acervo atual, proporcionando assim a oportunidade de conhecimento e
divulgação daquela obra juntamente com seu significado e importância para a história e acervo.
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Disponível em: <https://www.instagram.com/stories/highlights/17865405703784352/>
Acesso em: março de 2021
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Figura 3 - Postagem do museu sobre as atuais princesas da animação e sua representatividade feminina.

Fonte: Página oficial do Museu de Artes Visuais no Instagram.

Percebe-se a preocupação do museu em atingir o seu público chave por meio de suas
postagens e interações de sua rede social, o qual pode ser traçado pelo perfil do próprio museu
em si, que trata de temas contemporâneos, sociais e dinâmicos como a questão da
representatividade feminina na animação atual abordada na postagem demonstrada na figura
acima, e assim consegue atraí-los por meio da utilização de ferramentas e temáticas mais atrativas
a estes, condizentes com suas pautas de estudo e sem a fuga da temática do próprio museu.
O segundo museu analisado foi o Museu do Palácio dos Leões, localizado na R. Dom
Pedro II, S/N - Centro, São Luís - MA, 65010-070, em um prédio dos períodos coloniais de São
Luís, denotando assim a importância da preservação do museu para a história da cidade. O seu
acervo é principalmente composto por artefatos históricos conservados, como lustres de cristal
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Disponível em: <https://www.instagram.com/p/CLDKSreJuWe/> Acesso em: março de 2021.
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Baccarat (tipo tradicional de fabricação francesa do século XIX), porcelanas, espelhos
bisotados decorados com flores, cadeiras e mesas com aplicações de ouro do século XVI entre
outros artefatos do mobiliário europeu.
Outro elemento presente no acervo são as gravuras e telas de autoria de renomes
da arte brasileira e também mundial, como a coleção que outrora pertenceu ao teatrólogo Arthur
Azevedo e conta com nomes como Rembrandt e Goya. O museu é identificado
majoritariamente como um museu histórico, e sua abordagem consiste no compartilhamento de
informações histórico-culturais sobre a influência européia no palácio e como ela pode ser
entendida em meio ao contexto histórico da ilha de São Luís, assim como ela se encaixa em
meio ao processo histórico de formação ludovicense.
83

Figura 4 - Print da rede social Instagram do Museu do Palácio dos Leões

Fonte: Página oficial do Museu do Palácio dos Leões no Instagram.
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Disponível em: <https://www.instagram.com/museudopalaciodosleoes/channel/> Acesso em: março de 2021.
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Em suas redes sociais, durante o fechamento das casas de cultura, o museu recorreu a
uma série de estratégias virtuais as quais podem ser visualizadas na imagem acima, em que
também foi possível observar a preocupação em alcançar o seu público majoritário, estabelecer
uma relação mais próxima e dialogar com ele. Como exemplo, em seu instagram, o museu
promoveu uma série de dinâmicas que consistiam em um quiz para testar o conhecimento dos
seguidores acerca do acervo, elementos como: nomes dos objetos, características históricas,
localização em relação aos salões dentro do palácio, nomes de pinturas, dentre outros. O Quiz
pode ser observado na figura abaixo:
84

Figura 5 - Quiz promovido no Instagram do Palácio dos Leões.

Fonte: Página oficial do Museu do Palácio dos Leões no Instagram.
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Disponivel em: <https://www.instagram.com/stories/highlights/17850447425086155/>
Acesso em: março de 2021.
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Percebe-se que o museu entende que o público que o procura tem essa preocupação em
relação à sua história e ao seu acervo e, devido a isso, por ser um público mais voltado para
esse lado formal, histórico e artístico, suas dinâmicas são pensadas nessas propostas. Levando
esse cenário em consideração, o museu criou um quadro semanal em seu instagram chamado
“#meuacervopreferido” em que os monitores do museu por meio de vídeos gravados contam a
história individual dos objetos presentes no acervo juntamente com fotos para visualização do
mesmo; estes vídeos ficam disponíveis na plataforma para serem acessados de forma remota a
qualquer hora do dia por quem visitar o perfil.
85

Figura 6 - Postagem do quadro “Dicas” com guia sobre tours virtuais em museus ao redor do mundo.

Fonte: Página oficial do Museu do Palácio dos Leões no Instagram.
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Disponível em: <https://www.instagram.com/stories/highlights/18115211371138499/> Acesso em: março de 2021.
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Um ponto fortíssimo e muito utilizado pelos seguidores do Museu do Palácio dos Leões foi
a criação de um tour virtual, disponibilizado de forma remota por meio de uma gravação em vídeo
tanto na rede social do Instagram quanto em seu canal do Youtube. O tour conta com uma
apresentação do acervo presente no museu juntamente com sua história, arquitetura e tudo o mais
que o cerca. Outro ato realizado foi a criação do quadro “Dicas”, exemplificado na imagem acima,
em que o museu disponibilizou dicas de tours virtuais em museus ao redor do mundo (Museu do
Louvre presente em Paris, Museu do Vaticano na Itália, Museu da Acrópole na Grécia etc) entre
dicas de programas que tenham relação com a temática histórico cultural, como foi apontado pelo
quadro a novela Da Cor do Pecado, a qual foi gravada em São Luís do Maranhão e teve cenas feitas
no próprio Palácio dos Leões entre outras localidades históricas da cidade.
Uma de suas estratégias também foi a utilização de fotos enviadas pelos seguidores
tiradas antes do isolamento social em meio à exposição do museu para serem utilizadas todas
as quintas em seu próprio feed por meio da hashtag #Tbt, ficando expostas em meio à grade de
postagens do instagram do museu.
Devido à diferença de assuntos entre os espaços, pode-se observar como isso refletiu na
construção da estética visual e de discurso presente em cada rede social particular e os diferentes
instrumentos utilizados para isso, visando atingir o público que se interessa pelo assunto
discutido pelo espaço cultural. Em meio aos comentários dos internautas em cada página, notase a diversidade de perfis guiados pelo interesse comum, hora em ter mais informações sobre
fatos históricos coloniais ou sobre o acervo como no caso do museu Palácio dos Leões, hora
em conhecer obras de artistas locais ou discutir temáticas sociais por meio de animações como
no caso do museu de Artes Visuais.
Em ambos os casos é detectada a existência de uma preocupação em se manter atrativo
no meio virtual utilizando das ferramentas de forma atualizada e dinâmica, contemplando
diferentes abordagens e discursos, porém focando principalmente em chamar a atenção do
público mais presente na internet, ocorrendo assim inclusive a possibilidade de uma captação
de novas pessoas por consequência de suas interações no meio virtual, tornando o perfil social
do museu um perfil acessível e interativo estreitando assim às suas relações.
5 Conclusão
Foi possível através das pesquisas analisar as diferentes estratégias adotadas pelos
museus durante o distanciamento social e observar que, com as atividades desenvolvidas, o
museu pode se manter ativo mesmo com o fechamento das casas de cultura, ao mesmo tempo

Página | 414

em que abre espaço para uma aproximação por meio do ambiente virtual e mesmo um alcance
maior do público de modo geral.
Também se faz presente a reflexão sobre o papel do museu em meio à dinâmica social
atual, as diferentes formas em que ele pode ser inserido para permanecer presente em meio à
rotina, agregar atrativos para aumentar seu potencial e consequentemente expandir seu alcance
de público. Como apontado por Russo e Watkins (2007) os museus não teriam mais o posto de
grandes centros de conhecimento, mas sim uma nova posição de contribuir, conectar e
transmitir informações confiáveis e validadas, podendo assim serem considerados centros de
referência para o mantimento de informações válidas, sólidas e confiáveis.
De acordo com Counts (2020) espera-se que após a melhora de toda a situação atual as
habilidades adquiridas juntamente com suas experiências possam ser incorporadas a longo
prazo na sustentabilidade dos museus. Um novo modo de incorporar a visitação aos museus,
tornando-os mais acessíveis e atrativos seguindo as dinâmicas da modernidade atual.
Torna-se imprescindível a constatação de que as mudanças acrescentadas não sejam
esquecidas após a volta gradual das visitações presenciais, mas sim somadas a estas. O mundo
virtual em meio à pandemia foi assimilado pelos museus de forma emergencial, porém o mesmo
veio acarretado de infinitas possibilidades de interações entre o museu e o seu público. A
acessibilidade de informações, dinamicidade de interações e um alcance maior e mais diverso
do público; tudo isto pode e deve ser agregado aos museus nos tempos seguintes.
Compreender o público e ter preocupação em buscar formas diferentes de estabelecer
uma relação e um diálogo com o mesmo é um dos fatores que possibilita ao museu a
continuidade de suas atividades e a perpetuação de sua história. O museu em si, enquanto casa
do saber, tem o interesse em preservar, documentar e repassar as suas informações; a sociedade,
por sua vez, está em constante processo de evolução e transformação, sendo necessário sempre
reformulações por parte daqueles que a desejam acompanhar. É de interesse mútuo a
perpetuação do papel do museu em meio à humanidade: uma vez que interessa ao museu possuir
público para contar a sua história, também é do interesse do ser humano ouvir a sua própria
história. A manutenção do papel museal perpassa pela continuidade do processo reflexivo do
ser, uma vez que, entendendo o que se tem e o que já se teve, torna-se possível imaginar o que
pode ser feito. Mediante este contexto, é possível visualizar a premissa maior do museu e sua
missão, tornando-se necessário e entendimento do passado para que possa ocorrer um futuro, e
esse papel principal o museu nunca deixará de ter.
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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo identificar de que maneira características
da Filosofia estão presentes de maneira implícita ou latente na Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) para o Ensino Fundamental anos finais. Para isso visa observar através da
interdisciplinaridade que a filosofia exerce um papel relevante na formação dos cidadãos, logo
pergunta-se: em que medida existem características implícitas ou latentes da Filosofia na Base
Nacional Comum Curricular (BNCC) para o Ensino Fundamental?
Palavras-chave: Componente Curricular Filosofia; Interdisciplinaridade; Experiência docente;
Ensino Fundamental, BNCC.

1 Introdução
Ao realizar as pesquisas sobre o estudo da Filosofia no Ensino Fundamental Anos
Finais é importante saber a área de estudo, pois, é um tema muito abrangente. A pesquisa tem
como eixo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), referências bibliográficas de teóricos
que abordam o tema do estudo da filosofia, assim também como o currículo que é utilizado para
se determinar o que deve ou não ser estudado na educação básica.
O presente trabalho tem como objetivos, descrever a natureza da relação entre o ensino
da filosofia e o que é estabelecido no currículo para ser estudado na educação básica. Identificar
de que maneira a Filosofia está presente na Base Nacional Comum Curricular para o Ensino
Fundamental Anos Finais.
Até o presente ano a disciplina filosofia faz parte do currículo de alguns Estados e
municípios brasileiros, mas como não é disciplina obrigatória na Base Nacional Comum
Curricular, como ela é opcional para os municípios, e os gestores podem decidir se querem ou
não que ela esteja presente no currículo das escolas, não se sabe até quando ela será ministrada
tanto pelas escolas públicas, quanto pelas privadas.
O ensino da Filosofia é de fundamental importância para o desenvolvimento do pensar
crítico dos adolescentes, pois, é nessa idade que eles aprendem valores éticos, essenciais para a
vida em sociedade. O ato de educar atualmente não está mais voltado apenas para explicação
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de conceitos ou com base em uma quantidade determinada de conteúdos e sim de fazer com
que o aluno desenvolva competências essências para sua vida, enquanto indivíduo que tem um
papel social e uma função no ambiente onde ele está inserido.
Atualmente se discute com frequência o ensino da Filosofia no Ensino Fundamental
Anos Finais, para saber se a disciplina contribui ou não para a formação do indivíduo, tanto na
vida escolar, familiar e na sociedade onde está inserido, ou se é apenas uma disciplina sem
grande importância.
Na Base Nacional Comum Curricular, a disciplina ficou fora das disciplinas obrigatórias
do currículo. Entretanto os estados e municípios podem ou não optar por inserir a disciplina no
currículo da educação básica.
Assim a filosofia seria ensinada de acordo com os conteúdos estabelecidos no
planejamento pelas instituições que estavam habilitadas para isso, estabelecendo assim alguns
critérios didáticos e pedagógicos. Como em algumas escolas não têm material didático para o
ensino da filosofia, muitas vezes os objetos do conhecimento ficam à mercê do professor, e o
mais preocupante é que na maioria das vezes esse professor está ministrando aulas de filosofia
só para completar carga horária, e não é formado na área.
Diante desses entraves busca-se saber, existem ou não características implícitas da
Filosofia na Base Nacional Comum Curricular?
2 O currículo da educação básica
A educação básica usa como base um currículo nacional, este currículo deveria em
questão conglomerar todas as diretrizes educacionais. Contudo ele deveria levar

em

consideração a dimensão do Brasil e a sua pluralidade cultural, é importante notar que muitas
realidades ficam de longe desse padrão educacional.
“As teorias do currículo, tendo decidido quais conhecimentos devem ser selecionados,
buscam justificar por que “esses conhecimentos” e não “aqueles” devem ser selecionados.” (
SILVA, 2010, p. 15). Nesse sentido quem determina o que deve ou não fazer parte da educação
básica é o currículo nacional, desta forma esta base determina quais componentes curriculares
são imprescindíveis ou não para a formação do cidadão.
Ao selecionar objetos de conhecimento apenas tendo como norteamento uma
determinada área de estudo, com o objetivo de alcançar maiores índices de aprovação em
vestibulares ou formar profissionais para o mercado de trabalho, coloca-se em segundo plano
outros aspectos importantes para a vida do indivíduo.
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Levando-se em consideração que a escola engloba alunos oriundos de diversos contextos
sociais, culturais e religiosos incluídos em um mesmo ambiente escolar, e que há uma pluralidade
de pessoas que precisam aprender e que essa forma de aprendizado deve englobar a todos. Nesse
sentido o ensino da filosofia tem um papel muito importante, pois, permite ao adolescente conhecer
melhor o ambiente onde está inserido e o seu papel na sociedade.
Entretanto quem seleciona o que entra ou não no currículo, exerce de certa forma um
poder de dominação sobre os outros, pois, a educação básica no Brasil é obrigatória, deste modo
, se escolhe o que os alunos vão aprender, qual o componente curricular deve fazer parte do
currículo nacional, que tipo de conhecimento deve ser privilegiado, para desta forma, modelar
a sociedade que se deseja para o futuro.
“Sabemos que não formaremos uma sociedade justa, ética, democrática, responsável
inclusiva, sustentável e solidária somente repassando conteúdos.” (CORDEIRO, 2019, p. 36).
Sustentar a educação com base somente no âmbito profissional, e definir o que será estudando
visando somente o tipo de labor que será exercido na vida adulta, pode de maneira significativa
influenciar no tipo de sociedade que teremos no futuro.
“O currículo escolar, assim, vai além de uma prescrição: é a organização do conjunto das
atividades nucleares distribuídas nos espaços escolares.” (SAVIANI, 1991, p. 18). O componente
curricular define uma sociedade, pois, é através do currículo que se escolhe o que os alunos vão ou
não aprender, e isso influi de forma significativa na forma de pensar do indivíduo.
Cerlelli, 2009. Afirma, “ O filosofar – ou seja, a filosofia é filosófico na medida em que
aqueles saberes são revisados no contexto de uma aula. Isto é quando se filosofa a partir deles
ou com eles e não quando somente repete.” Nesse sentido o ensino da filosofia deve interagir
com a vida dos alunos, fazendo com que eles se permitam repensar conceitos e coloca-los em
prática no seu cotidiano e não somente ficar falando da história da filosofia e querendo que os
alunos apenas repitam o que apenderam.

2. 1 A natureza da relação entre, o componente curricular Filosofia, e a Lei de Diretrizes e
Bases
Muito se discute, sobre o porquê estudar filosofia, e qual utilidade teria para a vida de
um jovem, pois bem, se aprende filosofia para utilizá-la no cotidiano em sociedade, são valores
necessários para o bom andamento funcionamento da vida e do relacionamento com os outros.
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Um bom professor no seu ato de educar deve fazê-lo para não para que seus alunos apenas
reproduzam conhecimento e que para que eles possam pensar de forma crítica. O ensino da filosofia
é de fundamental importância para a formação de uma população crítica e consciente.
De acordo com os termos gerais da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), foram colocadas
dez competências gerais para a Educação Básica, podemos encontrar características da Filosofia
em duas delas, na sétima e decima competências. No que diz respeito a saber argumentar,
defender ideias, ter um posicionamento ético no cuidado de si, dos outros e do planeta, que são
objetos de conhecimentos trabalhados pelo componente curricular Filosofia nos anos finais.
Na Lei de Diretrizes de Bases (LDB), no artigo 32, da seção III sobre o Ensino Fundamental,
no item II determina um dos itens essenciais a serem desenvolvidos no Ensino Fundamental que
são: “a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e
dos valores em que se fundamenta a sociedade;” (Dados da citação. p. 23)
O ensino da filosofia possibilita ao educando o desenvolvimento dessas competências,
mesmo porque, no processo de ensino aprendizagem o aluno, a partir de temas geradores, que
envolvam o diálogo, fazendo com que ele se senta parte de desse processo e fazendo uma
relação com o ambiente onde está inserido ele possa se questionar sobre os valores sociais e
políticos que são praticados na sociedade atual.
Na atualidade muito se discute sobre o lugar da filosofia no currículo nacional. Se
realmente deve ser uma disciplina obrigatória na educação básica. “A inclusão de novos
componentes curriculares de caráter obrigatório na Base Nacional Comum Curricular
dependerá de aprovação do Conselho Nacional de Educação e de homologação pelo Ministro
de Estado da Educação.” (BRASIL, Art. 26.) De acordo com as Leis de Diretrizes e Bases fica
a critério do Estado, inserir ou não o componente curricular filosofia na educação básica.
3 Características do Componente Curricular Filosofia na BNCC
Com a mudança na Base Nacional Comum Curricular, muito começou a se pensar sobre
o ensino da Filosofia no Ensino Fundamental maior, pois, é uma disciplina muito importante
para construir o pensar crítico dos alunos, e no estudo da ética para que eles possam aprender o
seu papel na construção de uma sociedade mais justa e igualitária.
“A filosofia passa a integrar os sistemas educativos e, portanto, começa a ocupar um
lugar, de maior importância, nos programas oficiais. Em sendo assim, o ensino de filosofia
adquire uma dimensão estatal.” (CERLLETI, 2009, p. 13). Essa característica estatal é atribuída
à filosofia a partir da modernidade.
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A pesar da filosofia ter ficado de fora da estrutura curricular nacional, se o Estado assim
o quiser, a disciplina pode sim fazer parte da educação básica, fica a cargo optativo e para evitar
que outros gestores posteriores mudem essa decisão, se faz necessário criar leis para garantir
que ela permaneça.
O Documento Curricular do Território Maranhense afirma: “A escola, como espaço de
aprendizagem e de cultura, além da família e da sociedade, proporciona ações e princípios que
dão significado ao que se vive e se experimenta.” (DCTM, 2019 p. 9). Desta forma a escola
como espaço de vivências do cotidiano, deve proporcionar aos alunos um aprendizado eficaz,
e o estudo da filosofia e de suma importância para formar cidadãos críticos e conscientes.
Analisando a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) observando nas competências
gerais, nas competências específicas das Ciências Humanas, nas competências do componente
curricular Ensino Religioso e nas habilidades de Ensino Religioso, é notável alguns vestígios
do componente curricular Filosofia no que diz respeito a ética, filosofias de vida e esfera
pública, princípios e valores éticos.
De acordo com os termos gerais da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), foram colocadas
na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), dez competências gerais para a Educação
Básica, podemos encontrar características da Filosofia em duas delas.
Na sétima e decima competências. No que diz respeito a saber argumentar, defender
ideias, ter um posicionamento ético no cuidado de si, dos outros e do planeta, que são objetos
de conhecimentos trabalhados pelo componente curricular Filosofia nos anos finais.
Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular,
negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e
promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo
responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação
ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. [...] 10. Agir pessoal e coletivamente
com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando
decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e
solidários. (BRASIL, 2017, p. 9 – 10)

Na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a área de estudo das Ciências Humanas
é de fundamental importância para desenvolver a formação ética dos alunos, no Ensino
Fundamental Anos Finais, os alunos estão em uma faixa etária ideal para aprender conceitos
éticos e coloca-los em prática no seu cotidiano. “As Ciências Humanas devem, assim, estimular
a formação ética”, (BRASIL, 2017, p. 354).
O Ensino da filosofia engloba, não somente valores éticos, ou simplesmente estudar a
história da filosofia e conhecer um pouco mais dos primeiros filósofos. A filosofia faz com que
os alunos possam conhecer conceitos, e fazer a atualização deles, interpretando e questionando

Página | 421

o mundo e a sociedade da qual ele faz parte. “Em suma, a área de Ciências Humanas deve
propiciar a capacidade de interpretar o mundo, de compreender processos e fenômenos socias”
(BRASIL, 2017, p. 356).
É justamente nesse novo modelo de estudo, que não deve ser baseado somente em uma
educação conteudista que a filosofia deve estar inserida. A sociedade atual valoriza todas as
formas de conhecimento, e engloba os aspectos culturais, sociais e políticos do ambiente onde
este educando faz parte. Neste sentido ele não deve apenas memorizar conteúdos e sim aprender
e relacioná-los com a sua vida.
No novo cenário mundial, reconhecer-se em seu contexto histórico e cultural,
comunicar-se, ser criativo, analítico-crítico, participativo, aberto ao novo,
colaborativo, resiliente, produtivo e responsável requer muito mais do que o acúmulo
de informações. Requer o desenvolvimento de competências para aprender a
aprender, saber lidar com a informação cada vez mais disponível, atuar com
discernimento e responsabilidade nos contextos das culturas digitais, aplicar
conhecimentos para resolver problemas, ter autonomia para tomar decisões, ser
proativo para identificar os dados de uma situação e buscar soluções, conviver e
aprender com as diferenças e as diversidades. (BRASIL, 2017, p. 14).

A educação baseada em valores éticos, deve ir muito além a aquisição de
conhecimentos, com um único objetivo de ser inserido no mercado de trabalho, ela deve almejar
o desenvolvimento global do ser humano. Valorizando as suas experiências de vida e o
conhecimento prévio do aluno.
A tarefa da escola é propiciar um ambiente onde a aprendizagem se dê por meio de
experimentos, cabendo ao professor planejar atividades de pesquisa, de tal forma que
correspondam aos interesses dos alunos, ao mesmo tempo em que sejam desafiadoras.
Todo ambiente de ensino deve favorecer a cooperação entre os alunos, a fim de
prepara-los para viverem em uma sociedade democrática. Mas o filósofo faz uma
ressalva: “... é dever do ambiente escolar equilibrar os vários elementos do ambiente
social, e providenciar que cada um tenha a oportunidade de escapar das limitações do
grupo social no qual nasceu...” Segundo o liberalismo-social de Dewel, numa
sociedade democrática os indivíduos devem ter a liberdade de escolher sua profissão
e de transitar entre os diversos grupos sociais que a compõem, sendo tarefa da
educação promover aos indivíduos tal liberdade. (PORTO, 2006, p. 46)

Para que haja uma sociedade justa e igualitária é realmente necessário investir em uma
educação que possibilite a liberdade das pessoas. Onde cada um vai escolher o caminho que
deseja traçar para o seu futuro. Ao estabelecer um currículo obrigatório, onde não se insere
componentes curriculares que desenvolvam esse pensar crítico, de certa maneira se estar
moldando uma sociedade que provavelmente não terá essa liberdade de escolha.
As Ciências Humanas devem, assim, estimular uma formação ética, elemento
fundamental para a formação das novas gerações, auxiliando os alunos a construir um
sentido de responsabilidade para valorizar: os direitos humanos; o respeito ao
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ambiente e à própria coletividade; o fortalecimento de valores sociais, tais como a
solidariedade, a participação e o protagonismo voltados para o bem comum; e,
sobretudo, a preocupação com as desigualdades sociais. Cabe, ainda, às Ciências
Humanas cultivar a formação de alunos intelectualmente autônomos, com capacidade
de articular categorias de pensamento histórico e geográfico em face de seu próprio
tempo, percebendo as experiências humanas e refletindo sobre elas, com base na
diversidade de pontos de vista. (BRASIL, 2017, p. 354).

3.1 A inclusão da filosofia no componente curricular ensino religioso
Na Base Nacional Comum Curricular BNCC, filosofia aparece integrada a disciplina
de ensino religioso, como filosofia de vida. “O Ensino Religioso busca construir, por meio do
estudo dos conhecimentos religiosos e das filosofias de vida, atitudes de reconhecimento e
respeito às alteridades.” (BRASIL, 2017, p. 436).
Nas competências específicas das Ciências Humanas para o Ensino Fundamental, a
primeira competência se refere ao objeto de conhecimento da Filosofia nos anos finais do 6º
Ano, no que diz respeito a compreender a si e ao outro, no exercício e respeito às diferenças,
pois, vivemos em uma sociedade plural. “1. Conhecer os aspectos estruturantes das diferentes
tradições/movimentos religiosos e filosofias de vida, a partir de pressupostos científicos,
filosóficos, estéticos e éticos.” (BRASIL, 2017, p. 437).
E na sexta competência que é construir argumentos, defender ideias e opiniões,
promover os direitos humanos e uma consciência socioambiental, construindo uma sociedade
justa e democráticas, são objetos de conhecimento dos 7º, 8º e 9º anos. “6. Debater,
problematizar e posicionar-se frente aos discursos e práticas de intolerância, discriminação e
violência de cunho religioso, de modo a assegurar os direitos humanos no constante exercício
da cidadania e da cultura de paz.”(BRASIL, 2017, p. 437).
Nas competências específicas do Componente Curricular Ensino religioso, encontramos
mais características da Filosofia, no que diz respeito as filosofias de vida, onde se afirmam que
não advém do universo religioso e sim de princípios éticos decorrentes de fundamentos
racionais e filosóficos. E também na questão do reconhecer e cuidar de si, do outro, da
coletividade e da natureza, enquanto expressão de valor a isso, se referindo claramente a ética
e a filosofia ambiental.
6º Ano – Estudo das filosofias de vida. Habilidade (EF06ER03) Reconhecer, em
textos escritos, ensinamentos relacionados a modos de ser e viver. [...] 7º Ano –
Princípios éticos. Habilidade (EF07ER08) Reconhecer o direito à liberdade de
consciência, crença ou convicção questionando concepções e práticas sociais que a
violam. [...] 8º Ano – Filosofia de vida e esfera pública. Habilidade (EF08ER06)
Analisar práticas, projetos e políticas públicas que contribuem para a promoção da
liberdade de pensamento, crenças e convicções. [...] 9º Ano – Princípios e valores
éticos. Habilidade (EF09ER06) Reconhecer a coexistência como uma atitude ética de
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respeito à vida e à dignidade humana. (EF09ER07) (EF09ER07) Identificar princípios
éticos (familiares, religiosos e culturais) que possam alicerçar a construção de projetos
de vida. (EF09ER08) Construir projetos de vida assentados em princípios e valores
éticos. (BRASIL, 2017, p. 452 – 459)

Observando as unidades temáticas e as habilidades do Componente Curricular Ensino
Religioso, fica visível a presença de objetos de conhecimento da Filosofia que foram inseridos
no Componente Curricular Ensino Religioso. Todas as questões relacionas da ética, a filosofia
política, a filosofia ambiental, que são comumente trabalhadas no Ensino Fundamental Anos
Finais estão presentes neste componente curricular.
4 Considerações finais
Portanto o Componente Curricular Filosofia apresenta várias características implícitas
na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), desde as suas competências gerais, até as
competências específicas das Ciências Humanas.
Ao estabelecer um currículo comum, o país seleciona o que deve ou não ser estudado pelo
povo, desta forma se tem uma visão de que tipo de sociedade será formada para o futuro. A educação
básica é um direito de todos. Então todas as pessoas em idade escolar vão ter que passar por ela.
A pesar de não está presente na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), como
componente curricular obrigatório. A filosofia pode ser inserida nos currículos estaduais e
municipais como componente curricular opcional, ou seja, fica a critério do Estado ou
município decidir se ela será ministrada ou não.
Entretanto o que é necessário nesse momento é discutir a importância do Componente
Curricular Filosofia para a formação do aluno e o quanto a falta dela pode ser prejudicial ao seu
desenvolvimento enquanto cidadão que está inserido em uma sociedade e que deve se sentir
pertencente a ela e discutir formas de melhorá-la.
No Ensino Fundamental Anos Finais, os alunos estão em uma faixa etária crucial para
a formação do seu caráter. Aprender, sobre ética faz com que ele possa desenvolver um
pensamento crítico, e através do seu próprio pensamento saber discernir o que ele quer fazer da
sua vida. Ter a liberdade de escolher o seu próprio futuro.
Deste modo o ensino da filosofia nas escolas deveria ser parte do currículo obrigatório
e não opcional como é atualmente. É necessário leis que garantam essas obrigatoriedade para
que em governos futuros ela possa permanecer na educação básica. Assim poderia ter mais
profissionais da educação especializados na área, porque a realidade atualmente é que quem
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leciona muitas vezes a filosofia é um professor que nem é habilitado na área e está apenas
completando a sua carga horária.
O professor que trabalha com filosofia, fica diante de muitos entraves, porque muitas
das vezes se vê diante da falta de materiais didáticos para poder desenvolver um bom trabalho,
como os objetos de conhecimento não estão presentes da Base Nacional Comum Curricular
(BNCC), ele não tem um norteamento de o que trabalhar com os alunos, ficando assim a mercê
das editoras que trabalham com livros didáticos.
E se o professor não tem formação especifica na área, isso se torna ainda mais difícil.
Comprometendo assim as competências a serem desenvolvidas pelo Componente Curricular
Filosofia para o Ensino Fundamental Anos Finais.
Na interdisciplinaridade a Filosofia é muito importante, pois, ela dialoga com os outros
componentes curriculares, fazendo com que o aprendizado seja mais eficaz, mesmo porque
atualmente o ensino não está mais preocupado apenas em repassar conteúdos e sim trabalhar o
aluno em todos os âmbitos de sua vida, deste modo a Filosofia é uma importante aliada na
formação do indivíduo.
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RESUMO: A presente pesquisa, em desenvolvimento, objetiva reconstruir a história dos povos
indígenas na região de São Bernardo-MA. Foi realizado o levantamento bibliográfico
(documentos oficiais, obras memorialistas, mapas) sobre o tema onde foi possível conhecer os
processos de colonização no município (MELO, 2011). Os povos indígenas da região do
município foram, pouco-a-pouco silenciados nos documentos e na historiografia “oficial”
(MELLO, 2009). Tal região é caracterizada como “sem povos indígenas” por essas narrativas
oficiais. Em contraste com o processo de retomada dos Anapuru Muypurá que estão se
visibilizando para se fazerem ouvir e serem respeitados em sua indianidade. Muito ainda precisa
ser compreendido sobre as histórias e trajetórias indígenas nesta região.
Palavras-chave: Baixo Parnaíba Maranhense; História indígena; Visibilização dos povos
indígenas.

1 Introdução
A história indígena (CUNHA, 1992; MONTEIRO, 2001) é um campo de estudos
recente dentro das pesquisas tanto em Antropologia quanto em História, em particular, no
Brasil. Segundo Varnhagen (1978[1854]) os índios possuíam etnografia e não história. Os
povos ameríndios foram compreendidos pela característica da ausência em vários âmbitos,
estavam na infância da humanidade; não se utilizavam da escrita (povos ágrafos); não possuíam
Estado; não possuíam religião. Inclusive na língua nativa Tupi haveria uma ausência das letras
f, l, r. Desenvolveu-se, então, a máxima “sem fé, sem lei, sem rei”. E, diante de tantas ausências,
consequentemente eram “povos sem história”. (CUNHA,1990).
O Baixo Parnaíba Maranhense86, campo empírico e analítico da presente pesquisa, é
composto pelos seguintes municípios: São Bernardo, Magalhães de Almeida, Santa Quitéria,
Brejo, Milagres do Maranhão, Tutoia, Água Doce, Araioses, Paulino Neves, Barreirinhas, São

86

Atualmente essa nomenclatura foi alterada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a região
atualmente é denominada de “Região Geográfica Imediata de Tutóia-Araioses” ficando a cidade de São Bernardo
dentro dessa nova região e Santa Quitéria pertence à “Região Geográfica Imediata de Chapadinha”. O motivo para
tal alteração não foi informado pelo Instituto (IBGE, 2017) .
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Benedito do Rio Preto, Belágua, Urbano Santos, Chapadinha, Mata Roma, Anapurús, Buriti,
Coelho Neto, Duque Bacelar, Santana e Afonso Cunha. (IBGE,2017).
Em termos de localização geográfica, o Baixo Parnaíba Maranhense está localizado no
extremo Leste do Maranhão, sendo região de convergência de biomas, especialmente o
Cerrado, a Caatinga e a Mata de Cocais. Esta região faz fronteira ao norte com o Oceano
Atlântico, ao oeste com a Mesorregião Norte Maranhense, ao sul com a Mesorregião Leste
Maranhense e ao leste com o estado do Piauí. (BRASIL, 2005).
Desde o início da colonização, a região do Baixo Parnaíba Maranhense foi palco de
conflitos, entre colonizadores e indígenas. Segundo Vanise Siqueira Melo (2011) no início da
colonização nessa região têm-se registro de 4 povos diferentes: os Anapurú, os Tremembé, os
Araio e os Anicuaz.
O município de São Bernardo, é fundado em 1724, por um bandeirante, Bernardo de
Carvalho Aguiar, que vendo a fertilidade da terra e os bons pastos para a criação de gado, instala
uma fazenda. A cidade só nasceria de fato a partir de uma pequena missão jesuítica, feita para
a catequização e escravização dos indígenas do povo Anapurú.
A partir da missão jesuítica o aldeamento se amplia, principalmente a partir da
instalação de fazendas de gado e engenhos de açúcar (COSTA, 2017). A cidade de São
Bernardo conta com cerca de 28.667 pessoas, segundo o censo do IBGE(2010). O município é
basicamente agrário, a economia em sua grande parte é composta pelo setor de serviços, sendo
que boa parte da sua população vive da agricultura de subsistência.
Este local onde hoje é a cidade é denominada pelos moradores de “matriz”, por ter
servido como ponto de apoio para os jesuítas que faziam a catequização dos povos indígenas
da região. Por se tratar de um ponto estratégico, para essa atividade no interior do Leste
maranhense, daí foi surgindo outras povoações, que mais tarde se tornariam cidades, como,
Santa Quitéria (COSTA, 2017).
O município de Santa Quitéria, nasce a partir da cidade de São Bernardo, devido à
migração de fazendeiros das redondezas, como São Bernardo e Brejo. Destaca-se que a região
onde hoje se compreende o município de Santa Quitéria era território do povo Anapurú87, que
resistiram com as guerras deflagradas pelos colonizadores para serem escravizados, bem como,
pela catequização dos jesuítas.

87

Atualmente este povo se autodenomina Anapurú Muypurá estando em processo de retomada/levante nos
municípios de Brejo e Chapadinha e no estado do Tocantins. A partir de agora usaremos a autodenominação
reivindicada pelos mesmos(OLIVEIRA, 2020).
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A investigação que durou 12 meses - de julho de 2019 até agosto de 2020 - iniciou com
a revisão das pesquisas realizadas sobre o tema de caráter interdisciplinar como já apontado
anteriormente, com o objetivo de se apropriar da produção já realizada sobre a região
pesquisada, reconstruir o objeto de estudo aqui delineado e dialogar com os demais
pesquisadores de diversas áreas das Ciências Humanas, que já trabalharam com essa temática.
Outros materiais foram analisados durante a pesquisa, como mapas, documentos legais,
legislações, assim como obras arquitetônicas e algumas entrevistas com interlocutores.
No primeiro semestre de 2020 estava programado a fase de campo do projeto, onde
iríamos aos municípios de São Bernardo pesquisar nos arquivos públicos, nos arquivos das
igrejas, locais históricos e, aos povoados realizar conversas informais e entrevistas com
interlocutores mais velhos sobre a memória dos povos indígenas daquela região. Contudo, no
início de março, as atividades da Universidade Federal do Maranhão-UFMA foram paralisadas,
devido à pandemia do novo coronavírus, Sars-Cov-2, causador da doença da Covid-19.
Assim, decidimos que mudaríamos nossa estratégia de pesquisa, e passaríamos a
pesquisar em sites, bibliotecas virtuais, assim como também em arquivos públicos
digitalizados, como a Arquivo Histórico Ultramarino de Portugal, o que nos deu grandes obras
e referências bibliográficas.
Assim, o objetivo geral foi realizar a (re)construção da história dos povos ameríndios
da microrregião do Baixo Parnaíba Maranhense na interface entre a História e Antropologia,
em especial, nos municípios de São Bernardo-MA.
2 História a partir do agenciamento indígena
No decorrer da pesquisa muitas obras foram lidas e analisadas conforme já mencionado.
Pesquisou-se na obra “Cruentas guerras: índios e Portugueses nos sertões do Maranhão e Piauí
(Primeira metade do século XVIII) da historiadora Vanice Siqueira de Melo (2011) como se deu a
relação entre portugueses e povos indígenas, suas trocas e guerras. Passou-se por livros de autores
locais de São Bernardo “Matriz de São Bernardo, de Capela a Santuário” do padre Felipe Costa
(2017), chegando a pesquisar sobre as missões catequizadoras, como encontrou-se no livro “Fé e
Império, as juntas das missões nas conquistas portuguesas” da historiadora Marcia Eliane (2007).
Em “O sertão na obra de dois cronistas coloniais: a construção de uma imagem barroca
(séculos XVI-XVII) da pesquisadora Kalina Vanderlei Silva (2006), pudemos entender o tema
“sertão” e sua construção no imaginário maranhense e nordestino, no qual a autora identifica
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alguns significados para esse termo, tal como “terra sem lei”, “terra não explorada, terra
virgem”, “terra de índio”, dentre outros.
No Baixo Parnaíba Maranhense essas expressões ainda são presentes, o termo
“sertão” recebeu uma conotação de “chapada”, com as mesmas características do termo,
um lugar sem “civilização”, lugar cheio de mato e privado de “tecnologias” tais como
energia elétrica, estadas e comércio.
A construção do termo “sertão” se origina desde antes da chegada dos colonizadores
portugueses no Brasil, na Idade Média europeia, onde se atribuía ao espaço “sertão” a imagem
de um lugar sem lei e de selvageria. No Brasil colonial, tal termo possui uma ambiguidade: ora
entendido como um espaço vazio a ser conquistado, ora como um espaço permeado de índios
“bravios” (SILVA, 2006).
Foi exatamente esse sentido de “barbárie”88, dado pelos colonizadores ao sertão tido
como lugar de “selvagens”, de índios, pois esses espaços – do interior do nordeste
principalmente – não se havia conseguido ainda “dominar” à vontade do poder colonial.
A própria ideia de “nordeste” também adveio desse mesmo entendimento de se atribuir
características a um espaço a partir da ideia da ausência. Ausência de lei, do Estado e da fé
(leia-se igreja). A construção da categoria “nordeste” nasce também dessa premissa. Entretanto,
o historiador Durval Muniz analisa o Nordeste como um espaço que é constantemente
inventado, pois o mesmo não é uma unidade, não é homogêneo culturalmente, politicamente e
muito menos geograficamente (MUNIZ, 2011).
Esses espaços eram denominados pelos colonizadores de sertões, como uma terra
“permeada” por nativos, e que não havia nenhuma presença “branca”, leia-se, europeia. O sertão
tem uma relação muito íntima com os povos indígenas do Maranhão, e consequentemente do Baixo
Parnaíba, pois o termo “sertão” estando vinculado à falta de lei, no sentido estatal, dado a presença
de povos indígenas que não compactuavam com a figura estatal, muito se atribuiu essa característica
do termo sertão à presença de povos indígenas nesses espaços e territórios.
Com a invasão, muitos povos resistiram (e resistem) e lutaram (e ainda lutam) por suas
terras e por suas vidas, mas quando guerrear fisicamente já não era possível, muitos desses
povos migravam, para lugares em que a máquina de expansão colonial ainda não havia

O termo “bárbaro” advém das teorias evolucionistas nas quais acreditava-se na existência de “raças” superiores
e inferiores hierarquizadas em estágios evolutivos: primitivo, selvagem ou barbárie e o terceiro e o estágio
“máximo” da humanidade, a “civilização”. As teorias evolucionismo social nunca tiveram comprovação científica
recebendo críticas tanto em termos metodológicos quanto teóricos. Lévi-Strauss no texto “Raça e História” (1952)
faz uma crítica tanto da metodologia quanto das falácias contidas nas teorias evolucionistas concluindo a existência
de apenas uma raça, a humana e sua grande diversidade cultural.
88
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penetrado, ficando esses territórios com a alcunha de “sertões” ou “terra de gentio”. O que
caracterizava o território sem “civilidade”.
O discurso, enquanto dispositivo de poder (FOUCAULT, 1999), sobre a paisagem e o
território foi utilizado pelo poder colonial como justificativa para a exploração das terras, pois
descrições como: “terra em que tudo dá” e “terra onde muito benefício se dá, pau para
embarcações, especiarias e metais preciosos” foram utilizados como argumentos para a
exploração das terras.
Vanice Siqueira de Melo (2011) analisa como se deu a relação interétnica entre
portugueses e indígenas, com todas suas relações de trocas e guerras. Na qual se contatou como
foi heterogêneo a relação entre os colonizadores e os povos indígenas, que por vezes estavam
em guerra uns contra os outros, ora se fazia alianças entre colonizadores e um povo específico
contra outros colonizadores e ora estavam em uma paz armada.
A partir da dissertação da Melo (2011) nos foi possível identificar os povos indígenas da
região do Baixo Parnaíba. Alguns não estavam presentes em obras de referência etnológica, como,
por exemplo, o mapa etno-histórico de Curt Nimuendajú (1981). Na tabela abaixo identificamos os
nomes dos povos indígenas, o local onde se é citado e o ano que a obra nos forneceu.
Tabela 01: Povos indígenas na região do Baixo Parnaíba Maranhense

POVO INDÍGENA

REGIÃO

ANO

1- Anapuru-mirim

Próximo de Parnaíba

1715

2- Anapuru

Brejo

1741

3- Guamelas

Margem do Parnaíba

1713

4- Jenipapos

Margem do Parnaíba

1726

5- Guaraniz

Margem do Parnaíba

1713

6- Aroachizes

Rio Parnaíba

Fim do Séc. XVII

7- Carapotangas

Rio Parnaíba

Fim do Séc. XVII

8- Aroquanguiras

Rio Parnaíba

Fim do Séc. XVII

9- Precatiz

Rio Parnaíba

10- Cupequacas

Rio Parnaíba

Fim do Séc. XVII

11- Cupicheres

Rio Parnaíba

Fim do Séc. XVII

12- Aranhez

Rio Parnaíba

Fim do Séc. XVII

13- Corerás

Rio Parnaíba

Fim do Séc. XVII

14- Ayitetus

Rio Parnaíba

Fim do Séc. XVII

1701
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15- Abetiras

Rio Parnaíba

Fim do Séc. XVII

16- Beirtés

Rio Parnaíba

Fim do Séc. XVII

17- Goaras

Rio Parnaíba

Fim do Séc. XVII

18- Nongazes

Rio Parnaíba

Fim do Séc. XVII

19- Tramanbés

Rio Parnaíba

Fim do Séc. XVII

20- Tremenbé

Litoral do MA e PI

1720

21- Suassuni

Rio Parnaíba

1720

22- Anaperu-açú

Rio Parnaíba

1705

Fonte: Melo, (2011). Elaboração: Richardes Lima Souza (2020)

No total, foi possível identificar 22 povos indígenas que foram identificados as margens
do Rio Parnaíba, vale ressaltar que o rio em questão possui 1.400 km (IBGE 2020), indo numa
faixa de tempo do século XVII ao século XIX.
Desses 22 povos indígenas, 4 são identificados no Baixo Parnaíba Maranhense, os
Anapurú, Tremembés, Araiós e Anicuaz.
Não foi possível identificar com precisão o ano exato da primeira identificação
documental acerca desses povos, a região exata onde eles viviam e os seus etnônimos.
Felipe Costa(2017) em “Matriz de São Bernardo, de Capela a Santuário” apresenta um
panorama da história da cidade de São Bernardo a partir do processo de colonização. Este
processo está atrelado as fazendas de gado, aos engenhos de cana-de-açúcar, ao trabalho de
catequização e escravização dos povos indígenas, em especial, do povo Anapurú Muypurá. Tal
povo serviu tanto como mão de obra para as lavouras, como também, de soldados a serviço dos
colonizadores contra outros povos inimigos dos portugueses.
A relação entre o colonizador e o povo Anapurú Muypurá, com todo o processo de
deflagração de guerra e paz, os acordos e quebras de acordos, e finalmente, com a dominação
por meio da força desse povo, que desde o início da colonização resistiram aos avanços
coloniais em seu território. (COSTA,2017)
Em 1703, o governo da província do Maranhão permite a missionarização dos Anapurú
Muypurá a pedido desse mesmo povo, que por motivo estratégico, percebeu que com a presença
de missionários, não seriam vistos como ameaças ou inimigos, ficando assim seguros de
guerras. (COSTA,2017).
No entanto, em 1708, é declarado guerra aos Anapurú Muypurá, em virtude do
assassinato de Manoel dos Santos, um português que estava junto a esse povo. Até o presente
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momento não identificamos registros de combates, não sendo possível afirmar se houve ou não
a guerra. Em 1712 é tentado um acordo de paz com o povo Anapuru Muypurá , através do
português Bernardo de Carvalho Aguiar, mas não houve sucesso. No ano de 1722 o governo
provincial determina que se dizimasse o povo Anapurú, mas mais uma vez não há registros de
batalhas nos documentos pesquisados.
A paz entre colonizadores e os Anapurú Muypurá é firmada somente em 1729, através
do português Francisco Vasconcelos, que aproveitando a situação em que o povo Anapurú
Muypurá se encontrava, dado as guerras com os invasores, Francisco Vasconcelos, com prendas
e bons tratos conquistou a simpatia dessa nação, e em agradecimento pelo feito, o governo
provincial entregou uma sesmaria a Francisco Vasconcelos onde hoje é a cidade de Brejo, à
época, território do povo Anapurú Muypurá
A colonização desta região se deu a partir da instalação das fazendas de gado e de
engenhos. Entretanto, o “problema” enfrentado pelos invasores era a falta de mão-de-obra. A
catequização e a escravização dos povos indígenas eram autorizadas pela Coroa para atender
tanto às demandas da Igreja como dos colonos.
Os povos nativos eram identificados pela Coroa como “bravios e ferozes” e os aliados,
sendo os bravios e ferozes identificados como “Tapuias”89, que não possuíam acordos de paz
com os colonizadores. Descritos como impedimento para a expansão da “civilização” nas terras
do então Maranhão e Grão-Pará. Os povos nativos usavam como estratégia contra os invasores
ataques aos carregamentos de mercadorias, ateando fogo em engenhos e atacando as fazendas
de gado e os vilarejos (MELO, 2011).
A missão jesuítica que funda a cidade de São Bernardo estava localizada no território
do povo Anapurú Muypurá. Esse povoamento estava em posição estratégica para o processo de
conquista do leste maranhense, o que fez que rapidamente as divisões do poder colonial se
instalassem na cidade, como, por exemplo a elevação em 1741 que tornou o pequeno vilarejo
de São Bernardo do Parnaíba, como era conhecido à época em freguesia.
A Freguesia, ou como é conhecido hoje, Paróquia (vale ressaltar que à época as divisões
territoriais eclesiásticas serviam como divisão administrativa colonial também), era uma
divisão administrativa importante para a época, pois com a elevação o vilarejo, passa de um
simples povoado, para a sede de uma paróquia, representando uma sede do poder colonial e
religioso na região.
O termo “tapuia” possuía distintos significados podendo se referir a povos indígenas que não falavam a língua
Tupi, como também, para caracterizar os povos indígenas que não eram aliados dos colonizadores portugueses
(MONTEIRO, 2001).
89
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Uma freguesia administrava os bens coloniais, controlava a população, através de
batismos, casamentos e velórios, pois vale lembrar que uma freguesia servia como uma
repartição pública, ficando ao seu encargo vários serviços como a contagem da população, a
contagem de nascimentos e falecimentos, servindo assim como uma espécie de prefeitura, de
cartório e de censo.
Com o avanço das guerras justas, resgates e descimentos, considerando as guerras justas
como o ato de declarar guerra a determinado povo indígena por motivo de depredação do
patrimônio dos colonizadores, o poder colonial declarava guerra a esses povos indígenas
(denominados tapuias), para que o avanço da colonização não fosse barrado. Atos desse tipo
eram denominados de guerra defensiva. Já quando o poder colonial desejava exterminar um
povo indígena por estes estarem “atrapalhando” o avanço dos colonizadores, a guerra recebia o
nome de guerra ofensiva. (MELO, 2011).
Resgates, uma prática muito executada no período colonial, era o ato de invadir os
territórios indígenas para comprar indígenas inimigos que estavam aprisionados. E, os
descimentos, foi a prática de se adentrar em matas e territórios indígenas para aprisioná-los para
servirem de escravos nas atividades coloniais.
A Coroa se beneficiou com a venda e aprisionamento de índios “cativos”. Índios esses
que eram aprisionados em seus territórios ou através de guerras com outros povos aliados dos
colonizadores, para servirem de mão de obra escravizada nas diversas atividades coloniais,
como a pecuária, a lavoura e como escravos domésticos.
Tal atividade era lucrativa para os colonos e para o estado colonial português. Muito se
ganhou por meio de impostos, no ganho de mão-de-obra indígena escravizada, que era utilizada
em larga escala, e as atividades agrícolas e da pecuária eram extremamente dependentes dessa
prática escravista.
Criou-se uma Junta, por ordem do Rei Dom João IV em 1655 dado à falta de
conhecimento por parte da corte em assuntos específicos que exigiam um conhecimento da
região, e principalmente para resolver conflitos que envolviam os povos indígenas e as atividades
do poder colonial com esses povos, principalmente a questão dos aldeamentos e guerras.
Participavam da Junta, representantes do Clero, da Coroa e do poder militar da época,
que julgavam declarações de guerras defensivas, aconselhando o rei quando em caso de guerra
ofensiva, pois a junta das missões só era permitida a declarar guerra defensiva e ficava a cargo
do rei a declaração de guerras ofensivas. Também competia à Junta das Missões o
gerenciamento dos aldeamentos, sendo os aldeamentos, aglomerações de vários povos
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diferentes sob a regência de missionários católicos para forçar o abandono da cultura ancestral
para a cultura do colonizador através de incursões nos territórios indígenas para a escravização
e a fundação de novos aldeamentos.
Os aprisionados poderiam ser enviados para as lavouras ou para lares, para servirem de
escravos domésticos, ou então para a força armada, que se encarregava de fazer as guerras
contra os povos indígenas e as mulheres indígenas serviam também para reprodução de mão de
obra ao serem “amansadas” ou “domesticadas”.
3 Considerações finais
A presente pesquisa teve como objetivo geral, ainda em andamento, realizar a
(re)construção da história dos povos ameríndios da microrregião do Baixo Parnaíba
Maranhense no município de São Bernardo o que foi possível através do mapeamento e
levantamento bibliográfico
O processo de conquista da referida região se deu através de disputas de territórios,
guerras, acordos e desacordos, missões jesuíticas e escravização dos povos indígenas presentes
nesta região a exemplo dos povos, Anapuru Muypurá, o povo Tremembé, o povo Araió e o
povo Anicuaz. Com a instalação de fazendas e engenhos para a instalação dos colonos invasores
os povos indígenas foram pouco-a-pouco silenciados nos documentos oficiais e na
historiografia “oficial”.
Foi possível identificar diversos povos que viviam no Baixo Parnaíba Maranhense, os
Anapurú, Tremembé, Araió e Anicuaz que lutaram e resistiram pelos seus territórios. Destes
povos, os Anapuru Muypúra se visibilizam novamente em seu processo de retomada para se
fazerem ouvir e serem respeitados em sua indianidade. Muito ainda precisa ser compreendido
sobre as histórias e trajetórias indígenas nesta região.
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RESUMO: Paul Crutzen e Eugene Stoermer propuseram a denominação Antropoceno para
designar a nova época geológica que se seguiu ao Holoceno, iniciada na Revolução Industrial
e se intensificado após Segunda Guerra, e que aponta para o fim de uma “epocalidade”
ameaçada pela grave crise ambiental que estamos vivenciando, tornando o futuro imprevisível,
e propiciando narrativas acerca dos “fins do mundo”. Dessa forma, o presente trabalho tem
como objetivo abordar de que a maneira a ficção científica, seja no cinema – como no filme
Melancolia, ou na literatura – como no romance A Estrada e em Reprodução–, elabora
especulações acerca de futuros distópicos da humanidade e do planeta.
Palavras-chave: Antropoceno; ficção distópica; literatura; cinema.

1 Introdução
Milan Kundera (2012) em Risíveis Amores foi cirúrgico ao dizer que atravessamos o
presente com os olhos vendados, e que isso muito dificulta entender o sentido do presente no
qual estamos vivendo, e só muito depois, no futuro, compreendemos o que se passou. Parece
que é possível visualizarmos a sentença do escritor tcheco no terrível momento em que estamos
vivendo: a pandemia. Certamente, não precisamos de mais um longo período de crise sanitária
para sabermos que estamos vivendo um momento de muita dor. Por outro lado, serão precisos
muitos anos após o fim desse período para que se possa, de fato, entender várias nuances que
estão hoje nebulosas devido à atenção focada na corrida da vacinação, no intuito de barrar a
COVID-19.
De qualquer maneira, diante a todo esse cenário, há algo cada vez mais presente, a
certeza de que o ser humano não tem controle sobre as coisas. Ironicamente, nós, seres
supostamente especiais, cuja racionalidade nos autorizaria controlar a natureza, somos
extramente frágeis e vulneráveis a essa mesma natureza. Bom, essa noção não surgiu agora,
mas a pandemia escancarou para muita gente a fraqueza de nossos ossos. A pandemia nos traz
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insegurança, medo, angústia e nos remete a uma outra questão ligada a anterior: um futuro
incerto. Teremos novas pandemias? Em que escala? Como prevenir? Como mitigá-las? Nós
tivemos um tempo recorde de produção de vacinas, mas, ainda assim, vemos uma batalha da
ciência com incansáveis estudos para conhecer o novo coronavírus e suas variantes. Além disso,
é preciso levar em conta não apenas potenciais crises sanitárias, mas o próprio mundo tal como
o conhecemos hoje.
Parece haver um descompasso entre certas pretensões científicas de dar conta de todos
os problemas do mundo, da humanidade, do controle da natureza a serviço da humanidade, ao
mesmo tempo em que nos encontramos em estado de crise. Essa sensação de descontinuidade,
interrupção, deixam questões abertas. Precisamos dar sentido para essas questões, e é
exatamente aqui que a ficção distópica com suas especulações acerca do futuro entra. E o que
o Antropoceno tem a ver com isso tudo? Bom, primeiro precisamos definir o que significa esse
termo.
Paul Crutzen e Eugene Stoermer propuseram a denominação Antropoceno para designar
a nova época geológica que se seguiu ao Holoceno, tendo início na Revolução Industrial e se
intensificado após a Segunda Guerra. O Antropoceno é a época dos humanos, isto é, em que o
ambiente, em escala global, está dominado pela intervenção humana. Como destaca Sonia
Torres no artigo O Antropoceno e a cena antropo-cena pós-humana: narrativas de catástrofe
e contaminação, as mudanças do planeta devido às intensas atividades humanas têm perturbado
não só a geologia, mas diversas áreas:
O termo antropoceno vem sendo usado com cada vez mais frequência por
pesquisadores e profissionais das mais variadas áreas para destacar como a
humanidade está mudando nosso planeta. O impacto previsto implicará esforços de
adaptação por parte da humanidade, por conta de emissões de gases e
hiperaquecimento global e forças geofísicas e biológicas que fugirão ao controle
humano. Secas, ciclones tropicais, ondas de calor, colheitas perdidas, enchentes,
incêndios florestais e erosões são alguns exemplos extremos, com consequências
extremas, como fornecimento insuficiente de água, má-nutrição e doenças
infecciosas. O conceito de antropoceno serve para designar um momento histórico
mundial: tudo que é construído pelos humanos e que interfere nos sistemas naturais,
engloba, em grande medida, as mudanças paradigmáticas que estamos testemunhando
nas áreas de inteligência artificial, neurociência, biologia e biotecnologia, entre outras,
e nos lança em uma seara de incerteza tanto científica quanto discursiva. (TORRES,
p. 94, 2017)

Nesse sentido, o antropoceno nos coloca numa situação de instabilidade, e que aponta,
segundo Déborah Danowski e Eduardo Viveiros de Castro (2014) em Há mundo por vir?
Ensaio sobre os medos e os fins, para o fim de uma “epocalidade” ameaçada pela grave crise
ambiental que estamos vivenciando, tornando o futuro imprevisível, e propiciando narrativas
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acerca dos “fins”, bem como a consideração de epistemologias e ontologias diversas que
permitem a desestabilização dos paradigmas modernos que estão na base instrumentalcientífica-tecnológica de apropriação da natureza pela humanidade. É presente aqui um abalo
na própria noção de história que está ameaçada pela crise ecológica pelo rompimento da
continuidade entre passado e futuro.
2 Antropoceno e ficção distópica
Ao passo que o Antropoceno nos encaminha para o fim da “epocalidade”, nosso fim
enquanto espécie, é preciso encarar as narrativas atuais sobre o “fim do mundo” “tomando-os
como experiências de pensamento acerca da virada da aventura antropológica ocidental para o
declínio, isto é, como tentativas de invenção, não necessariamente deliberadas, de uma
mitologia adequada ao presente.” (DANOWSKI, CASTRO, 2014, p.25). A autora e o autor
destacam a inversão irônica e mortífera em que o ambientado se torna o ambiente, e vice-versa.
O choque entre os Humanos com a Terra demanda o desfalecimento do paradigma moderno
que separa as ordens cosmológicas e a ordem antropológica, ou, em outras palavras, a distinção
maléfica entre Natureza e Cultura. É nesse abalo e nas especulações acerca do futuro incerto
que as especulações distópicas ganham vida.
Como a ficção distópica desenvolve a imprevisibilidade acerca do futuro? Primeiro,
conforme Leyla Perrone Moisés em Mutações da literatura no século XXI, desde o fim do séc.
XX, já havia o anúncio do fim das ideologias e das utopias. Por ideologia estamos tratando dos
grandes sistemas políticos vigentes até a queda do muro de Berlim: o marxismo (URSS), por
um lado, e o liberalismo democrático (EUA) por outro. Tais polaridades políticas foram
esfaceladas pelo triunfo do capitalismo. Em relação às utopias, estamos falando das narrativas
otimistas da época moderna, que se baseavam nas noções de progresso científico, moral, justiça
e paz. Sabemos, hoje, que a razão iluminista falhou. O imperativo do lucro e do poder
suplantaram os ideais de igualdade, fraternidade, e solidariedade. O progresso tecnológico está
aliado a milhões de mortes.
A autora chama atenção para o fato de que as narrativas distópicas não começaram no
século XXI, uma vez que a melancolia e a desesperança já faziam parte do romance moderno:
“Quanto à literatura, não é de hoje que ela apresenta o homem e a sociedade em estado
catastrófico e possivelmente terminal. A distopia já predominava na literatura desde o século
XIX” (PERRONE-MOISÉS, 2017, p.184). Essas narrativas são encontradas no mundo da arte,
seja em produções cinematográficas como no filme Melancolia (2011) de Lars von Trier com
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seu gigante planeta azul que se choca com a Terra, seja nas produções literárias como no
romance The Road (2006) de Cormac McCarthy que aborda a história de um homem e seu filho
tentando a sobrevivência num mundo pós-apocalíptico, num ambiente pútrido e uma
humanidade devoradora de si mesma. Essas narrativas pessimistas nos apontam para uma
natureza indiferente para o desespero humano. Aqui, segundo Danowski e Viveiros de Castro,
estamos diante de
[…] Gaia, designa uma nova maneira de experimentar o “espaço”, chamando a
atenção para o fato de que o nosso mundo, a Terra, tornado, de um lado, subitamente
exíguo e frágil, e, de outro lado suscetível e implacável, assumiu a aparência de uma
Potência ameaçadora que evoca aquelas divindades indiferentes, imprevisíveis e
incompreensíveis de nosso passado arcaico. Imprevisibilidade, incompreensibilidade,
sensação de pânico diante da perda do controle, senão mesmo perda da esperança: eis
o que são certamente desafios inéditos para a orgulhosa segurança intelectual da
modernidade. (2014, p. 107)

Dizer que o ritmo acelerado de exploração humana atravessa o ritmo da natureza, não
significa afirmar que a humanidade nunca afetou ou se apropriou de recursos naturais para a
própria existência, mas, como afirma Dipesh Chakrabarty em O Clima da História, o ser
humano sempre foi agente biológico, e só quando se torna agente geológico é que podemos ter
a dimensão do impacto humano no planeta em escala geológica. Segundo ele, em toda a história
humana fomos agentes biológicos, “Mas apenas histórica e coletivamente podemos nos tornar
agentes geológicos, isto é, assim que alcançamos números e inventamos tecnologias que sejam
de uma escala suficientemente grande para causar impacto no próprio planeta”
(CHAKRABARTY, 2009, p. 9). Ora, e uma vez que nos tornamos agentes geológicos, as
transformações do Sistema Terra estão num nível de aceleração nunca vista antes, ocasionando
uma crise ambiental que nos remete a um futuro cada vez mais imprevisível.
Dentro dessa problemática, podemos ter dois tipos de fim, o fim abrupto do mundo e da
humanidade, ou uma gradual degeneração do ambiente e de seus seres habitantes. Em
Melancolia, nos parece ser o primeiro caso. O filme começa com ares festivos com os recémcasados Justine ((Kirsten Dunst) e Michael (Alexander Skarsgard) indo para a suntuosa festa
de recepção preparada pela irmã de Justine, Claire (Charlotte Gainsbourg), e seu marido, John
(Kiefer Sutherland). Mas a aparente normalidade logo é desmascarada ao avançar da obra.
Melancolia retrata o choque inesperado da Terra com o Fora Absoluto, um planeta azul
(Melancolia) imensamente maior que a Terra. Há ainda o contraste entre o mundo humano e
sua dramática existência atravessada pelas contradições e paradoxos (família, casamento,
empresa etc) e um cosmo absolutamente indiferente a tudo isso. Ao saberem que o planeta
Melancolia está na rota da Terra, ameaçando-a, John, o cunhado cientista de Justine diz
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convictamente que precisamos confiar nos cientistas, e estes haviam garantido que a colisão
não ocorreria. Porém, ao admitir que sua ciência era falível e impotente ao perceber o choque
inevitável se aproximando, John recorre ao suicídio. Conforme Danowski e Viveiros de Castro:
O choque com o planeta Melancolia é o evento que acaba com todos os eventos, e
com o próprio tempo, no mesmo exato sentido em que Anders se referia ao apocalipse
nuclear: não sobra ninguém, não há nenhuma voz off para comentar o fim mundo – o
tempo real desaparece a ponto de não se poder imaginar sequer em que tempo verbal
se poderia narrar o inenarrável, senão um ‘presente’ mudo. Ao choque com
Melancolia segue-se a escuridão, ou antes, a ausência de imagem, o silêncio, o nada.
O fim do mundo é o fim do filme, e o fim do filme é o fim do mundo (2014, p. 54).

Justine, a personagem cuja melancolia é absoluta e ontológica, segundo os autores, sabe
que o fim da terra é fim de toda a vida no universo, mas isso não é motivo para tristeza. Ela é
dotada de uma sabedoria diferente de seu cunhado. Desde o início do filme ela sabe que há algo
errado quando olha para o céu. Na verdade, como a própria personagem constatará, se há algo
de errado, somos nós. Nós somos o erro no mundo. E é justamente esse saber que a prepara
para o fim do mundo, ao contrário do desespero de sua irmã. Segue o diálogo:

Justine: A Terra é má. Não precisamos lamentar a sua morte.
Claire: O que?
Justine: Ninguém sentirá falta.
Claire: Mas onde Leo iria crescer?
Justine: Tudo o que sei é que a vida na Terra é má.
Claire: Pode haver vida em outro lugar.
Justine: Mas não há.

Nesse sentido, o fim é certo. É o fim do mundo, e da humanidade também. Mas, qual
tipo de mundo? Qual humanidade? Melancolia parece tratar não só de um fim cosmológico
literalmente, mas também pode ser interpretado como uma metáfora da noção de “realismo
capitalista” de Mark Fisher, segundo Danowski e Viveiros de Castro:
Steven Shaviro, em sua detalhada e excelente análise do filme de von Trier, já
chamava a atenção para a coexistência ali entre um tratamento metafórico do fim do
mundo, representando a ausência de alternativa àquilo que Mark Fisher chamou de
realismo capitalista (“o impasse catastrófico de uma sociedade da qual se drenou todo
futuro, e de cujas muitas possibilidades os muitos foram excluídos”) e um tratamento
inteiramente literal e cosmológico, um correlato objetivo da catástrofe, “aquilo que o
filósofo Ray Brassier chama de ‘a verdade da extinção’. No entender de Shaviro, a

Página | 440

depressão de Justine é “uma espécie de interiorização [...] da verdade cósmica
deflacionária da extinção planetária”. (2014, p. 55-56)

Enquanto Melancolia trata de uma catástrofe abrupta, o mundo pode gradualmente
caminhando para o fim, como é o caso do romance A Estrada de Cormac Mccarthy. Com uma
narrativa crua e visceral acerca da trajetória de um pai e seu filho tentando sobreviverem num
mundo apocalíptico, A Estrada nos traz um ambiente devastado após um desastre de impacto
planetário cuja origem é desconhecida. O que sabemos é que as águas estão sujas, a vegetação
putrefata, o ar poluído e cinzento. Os animais estão mortos. A escassez de comida faz com que pai
e filho fujam de humanos canibais e da violência extrema praticada por diversos grupos. Aliás, a
decrepitude de boa parte da humanidade (dos poucos que sobreviveram ao desastre) se interliga ao
caos do mundo em que se encontra. Aqui, não há surpresa, susto diante de algo inesperado.
O que ocorre, c onforme Danowski e Viveiros de Castro, é “um processo irrefreável de
decaimento, (...) em que os objetos a nossa volta vão envelhecendo, num ritmo cada vez mais
rápido” (2014, p.62) o que nos leva a uma constatação: “a morte não é, como pensávamos, um
inimigo externo contra o qual estamos lutando em enorme desigualdade de condições, mas um
princípio interno: nos já estamos mortos e a vida é o que passou para o lado de fora” (2014,
p.62). Eis uma passagem que ilustra bem a morte na Estrada:
Eram as primeiras que via fazia algum tempo, comuns no norte, levando para fora das
cidades pilhadas e exaustas mensagens desesperançadas para pessoas amadas
desaparecidas e mortas. A essa altura toda as vendas de comida tinham se esgotado e
os assassinatos estavam em toda parte sobre a terra. O mundo prestes a ser povoado
por homens capazes de comer seus filhos diante se seus olhos e as cidades em ti
tomadas por bandos de saqueadores enegrecidos que abriam túneis em meio às ruínas
e se arrastavam subindo em meio ao entulho com dentes e olhos brancos trazendo
latas de comida carbonizadas e anônimas em redes de náilon como compradores nos
armazéns do inferno. O talco maio e negro era soprado pelas ruas como tinta de polvo
se espalhando pelo fundo do mar e o frio se aproximava e a escuridão chegava cedo e
os comedores de lixo passando pelos desfiladeiros íngremes com suas tochas abriam
com seus passos buracos sedosos nas cinzas carregadas pelo vento que se fechavam
atrás deles silenciosos como olhos. Lá fora nas estradas os peregrinos desfaleciam e
caíam e morriam e a terra árida e amortalhada passava rodando sob o sol o regressava
outra vez sem deixar rastros e sem ser notada, como o caminho de qualquer outro
mundo gêmeo na antiga escuridão longínqua (CORMAC, 2010, p.130)

Podemos ainda analisar esse pessimismo em relação ao futuro não propriamente num
futuro pós-apocalíptico como no romance de Cormac, mas imbuído de posições ideológicas e
políticas perigosas que ensejam esse mesmo futuro. Nos parece que é exatamente isso que
Bernardo Carvalho faz em Reprodução. A história se inicia num aeroporto brasileiro onde “um
estudante de chinês” está prestes a embarcar rumo a Pequim quando por acaso encontra sua
professora de mandarim. Bizarramente, a professora é sequestrada por um policial e o estudante
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é detido e interrogado por um delegado ao ser considerado suspeito. A trama segue num
monólogo no qual podemos conhecer o protagonista de forma mais escancarada.
O “estudante de chinês” é supostamente uma pessoa muito bem informada, autêntica em
suas opiniões, uma vez que ele está atento às coisas que falam nos jornais, revistas, televisão, rádio.
Seu objetivo em aprender chinês está na convicção da personagem de que a China dominará o
mundo e consequentemente só teremos como língua, a língua chinesa. No decorrer do livro a
personagem vai se mostrando cada vez mais e percebemos que sua falsa autenticidade encobre todo
tipo de lugar-comum preconceito, como diz Perrone-Moisés “é um pastiche do discurso típico de
um brasileiro de classe média” (p.196). E como um típico preconceituoso, como ressalta a autora,
se justifica incansavelmente, o que pode ser percebido aqui: “Não, nenhum preconceito. Deus me
livre, sou brasileiro” (CARVALHO, 2010, p.13). A autora afirma que o que está sendo evidenciado
por Carvalho é a repetição de ideologias que se mantém através da linguagem, cuja repetição não é
tranquila, mas tem efeitos nocivos incalculáveis:
Apesar da estereotipia de seus discursos, ambos fazem aflorar problrmas reais da
realidade: a seca, o trânsito, o fanatismo das multidões, a corrupção política, a
superlotação dos presídios, as ciclovias à beira de esgotos, o lixo, etc. Mas o que eles
dizem respeito desses problemas é a mera reprodução de informações superficiais. E
aqui chegamos à palavra que dá título ao romance. A reprodução não é apenas a dos
humanos que superlotam a Terra e a dos vírus que os atacam, mas é também a norma
dos comportamentos, das opiniões e dos próprios discursos que tratam desses assuntos
(PERRONE-MOISÉS, 2016, p. 197).

Aqui algumas falas em Reprodução que remetem às questões acima:
- “E de que adianta salvar o mundo do homem, se não é pra salvar o homem? Está
vendo? É um círculo vicioso, não tem saída” (CARVALHO, 2010, p.118)
- “Interessante como nós somos as falhas e as rupturas do universo. (…) Se é humano,
um dia tem que acabar. Também! Somos 7 bilhões, crescendo no ritmo de 70 milhões ao ano.
Somos uma epidemia infestando o planeta, um surto. Nós somos a doença, circulando em aviões
pelos quatro cantos do globo, espalhando a nossa morte com todo tipo de vírus desconhecidos.
E, como toda epidemia, nós temos um fim” (CARVALHO, 2010, p.11)
Daí o nome Reprodução da obra. É a forma superficial que temos de reproduzir várias
ideias lugares comum (a serviço de que? De quem?) A questão não é só a reprodução humana
que é problematizada, mas a reprodução da linguagem de uma ideologia que ampara toda uma
justificativa e manutenção do estado vigente. Ainda assim, mesmo diante de tudo o que foi
exposto, podemos nos perguntar o que há de verossímil entre as condições de existência
presente com as especulações diversas de um futuro desconhecido.

Página | 442

Mesmo a narrativa mais fantasiosa exige uma dose de ‘‘realismo” para a compreensão
do leitor. Antonio Candido em A personagem de ficção entende a verossimilhança como
‘‘sentimento de verdade” e a agrega ao conceito de coerência como elemento indispensável na
organização interna do romance. Dessa maneira, a verdade do romance não depende
unicamente da imitação da vida, dos modelos observados da experiência humana real, seja
exterior ou interior, direta ou indireta. Ele continua:
Assim, a verossimilhança propriamente dita – que depende em princípio da
possibilidade de comparar o mundo do romance com o mundo real (ficção igual a
vida) – acaba dependendo da organização estética do material, que apenas graças a
ela se torna plenamente verossímil. (...) Mesmo que a matéria narrada seja cópia fiel
da realidade, ela só parecerá tal na medida em que for organizada numa estrutura
coerente. (CANDIDO, 1976. p. 74)

O sentimento de verdade que o romance proporciona nasce, portanto, não só da
imitação da vida real, no qual se pode relacionar ficção e realidade, mas também da organização
interna dos elementos do romance que articula um todo coerente. Assim, sob essa articulação
do todo coerente, é que as circunstâncias mais irrealistas, ficçonais e inverossímeis podem se
tornar verossímeis.
Ora, se o objetivo dos romancistas era afastar o romance do romanesco, da acusação de
leitura fútil e fantasiosa, e garantir uma espécie de dignidade literária, que atraísse o leitor, isso
explica a fala de Antonio Candido, quando este diz que ‘‘os romancistas do século XVIII
aprenderam que a noção de realidade se reforça pela descrição de pormenores (...)”
(CANDIDO, 1976, p. 79). Essa frase explica o fato das inúmeras notas de rodapés que
acompanham os textos dos romances, detalhando a passagem dos anos, a perda de certas cartas,
o comportamento das personagens, e os costumes em que estão inseridos, tudo para dar uma
maior impressão de verdade à narrativa do romance.
Além da descrição de detalhes para causar no leitor o sentimento de verdade através do
todo coerente, e da correspondência com realidade, é o critério de necessidade que confere ao
romance o caráter realista. Sem o critério de necessidade, os ricos pormenores, e situações
semelhantes à experiência humana, a verdade artística pode apenas corresponder a uma verdade
subjetiva e casual.
A necessidade, que é preciso ser interna e externa, traz uma realidade objetivada para
dentro da estrutura literária. Isto quer dizer que mais do que captar a experiência do ser humano
comum, o realismo do romance busca tratar esse mesmo ser humano emaranhado naquilo que
o compõe socialmente e historicamente, ou nas palavras de Sandra Vasconcelos, na realidade
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do romance, as ‘‘mais altas realizações individuais são, cada uma, sedimentação formal de uma
experiência sócio-histórica” (2002, p.31).
O realismo do romance não pretende unicamente abordar a sociedade, em que as
relações pessoais são coadjuvantes, ou, ao contrário, estudar as relações pessoais, colocando o
social e o histórico em segundo plano. Ambos elementos são protagonistas numa trama na qual
mostra indivíduos profundamente afetados pela vida social, e uma vida social que é observada
em aspectos completamente pessoais. Aqui, o foco está na pessoalidade da pessoa humana, mas
não qualquer uma, isolada, mas a que está imersa nas forças sociais. É nesse entrelaçamento
entre o ser humano envolto nas tramas do mundo (produto e produtor) que é possível aliar
imaginação e o empírico, ou como aborda Jose Sauer em O conceito de ficção:
A ficção não é, portanto, uma reivindicação do falso. Mesmo aquelas ficções que
incorporam o falso de um modo deliberado – fontes falsas, atribuições falsas,
confusão de dados históricos com dados imaginários, etc. –, o fazem não para
confundir o leitor, mas para assinalar o caráter duplo da ficção, que mescla, de um
modo inevitável, o empírico e o imaginário (2009, p.2).

Dessa forma, lidar com especulações distópicas, seja no cinema, seja na literatura, é
lidar não só com as mudanças geológicas da Terra, mas também (e, talvez, principalmente) com
a própria humanidade. Não se trata de trabalhar com soluções que evitem as catástrofes
ficcionadas nas distopias, mas lançar uma inquietação urgente sobre o tempo presente. Para
onde estamos indo? Qual futuro queremos? Aliás, o que fazemos está no horizonte do querer?
Não se trata, portanto, ainda insistir na fábula da super potência do super humano, capaz de
controlar tudo e todos. Claro que essa ideia, nos parece, ainda é dominante na sociedade, mas
as intensas mudanças ambientais que que estamos experienciando está cada vez mais
arranhando essa paradigma.
O antropoceno é a época em que, ironicamente, é chamada a “época dos humanos”, ao
mesmo tempo que escancara nossa impotência latente diante das forças da Terra. Confusão,
instabilidade, imprevisibilidade, angústia, medo. É preciso encarar esses sentimentos e dar
sentido ao tempo presente, especulando sobre o futuro desconhecido, mas não impossível de
ser imaginado. Seja literalmente o fim da humanidade e o fim do mundo, seja o fim do mundo
tal qual o conhecemos, o que importa é que a ficção, no cinema e na literatura, nos mobiliza a
pensarmos, por meio da especulação, as consequência das ações através do tempo. Esperamos
que não seja tarde demais.
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RESUMO: Este trabalho enfrenta o desafio de investigar a violência ética sofrida por vítimas
de assédio sexual na escola no contexto da expansão do Instituto Federal no Maranhão, a partir
do reconhecimento, pelo Poder Judiciário, em 2019, da possibilidade de ocorrência do crime
no ambiente educacional, haja vista a relação de poder inerente ao vínculo docente-discente.
Com esteio nas teorias de autoras feministas, a exemplo de Maria Lugones, Rita Segato e Lélia
Gonzalez, propõe-se uma análise interseccional das relações engendradas a partir da
implantação de uma instituição federal de ensino nas diversas regiões geográficas
intermediárias do Maranhão, Estado da federação marcado pela desigualdade socioeconômica,
pelo racismo e pelo sexismo estruturais como sinais intrínsecos da colonialidade do poder, de
gênero e do saber.
Palavras-chave: Serviço público federal; Poder; Violência ética; Assédio sexual;
Colonialidade.

1 Introdução
Compreender a dinâmica da violência sexual na contemporaneidade demanda uma
abordagem mais aprofundada que a mera análise de conceitos legais dos crimes que compõem
o ordenamento jurídico brasileiro. Impende analisar, de maneira mais aprofundada, o contexto
social e político que gravitam em torno deles, situando-se, em especial, as relações de poder
que permeiam o sistema patriarcal, compreendido por Rita Segato (2016, p. 18) como uma “[...]
relação de gênero baseada na desigualdade, [...] estrutura política mais arcaica e permanente da
humanidade [...]” e que ensejam as opressões de gênero e validam a violência que se busca
investigar no presente trabalho.
Não obstante, importa contextualizar a situação jurídico-legal do fenômeno assédio sexual
na atualidade, uma vez que, somente após decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
em 2019, passou-se a estender a proteção jurídica para além das relações trabalhistas (LOBIANCO
et al., 2012), à relação entre docentes e discentes (BRASIL, 2001; STJ, 2019).
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Com base na decisão referida, várias campanhas de prevenção e combate ao assédio
sexual foram deflagradas nas instituições de ensino em todo o território nacional.
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA), campo
desta pesquisa, é uma instituição pública de ensino técnico e tecnológico centenária. Entretanto,
somente a partir de 2008, com o advento da Lei nº 11.892/2008, é que unidades do IFMA
passaram a ser implantadas no interior do Estado, através da chamada expansão dos institutos
federais. Desse modo, atualmente, o IFMA conta com mais de 30 campi espalhados em todas
as regiões geográficas intermediárias do Maranhão.
A partir desse movimento expansionista, a oportunidade de se ingressar em uma instituição
de ensino público e de qualidade se tornou um sonho factível aos habitantes de diversos municípios
do interior do Estado, o que antes só seria possível caso o discente se mudasse para a capital ou para
a cidade de Imperatriz. Todavia, para além do vislumbre de um futuro melhor, com os campi do
IFMA, vieram, também, algumas violências, dentre elas, o assédio sexual.
A violência sexual é cometida, principalmente, entre servidores homens, em sua maioria
professores, contra alunas menores de idade, a maioria delas marcadas pela hipossuficiência
econômica e emocional, bem como pela raça.
Desse modo, como premissas básicas deste trabalho, caracteriza-se o assédio sexual
como violência de gênero, pois se caracteriza pelo abuso de poder de sujeitos mais fortes sobre
sujeitas mais fracas, caracterizando-se, igualmente, como falta ética, vez que subverte
completamente a relação educador-educanda, comprometendo sobremaneira a política pública
educacional, através da objetificação do corpo subalterno.
Identifica-se, portanto, uma clara correlação entre a prática que assalta a dignidade
sexual das jovens a partir do movimento expansionista institucional e a denominada
colonialidade do poder, do saber e do ser, esta última, no que diz respeito, sobretudo, à
colonialidade de gênero, herança do colonialismo, que se fundam no patriarcalismo e na
racialização dos corpos.
A partir de tal hipótese, e com o objetivo de analisar o fenômeno do assédio sexual no
ambiente institucional a partir da expansão do IFMA, busca-se, no presente ensaio, traçar um
breve panorama do Estado do Maranhão, de modo a situar o leitor quanto ao perfil
socioeconômico dos Municípios do interior onde se instalaram os campi do Instituto; analisar
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o significado de assédio sexual como uma violência de gênero90 e suas implicações éticas; e,
por fim, correlacionar práxis decolonial ao processo educacional libertário.
Conclui-se, pois, destacando a urgente necessidade de compreensão, pela comunidade
acadêmica, de que comportamentos antiéticos tendentes a dar suporte, inclusive de maneira
omissiva, ao fenômeno do assédio sexual, configurando-se, destarte, uma verdadeira violência
institucional em face das discentes assediadas.
2 Maranhão e Instituto Federal: uma contextualização
O Maranhão é o oitavo Estado mais extenso do Brasil. Sua área, estimada em
329.642,182 km², está dividida em 217 municípios, os quais, por sua vez, se agrupam em 5
grandes regiões intermediárias e imediatas: São Luís, Imperatriz, Caxias, Presidente Dutra e
Santa Inês-Bacabal (IBGE, 2017)91.
Sua população está estimada em 7.114.598 habitantes, sendo 50,4% do sexo feminino
e 49,6% do sexo masculino (IBGE, 2020). Com relação à classificação racial, 74% da
população é negra.
Convém destacar que o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Maranhão é
0,639, praticamente empatado com o Estado de Alagoas (0,631), que ocupa a última posição
no índice geral (MARANHÃO, 2020). Levando-se em consideração que o Brasil, cujo IDH é
de 0,765, ocupa atualmente a 84ª posição do ranking de 189 países, o IDH do Maranhão
equivaleria ao de países como a Índia (0,645) e Honduras (0,634) (PNUD, 2020). São Luís,
cidade com maior IDH no Estado do Maranhão (0,768), ocupa a 249ª posição entre os 5.565
municípios brasileiros. Noutro giro, os Municípios de Marajá do Sena (0,452) e Fernando

90

Utiliza-se a expressão violência de gênero na perspectiva da teoria de Heleieth Saffioti que, ao compreender as
violências praticadas contra pessoas que se identificam como pertencentes ao gênero feminino, sofrem as pressões
do patriarcado, se submetendo pelo medo dos sujeitos do gênero masculino. Entretanto, conforme aduz a autora,
pode ser perpetrada, também, por um homem contra outro homem ou por uma mulher contra outra mulher,
importando destacar ainda que “as violências de gênero e as de raça/etnia inscrevem-se no nível molar tanto quanto
a violência de classe (...). Isto significa que as normas sociais que regulam a convivência de homens e mulheres,
de brancos e negros e de ricos e pobres contém violência.” (SAFFIOTI; ALMEIDA, 1995, p. 30).
91
As Regiões Geográficas Imediatas têm na rede urbana o seu principal elemento de referência. Essas regiões são
estruturas a partir de centros urbanos próximos para a satisfação das necessidades imediatas das populações, tais
como: compras de bens de consumo duráveis e não duráveis; busca de trabalho; procura por serviços de saúde e
educação; e prestação de serviços públicos, como postos de atendimento do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, do Ministério do Trabalho e de serviços judiciários, entre outros. As Regiões Geográficas Intermediárias
correspondem a uma escala intermediária entre as Unidades da Federação e as Regiões Geográficas Imediatas. [...]
As Regiões Geográficas Intermediárias organizam o território, articulando as Regiões Geográficas Imediatas por
meio de um polo de hierarquia superior diferenciado a partir dos fluxos de gestão privado e público e da existência
de funções urbanas de maior complexidade (IBGE, 2017, p.2).
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Falcão (0,443) encontram-se dentre as quatro últimas posições do ranking, ocupando,
respectivamente, as posições 5562ª e 5564ª.
O Censo de 2010 revelou que o Maranhão é o estado mais pobre da federação, com 1,7
milhões de pessoas têm renda mensal de até R$ 70,00 (25,8% da população). (IBGE, 2017). É,
portanto, um Estado de marcantes desigualdades socioeconômicas, onde a base da pirâmide
social é fortemente racializada e pobre ou miserável.
Tais números refletem, invariavelmente, nos índices de violência do Estado. De acordo
com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2020), referente ao biênio 2018-2019, houve
um aumento das notificações de assédio sexual. Em números absolutos, passou-se de 4.215
para 4.536 casos. A seu turno, a pesquisa realizada pela consultoria de inovação social Think
Eva e a plataforma digital Linkedin “indica que o assédio sexual atinge as mulheres de maneira
desigual. Negras (pretas e pardas) e mulheres com rendimentos menores são as principais
vítimas” (THINK EVA, 2020).
Após o advento da Lei nº 11.892/2008, que instituiu a Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica, o IFMA se tornou uma das maiores instituições de ensino do Estado. Até
2008, só havia campi do IFMA em São Luís e Imperatriz. Após a implementação legislativa, em
pouco mais de dez anos, a quantidade de unidades aumentou exponencialmente.
O contexto deste trabalho tem como palco cinco regiões geográficas intermediárias e
imediatas do Estado do Maranhão, onde se situam, atualmente, trinta e dois campi do Instituto
Federal do Maranhão, instituição pública de educação, que apresenta, conforme a Plataforma
Nilo Peçanha (2019), um contingente de cerca de 26.142 alunos em curso, 1.796 professores e
1.378 profissionais técnicos administrativos de diferentes categorias profissionais.
A mesma plataforma aponta que, do total de discentes matriculados, somente 14,43%
se autodeclaram brancos, sendo que aqueles autodeclarados pretos e pardos somam 84,66%.
Com relação ao quesito renda declarada, apenas 10,04% das famílias têm renda bruta situada
entre 1,6 a 2,5 salários mínimos; 18,59% declaram que sobrevivem com renda familiar entre
1,1 e 1,5 salário mínimo; 20,53%, com 0,6 a 1 salário mínimo; e, 39,90% das famílias ganham
até 0,5 salário mínimo por mês.
É de se reconhecer, portanto, que o IFMA é uma instituição que promove
majoritariamente a inclusão de pessoas pobres e racializadas, as quais buscam na educação
pública uma oportunidade de quebrar o ciclo da pobreza por elas vivenciado, seja pela via da
educação profissionalizante, seja através do acesso ao ensino superior.
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Desse modo, resta patente a necessidade de se levar em consideração os marcadores
sociais de raça e classe ora expostos, de modo a se proceder uma investigação mais fidedigna
quanto à violência de gênero no ambiente institucional.
3 O assédio sexual como violência ética de gênero
Na decisão judicial mencionada na introdução deste artigo, o Superior Tribunal de
Justiça julgou caso no qual “[...] o réu, em 2012, ao conversar com uma aluna adolescente em
sala de aula sobre suas notas, teria afirmado que ela precisava de dois pontos para alcançar a
média necessária e, nesse momento, teria se aproximado dela e tocado sua barriga e seus seios.”
(ASSÉDIO..., 2019, n.p.). Segundo o julgador, há vínculo de confiança e de admiração entre
professor e aluno, o qual pressupõe inegável superioridade, ou seja, há uma relação de poder,
inerente à dominação do sistema patriarcal. Assim, diz-se que:
Revela-se patente a aludida 'ascendência', em virtude da 'função' — outro elemento
normativo do tipo —, dada a atribuição que tem a cátedra de interferir diretamente no
desempenho acadêmico do discente, situação que gera no estudante o receio da
reprovação. [...] Faço lembrar que o professor está presente na vida de crianças, jovens
e também adultos durante considerável quantidade de tempo, torna-se exemplo de
conduta e os guia para a formação cidadã e profissional, motivo pelo qual a
'ascendência' constante do tipo penal objeto deste recurso não pode se limitar à ideia
de relação empregatícia entre as partes (BRASIL, 2019).

A decisão em questão motivou a deflagração de diversas campanhas de combate e
prevenção ao assédio sexual em várias instituições de ensino. No âmbito do IFMA, a campanha
“Não é não” (IFMA, 2020) teve seu início ainda em setembro de 2019.
Ainda que tenham sido realizadas várias atividades junto à comunidade acadêmica,
principalmente através da Comissão de Prevenção e Combate ao Assédio no ambiente
institucional, verificou-se apenas um sensível aumento no número de denúncias92, além de se
continuar a observar uma perigosa morosidade 93 no trato com procedimentos que visam à
92

Considerando a solicitação do OFÍCIO Nº 7/2020 - OUVI/REITORIA/IFMA, referente ao Processo Eletrônico
nº 23249.000398.2020-29 e considerando que não foram encontrados registros de processos de natureza ética
anterior a 2016 nesta Comissão, informamos os seguintes dados disponíveis em nossos arquivos, referentes a 13
denúncias supostamente de cunho sexual. Em 2017 foram feitas 4 denúncias, em 2018 foram 03 denúncias, em
2019, 5 denúncias. Cleiton Lima Silva, Secretário da Comissão de Ética do IFMA, Portaria nº 4.728 de 07 de
agosto de 2019. Silva, Cleiton L. Resposta ao OFÍCIO Nº 7/2020 - OUVI/REITORIA/IFMA [mensagem
pessoal]. Mensagem recebida por <angela.saldanha@ifma.edu.br> em 16 set. 2020.
93
Consultadas formalmente sobre os procedimentos administrativos em curso, cujo objeto é a investigação de
conduta perpetrada por servidor público atentatória à dignidade sexual de vítimas no IFMA, a Corregedoria
Institucional e a Comissão de Ética informaram que há processos em trâmite desde o ano de 2017. A maioria dos
processos teve sua abertura no ano de 2018. Considerando-se que os cursos do Ensino Médio duram em média 3
anos, é provável que as vítimas discentes se desliguem da Instituição antes de verem decididos os processos
administrativos referentes às violências por elas sofridas, o que favorece a atmosfera de impunidade e omissão
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investigação dos casos já denunciados junto aos setores responsáveis da Instituição, razão pela
qual a presente investigação se torna importante.
Em relação a tais casos, observa-se a dificuldade enfrentada pelas vítimas, todas elas
adolescentes94, para procederem às denúncias. Quando conseguem fazê-lo, têm, no mais das
vezes, seu caráter e sua credibilidade questionados pelos que com elas convivem no IFMA e
até mesmo na cidade onde vivem, geralmente Municípios pequenos do Estado do Maranhão.
Infere-se, destarte, que, apesar de promoverem a educação formal dos sujeitos, as instituições
de ensino, por vezes, contribuem de forma negativa para a perpetuação de situações de violência
que marcam o percurso de vida das vítimas (LOURO, 2014).
Assim, a partir do conceito de assédio sexual como violência de gênero, almeja-se
investigar a sua ocorrência no IFMA, tomando como base a implicação ética entre os agentes
públicos e o alunado, no contexto da expansão da rede no Estado do Maranhão, de maneira a
se cogitar o reforço de uma rede de apoio e proteção às vítimas, as quais são atravessadas por
fatores de raça e classe (GONZALEZ, 2020), em detrimento de uma eventual cumplicidade
institucional com as práticas de violência.
4 A educação libertadora como práxis decolonial
Com o advento da colonização e da racialização, que se deu por meio da subjugação
dos povos indígenas e da condução forçada dos negros escravizados às colônias, inaugurou-se
no Brasil um modelo social que funcionava, no âmbito público, através da imposição do branco
colonizador sobre o negro e o indígena, e, no âmbito doméstico, pela mão firme do patriarca, o
qual se impunha sobre todos que habitavam em seus domínios, fossem eles membros da família
- em especial do gênero feminino (LUGONES, 2008), agregados, negros ou indígenas
escravizados, homens, mulheres, crianças, de maneira que os grupos estereotipados eram
sistematicamente desumanizados e controlados (COLLINS, 2016; GONZALEZ, 2020).

face a tais condutas. As informações foram prestadas pelos servidores Luís Carlos Barros Ribeiro Filho, Matrícula
nº 1661340, Assistente em Administração, e Antônio Francisco Menezes da Silva Filho, Matrícula nº 2230015,
membro da Comissão de Ética, por meio de correios eletrônicos oficiais do IFMA, recebidos em 31/05/2021 e
1º/06/2021, respectivamente. Luís C. B. Situação sobre andamento de processos administrativos [mensagem
pessoal]. Mensagem recebida por <angela.saldanha@ifma.edu.br> em 31 mai. 2021. Comissão de Ética. Situação
sobre andamento de processos administrativos [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por
<angela.saldanha@ifma.edu.br> em 1º jun. 2021.
94
Nos processos administrativos tramitados ou em trâmite no IFMA, todas as vítimas se identificam como
pertencentes ao gênero feminino. Silva, Cleiton L. Resposta ao OFÍCIO Nº 7/2020 - OUVI/REITORIA/IFMA
[mensagem pessoal]. Mensagem recebida por <angela.saldanha@ifma.edu.br> em 16 set. 2020.
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Assim, a dominação colonial implicou na destruição do modo de vida dos povos
originários, de maneira que a dinâmica de circulação do poder nas comunidades indígenas, que
antes era dual e fluido, permitindo, inclusive, um maior trânsito entre os gêneros, passou a ser
binária e estanque (SEGATO, 2016), seguindo o modelo da metrópole e encontrando no senhor
branco - detentor de posses, administrador da colônia e patriarca do lar doméstico - o centro do
poder do novo mundo.
O fenômeno referente à expansão do IFMA é analisado, portanto, em analogia ao
movimento de colonização metrópole/colônia sofrido pelo Brasil, situando-se a violência de
gênero como expressão da colonialidade do gênero e da sexualidade (HOOKS, 1995;
COLLINS, 2019; CARNEIRO, 2005), decorrentes da colonialidade do poder (QUIJANO,
2005), do saber (MIGNOLO, 2003) e do ser (MALDONADO-TORRES, 2007), uma vez que
“esse padrão de poder não se restringiu somente ao controle da economia/trabalho, mas
envolveu o controle da autoridade – o Estado e suas instituições –, da raça, do gênero, da
sexualidade, do conhecimento e da natureza” (BERNARDINO-COSTA, 2018, p.121).
A formação escolar é o pilar formal da educação, prestando-se ao processo de instrução
coletiva dos indivíduos. É uma fase necessária ao reconhecimento da cidadania, de
emancipação e de participação social, de modo que o Estado entende a escola como um
dispositivo emancipatório para o sujeito (FREIRE, 2016).
As sociedades urbanas, no entanto, ainda apostam muito na escola, criando
mecanismos legais e morais para obrigar que todos enviem seus filhos e filhas à
instituição e que eles ali permaneçam alguns anos. Essas imposições, mesmo quando
irrealizadas, têm consequências. Afinal, passar ou não pela escola, muito ou pouco
tempo, é uma das distinções sociais. Os corpos dos indivíduos devem, pois, apresentar
marcas visíveis desse processo. Marcas que ao serem valorizadas por essa sociedade
tornam-se referências para todos (LOURO, 2019, p. 25).

Conforme já mencionado, ainda que o Poder Judiciário reconheça a possibilidade de
responsabilização dos servidores públicos em casos de assédio sexual na escola (STJ, 2019),
ainda persiste uma dificuldade para que os casos sejam denunciados e investigados,
prosseguindo como prática velada, de difícil combate, ainda que se identifiquem os culpados.
A reatualização da violência real sofrida pelas vítimas na forma de violência simbólica
é constante, a qual, conforme Bourdieu (2012, p. 7), é compreendida como “[...] violência
suave, insensível e invisível às suas próprias vítimas, que se exerce essencialmente pelas vias
puramente simbólicas da comunicação, do conhecimento, ou, mais precisamente, do
desconhecimento, do reconhecimento, ou, em última instância, do sentimento.”.

Página | 452

Guacira Louro (2014) advoga que a escola é um microcosmo de reprodução da violência
a partir das culturas do machismo, do assédio e do estupro, inerentes ao sistema patriarcal.
Nesse ambiente, o assédio sexual vitimiza em maior escala as meninas, as adolescentes
e as mulheres (MACKINNON, 2016). A erotização da subordinação feminina, um dos
consectários da heterossexualidade compulsória (RICH, 2010), encontra na escola o ambiente
propício para a violência que, na grande maioria dos casos, é sorrateira e romantizada, travestida
de um jogo de poder tão irresistível quanto danoso. No entanto, pontua Catherine MacKinnon:
E se a desigualdade é construída no próprio bojo das concepções sociais da
sexualidade masculina e feminina, de masculinidade e feminilidade, de sensualidade
e de atratividade heterossexual? Os incidentes de assédio sexual sugerem que o
próprio desejo sexual masculino pode ser estimulado pela vulnerabilidade feminina
[...]. Os homens sentem que eles podem tirar vantagem. Já que eles querem, então eles
fazem. O exame do assédio sexual, porque os episódios parecem precisamente lugar
comum, força qualquer um a confrontar o fato de que normalmente o intercurso sexual
ocorre entre desiguais econômicos (como também físicos) [...] a aparente exigência
legal de que as violações da sexualidade das mulheres revelem-se fora do comum,
antes que eles sejam punidos, ajuda a prevenir as mulheres de definir as condições
normais de seu próprio consentimento (MACKINNON, 1979, p. 220).

Dessa forma, na escola se configura um ambiente tóxico, onde se nota não só o poder
hierárquico, tão comum desse local de controle, mas também, o poder do mais forte, do mais
viril, reproduzindo-se, a partir da ação do assediador, dinâmica social de opressão já
historicamente constituída (SANTOS, 2015). É exatamente o que acontece com as vítimas do
crime de assédio sexual no ambiente escolar (RICH, 2010).
Nesse contexto, no campo do comprometimento ético, Judith Butler (2015) discute que
certos sujeitos têm dificuldade em reconhecer as dores de certos corpos e quanto à opção da
adoção de uma justificativa ética para se cometer ou se permanecer em estado de violência. É
de se questionar, portanto, se a Instituição, por meio de seus agentes públicos, adota essa postura
no ambiente escolar e, em caso positivo, porque assim o fazem.
5 Uma conclusão em construção
O presente artigo é fruto de uma investigação científica que ainda se encontra em
andamento, da qual resta pendente, em especial, incremento a ser alcançado por meio de pesquisa
de campo. A esse respeito, e por ser a escuta etnográfica talvez um dos pontos-chave de qualquer
trabalho que envolva pessoas, por ora, conclusões cabais permanecem em suspenso.
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O contexto pandêmico atualmente vivenciado no País alterou sobremaneira a rotina das
instituições de ensino, em especial, no Maranhão 95 , Estado onde a acentuada desigualdade
socioeconômica exclui digitalmente grande parte do alunado matriculado nas escolas públicas.
O IFMA, invariavelmente, não escapa a essa realidade, de modo que várias têm sido as
medidas levadas a cabo para tentar mitigar os efeitos sociais do vírus, dentre elas a distribuição
de kits para conexão à internet aos alunos, no intuito de que consigam continuar a frequentar as
aulas, agora disponíveis via ensino remoto.
Nesse sentido, a pesquisa de campo almejada para a consecução deste trabalho restou
parcialmente prejudicada. Imaginava-se ser possível a realização de entrevistas com as servidoras
dos campi escolhidos como amostras, sobretudo porque, quando se está diante de temas delicados,
que envolvem a dignidade sexual de pessoas, o ideal seria a captação de informações por meio da
entrevista presencial, o que possibilitaria uma maior empatia entre as partes envolvidas.
De toda forma, espera-se que a possibilidade de respostas a questionários de maneira
anônima estimule as a participação de servidoras públicas na pesquisa, em especial porque o
enfoque visado reside, justamente, na necessidade de se situar o assédio sexual como violência
de gênero, a qual vitima não somente as alunas do IFMA, mas também, suas servidoras.
A título de conclusão provisória, observa-se que o fato de este trabalho tensionar as
abordagens afetivo-sexuais entre professores e alunas, caracterizando-as como claras faltas
éticas, consiste em importante marco na Instituição.
Trata-se da quebra de um paradigma arraigado na cultura escolar, que macula a conduta
pedagógica e compromete toda a política pública educacional, gerando prejuízos incalculáveis
às discentes, as quais, na maioria das vezes, não percebem o enredo em que se envolvem e são,
ao final das relações afetivo-sexuais fugazes, culpabilizadas pelos próprios agentes públicos
antiéticos e julgadas impiedosamente por demais atores da comunidade acadêmica, por suas
famílias e pessoas da cidade onde residem.
É certo que os corpos femininos, e sobretudo aqueles racializados, continuam a ser,
inequivocamente, mais fortemente marcados pela colonialidade do poder, do saber e do ser,
continuum do colonialismo, fenômenos que balizaram, igualmente, a estrutura burocrática das
instituições brasileiras de Estado.
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Por força da vigência do Decreto Estadual nº 36.597, de 17 de março de 2021, até o dia em que se concluiu este
ensaio o Maranhão ainda se encontrava oficialmente em estado de calamidade pública, em decorrência da
pandemia
do
Coronavírus
(Disponível
em
https://www.saude.ma.gov.br/wpcontent/uploads/2021/03/DECRETO-No-36.597-DE-17-DE-MARCO-DE-2021.pdf).
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Violências sofridas por mulheres nessas instituições, cujos alicerces são fundados no
machismo e no racismo, tendem a ser minimizadas, naturalizadas e reproduzidas. O
desinteresse estatal aliado a crenças comuns de que as mulheres são fáceis, raivosas, perigosas
e sexualmente disponíveis dificultam ainda mais uma agência por parte das sujeitas violentadas,
seja no âmbito da própria Administração Pública seja fora dela junto às instituições de justiça.
Sendo assim, o papel dos agentes públicos diante de tal problema torna-se essencial para
o combate ou para a manutenção da prática do assédio sexual nas instituições de ensino,
inclusive para se compreender que posturas omissivas reforçam condutas antiéticas e induzem
a um ambiente institucional tóxico e violentogênico.
Os sujeitos devem, portanto, se perguntar como devem agir ou o que devem fazer frente
a situações de impasse, mormente em relação àquelas que comprometem futuros, adoecem
vidas em formação e minam políticas públicas que, em sua matriz, deveriam ser libertadoras.
Para responder a tais questões, é essencial que se conheçam os sujeitos nessa tensão, sua
relação com o contexto em que se encontram, de modo a se poder, a partir de então, conjecturar um
efetivo reconhecimento ético de parte a parte e, por conseguinte, vislumbrar uma verdadeira
implicação institucional no combate e na prevenção ao assédio sexual no ambiente escolar.
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RESUMO: Devido ao contexto pandêmico da COVID-19 que estamos enfrentando desde o
ano de 2020, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), tem se
esforçado para conscientizar a população dos perigos que essa doença pode trazer para os
Estados e elabora planos para conter a propagação do vírus que tem causado uma crise sanitária
global e, consequentemente, impactando no desenvolvimento dos países, em especial, dos
países em desenvolvimento e menos desenvolvidos que não dispõem de estrutura e capital para
retardar a propagação da doença. O PNUD, baseando-se em experiências anteriores, tem
buscado parcerias públicas e privadas para evitar que os países em desenvolvimento, e em
especial, grupos vulneráveis, sofram com os problemas que a doença tem trazido para
população.
Palavras-chave: COVID-19. Desenvolvimento Humano. Países em Desenvolvimento. Grupos
Vulneráveis.

1 Introdução
Este artigo tem como objetivo mostrar os impactos que a pandemia da COVID-19 tem
causado na população, em especial nos PEDs e PMDs, onde concentram um número expressivo
de pessoas em vulnerabilidade. A metodologia utilizada no trabalho foi qualitativa e
quantitativa, trazendo dados atualizados de organizações internacionais que estão trabalhando
diretamente no combate à crise sanitária global, além de autores que dialogam sobre conceitos
trabalhados nessa pesquisa.
Na primeira seção do trabalho, será feito um breve recorte sobre o conceito de
desenvolvimento, momento no qual será explicado como surgem os PDs, PEDs e PMDs, para
que possamos compreender de forma mais clara das dificuldades enfrentadas pelos PEDs e
PMDs no enfrentamento da COVID-19.
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Na segunda seção, serão apresentados dados atualizados de organizações internacionais
como PNUD e o FMI, abordando as causas que a doença tem trazido para população, em especial
aos países mais pobres que não dispõem de recursos suficientes para o enfrentamento da pandemia.
Por fim, na terceira e última seção, serão discutidos os impactos que a pandemia tem
trazido para população mais vulnerável do Brasil, a exemplo das favelas, tendo como
consequência danos irreparáveis, na hipótese de ausência de políticas adequadas para o
enfrentamento e propagação do vírus nessa população.
2 Como surge o conceito de desenvolvimento?
Como temos o objetivo de averiguar os impactos da pandemia da COVID-19 no
processo de desenvolvimento dos países, em especial os países em desenvolvimento (PEDs), é
importante iniciarmos o trabalho com uma breve explanação do conceito de desenvolvimento.
Isso porque essa análise nos faz considerar que os PEDs possuem dificuldades e diferenças
significativas em relação aos países desenvolvidos (PDs) em diversos aspectos, tendo como
consequência todo um contexto histórico como causa.
O ser humano vem buscando diversas maneiras de atingir o progresso e viver melhor.
Em decorrência desta busca, a população foi evoluindo e passamos por diversos momentos
difíceis e de adaptação na procura pelo bem-estar social. Para entendermos como surgem os
PEDs e PDs, é indispensável que abordemos o panorama das primeiras teorias de
desenvolvimento, que começam a tomar forma na segunda metade século XVIII, com o
surgimento do conceito de civilização e pelo pressuposto de Adam Smith, quando a Economia
Política se torna uma ciência autônoma (SOUSA, 2011, p.32).
Podemos destacar que a Revolução Francesa e a Revolução Industrial Inglesa foram
importantes marcos históricos para evolução da teoria de desenvolvimento e compreensão do que são
PEDS e PD. Para Hobsbawm (1981, p.2) essas revoluções tiveram como resultado a “maior
transformação da história humana desde os tempos remotos quando o homem inventou a agricultura,
metalurgia escrita, a cidade e o Estado.” A consolidação desse modelo político foi fundamental para
evolução da sociedade, tendo em vista que houve um aumento significativo do conhecimento, da
razão e do bem-estar material; entretanto, vale destacar que foi a partir desse processo de progresso
econômico e industrial que surge a crítica marxista ao modelo capitalista, defendendo o socialismo e
as classes sociais trabalhadoras. Marx criticava o apego à mercadoria, pois para ele era “um objeto
útil apenas para si (valor de uso), e útil para o outrem (um valor de troca), e o trabalho passa a ser
considerado uma mercadoria comprável”. (SOUSA, 2011).
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Diante ao exposto, Zagato (2019, p.531) caracteriza o desenvolvimento como um
processo histórico de acúmulo de capitais e, é nessa perspectiva que vamos compreender o que
leva os países a se tornarem PDs e outros não, visto que para se tornar PD, faz-se necessário ter
indústrias intensivas voltadas para o capital, contrariando a teoria Ricardina de
desenvolvimento, no qual tem como pressuposto a teoria de vantagens comparativas. Ao
contrário dos PDs, os PEDs têm dificuldades no processo de desenvolvimento econômico,
tendo em vista o grande poder que as potências hegemônicas possuem sobre eles, sobretudo,
em relação de uma dependência de acordos comerciais que, em face são bilaterais, oriundos das
exportações agrícolas e minerais.
A classificação em PDs e PEDs é contraditória nas relações internacionais, pois até
meados da década de 1940, o único conceito de desenvolvimento era entendido como
econômico, como bem lembra Perrone-Moisés (1998); entretanto, com o surgimento da
Organização das Nações Unidas (ONU) em 1945, toma forma a construção de um novo
conceito de desenvolvimento, cujo debate deu-se início na década de 1960 e conclui-se na
década de 1990, quando o conceito de desenvolvimento humano começa ocupar espaço nas
discursões internacionais.
Foi a partir desses debates que os economistas Amartya Sen e Mahbul ul Haq, no ano de
1990, desenvolveram o primeiro Relatório de Desenvolvimento Humano (RDH) e criaram o
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), base para entendermos os impactos que a crise
sanitária da Covid-19 tem causado nos PEDs e que será discutido na próxima seção.
3 Os impactos da pandemia da covid-19 nos PEDS
Diversos são os fatores que contribuem para o assolamento da pobreza no mundo,
principalmente nos PMDs. No ano de 2020, com o surto sanitário da COVID-19, esses
problemas se agravaram, visto que a pandemia não é apenas uma crise de saúde, mas também
uma crise humanitária que impacta diretamente no desenvolvimento humano, deixando sérias
consequências que podem ser irreversíveis a população, em especial aos PEDs e PMDs, que
possuem fragilidades que vão da pobreza a conflitos sociais.
O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), baseando-se em
experiências anteriores como os surtos do Ebola, HIV e SARS, tem buscado parcerias com
governos e iniciativa privada para evitar que os PEDs, e em especial, as pessoas em
vulnerabilidade, sofram com os impactos que a doença tem trazido para população, tendo em
vista que essa crise sanitária tem um potencial impacto de gerar crises sociais, econômicas e
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políticas. Em decorrência do contexto pandêmico da COVID-19 que estamos enfrentando, os
índices de desenvolvimento humano atuais podem ser comparados com os mesmos índices de
privações da década de 1980, o que gera grande preocupação mundial, como mostra o relatório
do PNUD (2020, n.p):
A crise está afetando duramente todos os elementos constitutivos do desenvolvimento
humano: renda (com a maior contração na atividade econômica desde a Grande
Depressão), saúde (causando diretamente um número de mortes superior a 300.000 e
levando indiretamente a um potencial adicional de 6.000 mortes infantis todos os dias
por causas evitáveis durante os próximos 6 meses) e educação (as taxas efetivas de
crianças fora da escola causadas pela incapacidade de acesso à Internet no ensino
primário deverão cair para os mesmos níveis das taxas reais médias da década de 1980).

De acordo com o relatório do Fundo Monetário Internacional (2020), os PEDs
enfrentam a crise da Covid-19 em uma posição vulnerável, ao passo que metade deles já
possuem níveis elevados de dívidas públicas e foram atingidos diretamente com a queda dos
preços das commodities agrícolas e minerais, menor entrada de capital, além do recuo da receita
do turismo. Segundo o PNUD (2020, n.p) “O mundo passou por grandes crises nos últimos 30
anos, onde podemos destacar a crise global de 2007 a 2009, mas nada se compara a crise da
pandemia da Covid-19, onde podemos retroceder o IDH pela primeira vez desde 1990.”
Os PEDs estão enfrentando uma ameaça de recuperação lenta e um retrocesso
significativo por não possuir políticas de desenvolvimento tão ágeis quanto aos PDs. O FMI
(2021) destacou que os PEDs irão necessitar até 2025 cerca de US$ 200 bilhões para intensificar
respostas para pandemia, além de UU$ 250 bilhões para recuperação da economia de forma
avançada. A importância de financiamentos para recuperação dos PEDs é indispensável e os
bancos internacionais de promoção do desenvolvimento, como Banco Mundial e Banco
Interamericano para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) têm um papel importante para
consolidação dessas demandas. Dentre as medidas programadas pelo FMI (2021, n.p) de apoio
aos PEDs, podemos destacar:
I - Expansão do acesso a recursos concessionais no âmbito do Fundo Fiduciário para
a Redução da Pobreza e o Crescimento , incluindo a ampliação do acesso ao
financiamento de emergência. Entre março de 2020 e março de 2021, foram aprovados
cerca de US$ 13 bilhões com destino a mais de 50 países de baixa renda. Atualmente,
o FMI também está revisando seu quadro de concessão de empréstimos a países de
baixa renda, além do aumento temporário dos limites de acesso. II - Proposta para
uma nova alocação de Direitos Especiais de Saque . É cada vez maior o apoio entre
os países membros do FMI a uma possível alocação de DES de US$ 650 bilhões , que
ajudaria a atender a necessidade global de ativos de reserva a longo prazo e
proporcionaria um aumento substancial de liquidez a todos os países membros.

Página | 462

O auxílio das organizações multilaterais para o enfrentamento da pandemia da Covid-

19 é indispensável, ao passo que os PEDs não dispõem de recursos suficientes em comparação
aos PDs. Essas tratativas são importantes, pois a crise econômica e social global tem um
impacto direto nas populações mais carentes que não dispõem de suportes necessários para o
enfrentamento da pandemia. Por conseguinte, vale destacar, também, que os PEDs enfrentavam
sérios problemas sociais antes mesmo da crise sanitária da Covid-19, o que requer uma atenção
maior, visto que essa população se torna duplamente vulnerável, tendo como consequência
perdas irreparáveis para sociedade, impactando nos seus direitos instituídos por lei. É a partir
dessa perspectiva que iremos abordar no próximo tópico os impactos sociais da pandemia da
Covid-19 na população de baixa renda.
4 A COVID-19 e os impactos nos grupos vulneráveis
A pandemia ocasionada pela Covid-19 evidenciou diferentes impactos na vida dos
brasileiros, a depender da classe social ocupada, ao tempo em que apresentou a necessidade de
investimentos em políticas públicas voltadas para diminuição da desigualdade social, a partir de
uma mínima distribuição de renda igualitária entre a sociedade.
Isso porque a crise sanitária apontou reflexos relacionados aos direitos humanos, sobretudo
em relação aos grupos vulneráveis, sejam os tradicionalmente assim designados, como negros,
indígenas, quilombolas, por exemplo, sejam ainda grupos que passaram a ser vulneráveis em função
do momento pandêmico, como profissionais da saúde. (JUBILET, 2020). Assim, observa-se que
os fatores que contribuem para a rápida disseminação do SARS-COV-2 estão atrelados não apenas
às características de patogenicidade do vírus, mas também aos determinantes sociais. (ESTRELA
et al, 2020).
A forma de infecção do vírus tende a colocar as pessoas em posição de igualdade; todavia,
há distinções nas medidas de prevenção e possibilidade de agravamento da doença, principalmente
em relação à classe social que se ocupa. O baixo nível de formação escolar associado a níveis
extremos de pobreza impactam diretamente nas normas de saúde pública que podem ser cumpridas
pelas pessoas.
Dessa forma, pensar em políticas públicas na crise da COVID-19 é sinônimo de pensar na
sobrevivência de milhões de pessoas, principalmente aquelas de classe baixa que vivem na linha da
pobreza. São essenciais, assim, políticas aliadas pela vida, e não políticas que compactuem e
persistam com uma cultura de quem pode viver e quem vai morrer.
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As políticas de inclusão social existem para garantir a proteção aos cidadãos, fazendo com
que tenham acesso aos serviços públicos de transporte, educação, saúde etc.; garantem a segurança
e a defesa dos direitos, que estão em risco. No contexto de quarentena, é necessário assegurar que
todos os cidadãos tenham a mesma condição de fazê-la. (SAMPAIO, 2020). A pandemia, todavia,
apenas realçou a pobreza que milhões de brasileiros já sofriam, estando, muitos, totalmente, à
margem da sociedade mesmo antes da atual crise.
De acordo com o Relatório da Situação de Direitos Humanos no Brasil produzido pela
Comissão Interamericana de Direitos Humanos em 2021, citando especificando a condição de
vulnerabilidade dos negros, no Brasil, as pessoas afrodescendentes estiveram historicamente
inseridas dentro em um contexto de discriminação estrutural e de racismo institucional. Conforme
já relatado pela Comissão em seu primeiro relatório sobre o país de 1997, o processo de dominação
sofrido pelas pessoas afrodescendentes e o sentimento de subjugação dessa parcela da população
seguem presentes na sociedade brasileira e se repetem nas distintas estruturas estatais. (COMISSÃO
INTERAMERICANA, 2021).
Fenômenos esses que, por ações ou por omissões do Estado, contribuem para a construção
de estereótipos raciais e submete a essas pessoas a “diferenças que estão longe da igualdade mínima
aceitável, e (...) se traduzem, em muitos casos, em padrões que violam os direitos humanos,
especialmente quanto à igualdade, a não discriminação e ao direito à dignidade”. (COMISSÃO
INTERAMERICANA, 2021).
No âmbito da saúde, apesar de reconhecer o significativo avanço da Política Nacional de
Saúde Integral da População Negra (PNSIPN), a Comissão observa com preocupação que, no ano
de 2018, apenas 28% dos municípios brasileiros havia incluído as ações do plano em suas diretrizes
locais de saúde. Este quadro torna-se ainda mais preocupante quando contrastado com a informação
que demonstra que cerca de 80% dos brasileiros e brasileiras que dependem exclusivamente do
Sistema Único de Saúde (SUS) são afrodescendentes. Além disso, a Comissão considera que o
corte orçamentário de 20 bilhões de reais somente no ano de 2019 na verba do SUS, como resultado
da promulgação da Emenda Constitucional Nº. 96/2016 10, produzirá impacto direto e devastador
na saúde dessas pessoas, deixando-as ainda mais vulneráveis à condição de desigualdade estrutural
histórica em que estão inseridas. (COMISSÃO INTERAMERICANA, 2021).
Pesquisa realizada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em 2020, constatou que nas
favelas do Estado do Rio de Janeiro, a título de exemplo, há riscos maiores na Covid-19 para, em
média 6% da população brasileira. De acordo com a Fiocruz, tais espaços territoriais forjados pelas
desigualdades, têm nas favelas brasileiras um de seus mais evidentes exemplos. Entendidas como
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territórios de exclusão, mas também de resistência, as favelas foram historicamente naturalizadas
por meio de dinâmicas políticas e econômicas em face de nossa tradição colonial que hierarquiza e
subalterniza determinadas populações. (FIOCRUZ, 2020).
Em termos urbanísticos, as favelas se caracterizam pela alta densidade populacional, que
teve aumento de mais de 60% entre 1991 e 2010. São populações inteiras vivendo em habitações
precárias, com oferta insuficiente de serviços públicos, como falta de abastecimento de água e coleta
de lixo, entre outras precariedades (IBGE, 2018). A noção de determinação social da saúde nos
fornece lentes para analisarmos esse conjunto de questões que envolvem as más condições de saúde
dessas populações. Para agravar ainda mais esse cenário, os moradores de favela, em sua maioria,
não podem trabalhar de casa, remotamente, e muitos perderam o emprego e suas fontes de renda
devido à pandemia. Tudo isso impede que parte significativa desse contingente populacional siga
as medidas de distanciamento social e se beneficie de ações de proteção contra a doença,
aumentando o risco de exposição ao contágio (FIOCRUZ, 2020).
Dados da pesquisa apontam ainda que as favelas concentravam 13,2% das mortes por
Covid-19 na cidade do Rio de Janeiro. As favelas concentram gravames ambientais propícios para
a rápida propagação do coronavírus: características ambientais propícias para a rápida propagação
do coronavírus: segundo o Censo 2010, constante na pesquisa da Fiocruz, além da alta concentração
de pessoas por domicílio, a maioria das casas tem pouca iluminação natural (60,3%), pouca
ventilação natural (61,1%) e pouco espaço físico (67,1%). Esses territórios são marcados pelo
fornecimento irregular de água, pela coleta de lixo deficiente e por esgoto a céu aberto − enfim, más
condições de saneamento básico que provocam insalubridade no cotidiano dessas populações.
(FIOCRUZ, 2020).
Essas condições, somadas a um contexto de vulnerabilidade social fazem com que as
favelas brasileiras sejam fortemente atingidas por doenças como cólera, dengue, Zika e tuberculose
e concentrem indicadores precários em saúde. Com a Covid-19, o resultado não poderia ser mais
devastador. Levantamento divulgado em dezembro pelo Painel Unificador Covid-19 nas Favelas
mostra que, das 14.860 mortes por Covid-19 ocorridas na cidade do Rio de Janeiro, 1.967 foram
em favelas. (FIOCRUZ, 2020).
Por tais razões, é urgente a importância de ações no combate às desigualdades históricas e
sociais de modo prioritário no Brasil; não só em tempos de crises sanitárias, como a que estamos
passando, de modo a pensar na articulação de políticas integradas pela vida de todos, sobretudo
àqueles que mais precisam e são historicamente os grupos mais vulneráveis no país, incluindo
negros, indígenas, quilombolas etc.
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Cumpre destacar que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos reconhece que o
Brasil possui um sistema democrático e um Estado de Direito de sólidas instituições. Contudo,
destaca que o país enfrenta desafios na superação de aspectos estruturais historicamente
negligenciados, bem como apresenta preocupante retrocesso em algumas políticas que podem
resultar em impactos negativos sobre os direitos humanos de sua população. (COMISSÃO
INTERAMERICANA, 2021).
É importante, para além desse momento, pensar que mundo queremos construir póspandemia, com novos arranjos políticos e econômicos, na qual a vida digna seja prioridade e que
uma sociedade plural, democrática, antirracista e igualitária seja a base dos governos. Aponta-se a
necessidade de ações e perspectivas integradas, pois urgente é a necessidade reflexões e medidas
que suscitem novas formas de organização futura.
5 Considerações finais
Através da reflexão apresentada neste artigo, com base nas literaturas locais e
internacionais, pode-se concluir que o impacto da pandemia ocasionada pela COVID-19 tem
sido mais gravoso nos PEDs e PMDs, os quais concentram um número maior de pessoas em
situação de vulnerabilidade. Dessa forma, demonstrou-se a necessidade do auxílio de
organizações multilaterais para o enfrentamento da pandemia, haja vista que os PEDs não
dispõem de recursos suficientes em comparação aos PDs.
Constatou-se que a pandemia descortinou diferentes impactos na vida dos brasileiros, a
depender da classe social ocupada, trazendo impactos nefastos nos grupos considerados
vulneráveis, a exemplo dos moradores das favelas, conforme apontado no artigo. Para tanto,
urgente e necessária é a implantação de estratégias de melhoria de vida da população mais
vulnerável não só durante esta crise, como também em um futuro pós-pandemia, com adoção
de políticas socioeconômicas integradas, de modo a ampliar o acesso a melhores condições de
saúde, educação, moradia, materializando o direito a uma vida digna.
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RESUMO: O estudo em foco consiste em um relato de experiência sobre o ensino de
Matemática no Ensino Médio do IEMA (Instituto Educacional de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão) de São Vicente de Férrer no ano de 2020 mediante o contexto da
pandemia ocasionada pela COVID-19. Trata-se de uma pesquisa participativa, na qual
propomos uma reflexão sobre as novas experiências e metodologias oriundas da necessidade
de ensinar Matemática de forma remota no período da pandemia a partir das vivências com o
Ensino Médio. Apresentamos as metodologias e tecnologias utilizadas na pandemia para o
ensino de Matemática de forma remota, bem como, os resultados com desafios, possibilidades
e impactos dessa metodologia no cenário educacional atual e futuro.
Palavras-chave: Pandemia; Ensino remoto; Matemática; Ensino Médio.

1 Introdução
O ano de 2020 foi solapado pelo impacto da pandemia ocasionado pelo vírus Sars-CoV2, que causa a COVID-19, doença que já ceifou a vida de mais de 479.515 brasileiros até 10 de

junho de 2021 (BRASIL/MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021).
No âmbito educacional, o Governo Federal determina, em 01 de abril de 2020, através
da Medida Provisória nº 934, a suspensão das aulas presenciais, em todo o país, em razão das
medidas preventivas de combate à propagação da COVID-19, observadas às normas a serem
editadas pelos respectivos sistemas de ensino.
No mês de junho de 2020, o MEC emitiu Portaria sobre o funcionamento das aulas de
forma remota, Portaria MEC Nº 544, de 16 junho 2020, que dispõe sobre a substituição das
aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia do novo
coronavírus - COVID-19. Inicia-se com essa portaria um novo ciclo na história educacional do
país, marcado pelo ensino remoto, e em poucas instituições o ensino híbrido, como únicas
alternativas de continuidade das aulas em período de pandemia.
A presente pesquisa traz um relato de experiência sobre o ensino de Matemática no
Ensino Médio do IEMA (Instituto Educacional de Educação, Ciência e Tecnologia do
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Maranhão) Unidade Plena de São Vicente de Férrer, no ano de 2020 mediante o contexto da
pandemia ocasionada pela COVID-19.
Utilizamos a pesquisa participativa, como metodologia do presente relato de experiência,
na qual utilizamos os relatórios pedagógicos das atividades vivenciadas durante o ano de 2020,
assim que as atividades educacionais retornaram em agosto de 2020. Assim, trazemos as
experiências metodológicas utilizadas para o ensino de matemática no Ensino Médio, destacando
as dinâmicas inovadoras decorrentes dos desafios que surgiram com o ensino remoto.
Fizemos uma contextualização do novo cenário educacional surgido em razão da
pandemia e os impactos dessa realidade no ensino de Matemática. Destacamos as ações do
MEC mediante a situação educacional do país, os encaminhamentos (portarias) e saídas
apontadas para manter as aulas no período da pandemia (de forma remota).
Apresentamos o panorama educacional proposto pelo IEMA Unidade Plena de São
Vicente Férrer como alternativa para o trabalho remoto. E, por fim, no último capítulo,
apresentamos as metodologias e tecnologias utilizadas na pandemia para o ensino de
Matemática de forma remota, bem como, os resultados com desafios, possibilidades e impactos
dessa metodologia no cenário educacional atual e futuro.
2 A pandemia e o cenário educacional brasileiro
Há um ano e meio, temos presenciado um cenário extremamente devastador e caótico em
nosso planeta, decorrente da pandemia causada pela COVID-19. Milhares de pessoas perderam
as suas vidas para o vírus Sars-CoV-2, que continua vitimando seres humanos em muitos países,
principalmente, os que que não têm investido em uma campanha de vacinação acirrada ou não tem
cumprido os protocolos sanitários estabelecidos pela OMS (Organização Mundial da Saúde).
A União Europeia, por exemplo, que iniciou a vacinação em dezembro de 2020, chegou a
33,2% de vacinação da população adulta em 18 de maio de 2021, quando a meta era vacinar 70%
até julho. A meta de vacinação nos 27 países do bloco econômico está bem abaixo em relação aos
números do Reino Unido (53,87 %) e dos EUA (47,09%). Na América do Sul, o Chile é o país que
mais tem vacinado a sua população, estando o Brasil em terceiro lugar desse ranking e 59º no
ranking mundial (MATHIEU, RITCHIE, ORTIZ-OSPINA et al., 2021). Dessa maneira,
encontramo-nos com um panorama mundial em que diversos países ainda não alcançaram as metas
traçadas para a vacinação no primeiro semestre de 2021 e muitos ainda oscilam quanto à situação
de estabilidade sanitária em relação à pandemia.
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No Brasil, a vacinação segue lentamente com apenas 11,1% da população adulta
totalmente vacinada e um quadro crescente de 479.515 mortos pela COVID-19
(BRASIL/MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021). Essa contextualização é importante para
refletirmos sobre o panorama educacional do país em meio a este cenário.
Como dissemos na introdução, desde a publicação da Portaria MEC Nº 544, de 16 junho
2020, que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais,
enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus - COVID-19, os sistemas de ensino
do país tiveram que passar por uma reestruturação considerável.
Devido à necessidade das medidas sanitárias estabelecidas pela OMS (Organização
Mundial de Saúde), respaldas pela do Ministério da Saúde, algumas instituições educacionais
públicas e privadas tentaram a implementação do ensino híbrido como alternativa para a
continuidade das atividades educacionais na crise pandêmica. Muitas fracassaram na tentativa,
infelizmente, porque por mais que se tente garantir os protocolos de segurança sanitária, sempre
algum servidor, professor, funcionário ou aluno, aparece infectado. Portanto, ficou claro e
evidente que a melhor alternativa para a continuidade das atividades educacionais foi através
do ensino remoto, enquanto durar a pandemia. Mas quais os desafios encontrados pelos
educadores e educandos nesse contexto?
Sabe-se que a pandemia trouxe novos desafios à educação brasileira, de certa maneira,
os professores tiveram que buscar novas ferramentas de ensino, de forma remota, para não
cessarem as atividades no período da pandemia. Neste ínterim, a EaD foi crucial para auxiliar
no desenvolvimento de novas dinâmicas e práticas pedagógicas, agora, em salas virtuais ou
AVA (Ambientes Virtuais de Aprendizagem).
Ensinar matemática nunca foi tarefa fácil para os docentes, mesmo quando a forma de
ensino era estritamente presencial. Ferramentas pedagógicas como a lousa (quadro-branco),
livro didático, jogos (materiais) e caderno de exercícios eram essenciais para o bom
desempenho no processo de ensino-aprendizagem da matemática.
Com a pandemia causada pela COVID-19, essas ferramentas precisaram ser substituídas
abruptamente por outras dinâmicas virtuais a fim de garantir a continuidade das atividades
educacionais no país. Sabemos que a pandemia tem sido a maior tragédia já vista na história da
humanidade, resultando, atualmente, em um cenário de 462.791 mortos (BRASIL, 2021).
Mas toda vez que isso acontece, a humanidade é obrigada a recobrar as forças e buscar
alternativas de sobrevivência. Em termos educacionais, temos presenciado um avanço de novos
recursos tecnológicos, que promovem cada vez mais a interação social em tempo real e virtual,
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como as salas virtuais Google Meet, Google Classroom, Zoom, os AVA (Ambientes Virtuais
de Aprendizagem), entre outras ferramentas. Professores tiveram que aprender a utilizar essas
ferramentas e os alunos também (claro que os jovens têm mais facilidade em manuseá-las).
Esse é um grande desafio da educação, adaptar-se ao que alguns estudiosos chamam de
Educação 4.0, inserida na Quarta Revolução Industrial: “o mundo ciberconectado tornou-se
uma sala de aula e, por isso, torna-se urgente modificar o processo do ensino-aprendizagem
convencional para práticas pedagógicas inovadoras [...] (FÜHR, 2019, p. 51). A educação
encontra-se inserida numa sociedade imersa na tecnologia que causa grandes mudanças nas
vidas das pessoas e no meio ambiente. “É nesse tsunami da revolução tecnológica que se
encontra a Educação 4.0” (Idem, p. 49).
Não há que se discutir que a “Educação é direito de todos e dever do Estado” (BRASIL,
1988), conforme previsto na Constituição Federal do Brasil, em seu Artigo 205. É uma das
razões pelas quais era necessário instituir o ensino remoto urgentemente em 2020, em razão do
isolamento social causado pela pandemia da COVID-19. Lembremos que algumas instituições
tentaram o ensino híbrido (parcialmente presencial), mas falharam na contenção da
contaminação pela COVID-19.
Novas formas de ensinar surgiram com essa nova realidade. Muitos pesquisadores têm
se dedicado a descobrir ferramentas digitais para o ensino da matemática de forma remota, em
parceria com projetos de pesquisa de outras áreas disciplinas como a Ciência da Computação
para a criação de aplicativos, metodologias e jogos que facilitem o aprendizado da matemática,
tais como, “Math x Math” e “Logicametria” (BISSONI, PICOLO & SILVA, 2017) ou os
“celulares inteligentes” (FARIA, ROMANELLO, DOMINGUES, 2018).
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (2017) propõe que os discentes utilizem
as tecnologias no processo ensino-aprendizagem de maneira racional e responsável ao longo da
Educação Básica (CARDOSO, LANÇA, SOUZA, 2021). Por isso, entendemos importante
buscar apoio em referenciais teóricos que ajudem os docentes a “transformarem suas aulas em
experiências vivas de aprendizagem, que motivem os alunos e os tornem mais criativos,
empreendedores e protagonistas. Um dos caminhos para isso é o das metodologias ativas com
apoio de tecnologias digitais” (BACICH & MORIN, 2018, p. 22).
Na próxima sessão, descreveremos um pouco das experiências e dinâmicas que
vivenciamos no IEMA (Instituto Educacional de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão), Unidade Plena de São Vicente de Ferrer, no ano de 2020, como professor de
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matemática, de maneira a contextualizar um pouco mais os desafios e dificuldades enfrentados
nesse primeiro ano de trabalho remoto.
3 O IEMA e as propostas pedagógicas para o trabalho remoto
A metodologia da pesquisa participativa foi o melhor instrumento que encontramos para
expor as vivências e estratégias delineadas pela escola IEMA (Instituto Educacional de Educação,
Ciência e Tecnologia do Maranhão), Unidade Plena de São Vicente de Ferrer, no ano de 2020,
como saídas de trabalho remoto no período da pandemia ocasionada pela COVID-19.
O Decreto nº 35.672 de 19 de março 2020 do Governo do Estado do Maranhão editou
situação de Calamidade Pública do Estado e estabeleceu a necessidade de implementar
estratégias conjuntas de aprendizagens não presenciais mediadas por tecnologias da informação
e comunicação, respaldado na Portaria do MEC de Nº 343, de 17 de março de 2020, que dispôs
sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação
de pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19.
A Portaria 343 do MEC dispõe no parágrafo 2º, do Art, 1º que:
“§ 2º. Será de responsabilidade das instituições a definição das disciplinas que
poderão ser substituídas, a disponibilização de ferramentas aos alunos que permitam
o acompanhamento dos conteúdos ofertados bem como a realização de avaliações
durante o período da autorização de que trata o caput” (BRASIL/MEC, 2020).

Dessa forma, tivemos que fazer uma adaptação nas atividades curriculares de
Matemática, seguindo as orientações da resolução do CEE/MA nº 94/2020, que fixa para esse
período de Pandemia as diretrizes para Educação Básica.
Alunos e professores aderiram a proposta da SEDUC/MA, na qual adotamos a internet
como ferramenta educacional para nossas atividades docentes, sem perder de vista o
planejamento. Trabalhamos o conteúdo conjunto e suas operações através de aulas com textos
interpretativos envolvendo cálculos via WhatsApp, e-mail e vídeo aulas. Nós, professores e
gestores, acompanhamos os estudantes em suas atividades via ferramentas que possibilitaram
o acesso a todos que conseguira se conectar, sempre focando na qualidade educacional.
A Unidade Plena São Vicente de Ferrer do IEMA (Instituto Educacional de Educação,
Ciência e Tecnologia do Maranhão) deu início às atividades escolares no dia 16/03/2020 com
acolhimento dos alunos, de forma remota.
Nos dias 07 e 04/04, às 14h, a UP-SVF/IEMA realizou uma videoconferência em que
discutimos a melhor forma de repassar as atividades, observando as ferramentas mais acessíveis
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ao contato dos estudantes, no caso vídeos, textos e TV. Nosso objetivo foi tornar possível o
contato com os alunos e discutir as possibilidade e meios de tornar as aulas mais atrativas,
dinâmicas e participativas.
Nos dia 14 de maio de 2020, participamos da reunião de alinhamento estratégico com a
equipe da SEDUC/ IEMA-DIREN, composta pelos professores Elinaldo Silva, Lilia e Mirla.
No dia 15 de maio, encerramos o primeiro ciclo com uma videoconferência de gestores,
professores e participação de estudantes UP IEMA-SVF. Foram momentos de trocas de
experiências, nos quais ocorreram muitas manifestações de angústia e inseguranças nesse
período de pandemia.
No dia 03 de agosto de 2020, a gestão da UP IEMA-SVF e o corpo docente reuniramse, por via de aproximação tecnológica no Google Meet, para alinhar o início do segundo
semestre de 2020, esclarecer alguns pontos e refletir acerca do planejamento das atividades.
No dia 04 de agosto, reuniram-se para uma formação continuada, a gestão, o corpo
docente da UP São Vicente Férrer juntamente com a DIREN/SUPCETI, através de
videoconferência pela manhã com os temas: Competências Socioemocionais, ministrado pela
Secretaria Adjunta de Formação Profissional e Integral (SEAPPI), com os professores Tereza
Barreto e Elinaldo Silva (Diretor de Ensino e Pesquisa /IEMA/SEEDUC), 10:30 às 12:00;
Ensino Híbrido e Sala de Aula Invertida, com o professor Antônio Ferro, e Distinguished
Educator, com a professora Raquel Melo (Supervisora dos Centros Educa Mais/ SEEDUC),
pela tarde das 15:00 às 17:30; Ensino remoto e avaliação da aprendizagem, com Rogers
Mendes (Secretário Executivo da SEEDUC/CE), Elinaldo Silva e Raquel Melo.
No dia 05 de agosto, a gestão da UP São Vicente Férrer juntamente com a sua equipe
docente reuniu-se para planejar as atividades acadêmicas e o acolhimento dos alunos que
ocorreria no dia 10/08.
No dia 07 de agosto, realizamos uma videoconferência pela plataforma Google Meet com
gestores, professores e pais de alunos, sobre o retorno as aulas de forma remota, debatemos como
foram as aulas no primeiro semestre e que poderíamos melhorar para o segundo semestre no processo
de aprendizado dos nossos alunos. Obtivemos um grande êxito na participação dos pais e alunos.
Para o dia dos estudantes fizemos uns vídeos onde foi proposto a cada professor desejar
“Boas-vindas” aos nossos Alunos da UP IEMA-SVF. No dia 10/08, início do 2º semestre,
durante o acolhimento dos alunos foi recitado uma poesia, elaborada pelos professores, em
mensagem de solidariedade, parceria, apoio, união, respeito, fatores pertinentes para se viver
bem e com harmonia na coletividade.
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Os dias 11 a 14 de agosto de 2020 foram dedicados à avaliação diagnóstica por áreas,
pois a avaliação diagnóstica é a verificação da aprendizagem acerca dos conteúdos analisados
pelos alunos no semestre anterior. Os conteúdos a serem trabalhados nesse 2º semestre para a
área de Matemática foram: Raciocínio Lógico, Equações, Sistemas com duas variáveis e
Função, através de aulas com texto interpretativos envolvendo jogos e cálculos via WhatsApp,
Google Classroom, e-mail e videoaulas.
Nós, professores e gestores, acompanhamos os estudantes em suas atividades via
ferramentas virtuais de acordo com a acessibilidade de cada aluno, sempre preocupados com a
qualidade no processo ensino-aprendizagem. Por isso, cabe ressaltar que tivemos alguns êxitos
em aplicar tal metodologia, no entanto, alguns entraves continuam presentes no trabalho
remoto, principalmente, a falta estrutural por parte dos alunos quanto ao acesso tecnológico,
tendo em vista que muitos deles não tem acesso à internet e alguns não possuem nem um celular,
o que os impossibilita o acesso a essa modalidade de ensino.
No entanto, tivemos que nos adequar a essas novas dinâmicas, nesse novo momento,
redesenhando nossas rotinas; e nos dias 21 a 28 de agosto de 2020, em todas as Unidades Plenas
do IEMA e nos Centros Educa Mais participamos da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência
Intelectual e Múltipla com tema: Protagonismo Empodera e Concretiza a Inclusão Social.
No dia 22 de setembro de 2020, participamos da formação Escuta Ativa, ministrada pelo
professor Elinaldo Silva, de forma presencial (respeitando os protocolos de segurança sanitária
do Ministério da Sáude), na UP IEMA-SVF, para dialogarmos acerca do modelo adotado pelo
IEMA. Nesse dia, falou-se sobre tutoria, busca ativa, avaliação, eletivas, reposição, os
clubinhos dos protagonistas, respeitando todas as normas de segurança e distanciamento social.
Dia 24 de setembro de 2020, tivemos uma formação continuada, sobre transformação
digital e o futuro do trabalho, fazendo uso de recursos tecnológicos para o desenvolvimento do
trabalho a nível educacional.
No dia 05/10, participamos de uma formação sobre Empreendedorismo, visto que foi o
dia do empreendedor, com a professora Sheyla Maria de Assunção Pereira, por aproximação
digital via Google Meet. No dia 13/10 de forma presencial, ocorreu uma reunião na UPSVF
com pais, responsáveis, corpo docente, estudantes, gestores e colaboradores, para alinhar pautas
administrativas e pedagógicas em tempo de pandemia.
No mês de novembro, tivemos as reuniões de fluxo para alinhar as ações e em algumas
me fiz presente, presenciais, ou por aproximação digital, a saber: 03/11 - Reunião de Área Professor Coordenador de Área e professores da área, Gestora Pedagógica e Gestora Geral acerca
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do Projeto Rede IPEA, Plano de Ação e Programa de Ação; 09/11- Reunião de Área, Professor
Coordenador de Área e professores da área / Professor Coordenador de Curso e professores da
BT do Curso para deliberarmos sobre ações diversas e projeto Rede IPEA; 11/11- Reunião Geral
(Gestores e toda Equipe Escolar), Gestora Geral, Gestora Pedagógica e Gestora Administrativofinanceiro e toda equipe escolar acerca da frequência dos colaboradores (mesmo que por
aproximação digital), Projeto Rede IPEA, Plano de Ação, Programa de Ação, Tutoria,
eletivas/Plano de avaliação (impressa), controle de Frequência (gráfico), formações, digitais,
prazos nas devolutivas e Instrumentais e acolhimento; 13/11- Reunião de Gestão Pedagógica:
Professores Coordenadores de Área, Professores Coordenadores de Cursos e NPOC com Gestora
pedagógica; 17/11 – Webconferência: “EnsinÁfrica” redescobrindo o continente Africano,
Professor Ms. Inaldo Bata e a professora Ma. Gleiciane Brandão; 18/11 – Conversa aberta
representatividade negra no mercado de trabalho com professor Fábio Teixeira e a Miss São
Luis/Matinha 2019, Priscila Aroucha, Acadêmica em Direito, Consultiva da Comissão da verdade
da Escravidão Negra no Brasil – OAB/MA; 19/11- Um bate papo: O empoderamento da mulher
negra, com a professora Lúcia Galo, atriz e ativista Negra, e a estudante Rianny Ribeiro; 20/11Encerramento do projeto Industrialização da África, de forma presencial, com um café filosófico,
recital interpretativo de cordel, demonstração de capoeira, exibição de documentário e exposição
de máscaras africanas.
Ainda no mês de novembro, trabalhamos o Projeto Industrialização da África, tanto a
gestão quanto o corpo docente, cujo execução oportunizou um trabalho envolvente entre as
áreas de Ciências Humanas e da Natureza, Linguagens e matemática de modo interdisciplinar
com o objetivo de promover atividades interdisciplinares com os estudantes e professores do
IEMA- UP/SVF relacionadas aos conteúdo do projeto: trabalhar a conscientização dos
estudantes sobre a importância das sociedades africanas; contextualizar a temática com o dia
Nacional da Consciência Negra, promovendo atividades correlatas.
No dia 30/11, de forma presencial, na Unidade Plena São Vicente Férrer, reuniu-se, com
gestores e professores, para debater alguns aspectos da UP, a Gestora Zilda Cantanhede nos
acolheu e logo após falou sobre a satisfação dos pais sobre a forma que está sendo ministrada as
aulas remotas pelos professores por aproximação digital – Google Meet, discutido com a equipe
os pontos de atenção: principais dificuldades e entraves da prática pedagógica e da gestão.
No entanto, muito tem nos preocupado os alunos que por algum motivo, não tiveram
acesso a essas atividades. Falamos sobre o acompanhamentos dos relatórios técnicos onde
foram questionados alguns entraves sobre a acessibilidade dos alunos, dificuldades na entrega
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das atividades e dúvidas sobre como seriam as avaliações. A Gestora Pedagógica, Elzenir
Santos Amorim, comentou sobre o plano emergencial das reposições remotas na avaliação dos
alunos da UP-SVF, aos alunos que não tiveram acesso as atividades online, que fossem a nossa
unidade para ter acesso as aulas presenciais e as atividades impressas, por conseguinte fazer as
atividades avaliativas
4 Desafios e perspectivas para o ensino da matemática de forma remota: relato de
experiência no IEMA de São Vicente de Férrer
Na sessão anterior, descrevemos um pouco das atividades desenvolvidas ao longo do
ano de 2020, no IEMA Unida Plena de São Vicente de Férrer, destacando as ações,
planejamentos, treinamentos e cursos realizados para a preparação do corpo docente e técnico
da instituição para o trabalho com o sistema remoto de ensino.
Agora, destacaremos um pouco mais sobre a práxis de ter ensinado Matemática através
de Ambientes Virtuais de Aprendizagem como ferramentas pedagógicas para a execução do
processo ensino-aprendizagem. Entre os ambientes utilizados destaque-se o Google Meet e o
Google Classroom.
Trabalhamos o conteúdo Conjunto e suas operações através de aulas com textos
interpretativos, envolvendo cálculos via WhatsApp, e-mail e videoaulas (gravadas pelo próprio
docente ou aulas do Youtube). Nós, professores e gestores, acompanhamos os estudantes em
suas atividades via ferramentas que possibilitaram o acesso a todos que conseguiram se
conectar, sempre focando na qualidade educacional.
Com a dificuldade de conexão, muitos alunos entregam as atividades após o prazo
estipulado. Alguns alunos, por não possuírem um celular ou a mínima possibilidade de se
conectarem, tem acesso ao material didático disponível na UP IEMA São Vicente Ferrér para
seus responsáveis irem buscar. Depois de fazerem as atividades por um prazo determinado,
devolvem à coordenação do curso para os professores depois passaram na UP para pegar o
material e corrigir.
O trabalho pelos ambientes virtuais de aprendizagem tem sido importante para não
interromper as atividades educacionais, mas tem dividido pais, docentes, discentes e
comunidades em dois blocos:
1 – aqueles que acreditam nessa sistemática e a veem como possibilidade concreta de
aprendizagem;
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2 – aqueles que não acreditam e focalizam em problemas que, de fato, merecem a nossa
atenção também: quantos alunos foram prejudicados, excluídos desse processo por não terem
tido acesso às tecnologias? Quais as políticas governamentais de acessibilidade digital aos
estudantes excluídos? Qual o plano emergencial para esses alunos excluídos do sistema digital?
Nós, professores do IEMA UP-SVF, não podemos reclamar dos esforços do gestores da
instituição para nos propiciar treinamentos, cursos, preparações para lidar com as novas
dinâmicas educacionais em tempos de pandemia. Mas não podemos deixar de apontar que seria
bem melhor se houvesse um aparelhamento digital de docentes e discentes nesse período.
Veja-se que todo o trabalho educacional, com advento da pandemia, deslocou-se do
espaço físico da escola para as nossas casas. Não usamos mais o laboratório ou datashow que a
escola disponibilizava, agora é o smartphone e o notebook que se transformaram em sala de
virtual para desempenharmos o nosso trabalho. E o espaço físico de ministrar aula virou a casa,
o quarto, a sala, a cozinha, enfim, qualquer espaço da casa onde a conexão pegue melhor e seja
possível dialogar com os alunos.
Mesmo diante de tantas dificuldades, seguimos, ministrando aulas pelo Google
Meet, enviando e recebendo atividades pelo Google Classroom, Google Forms e
WhatsApp, passando videoaulas pelo Youtube, enfim, ultrapassando as nossas limitações
e medos para conseguir dar continuidade ao processo educacional no Estado do Maranhão,
mais especificamente, no IEMA UP-SVF.
5 Considerações finais
O presente artigo traz um relato de experiência sobre o ensino de matemática de forma remota
em tempos de pandemia. Iniciamos por um percurso histórico da crise sanitária mundial causada pela
COVID-19, seus impactos sobre o mundo e o Brasil, especialmente, no cenário educacional.
Trouxemos algumas dificuldades e desafios enfrentados pelos educadores e discentes
durante estes dezesseis meses de pandemia e apontamos algumas situações que ainda nos
afligem nesse cenário, tais como, a inacessibilidade virtual para um grande número de discentes
e docentes e a exclusão de muitos alunos na modalidade do ensino remoto. Não podemos negar
os esforços de gestores e profissionais da educação no planejamento, organização e execução
de metodologias educacionais virtuais para a continuidade do processo ensino-aprendizagem.
Mas esse número de profissionais ainda é bem pequeno em relação a grande maioria de
educadores do país.
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Descrevemos nesse trabalho algumas atividades que o IEMA UP-SVF tem realizado
constantemente com seus profissionais da educação, tais como, treinamentos, oficinas, workshops e
seminários para capacitar os servidores (docentes, técnicos, gestores) para essa nova realidade.
Mas não podemos fechar os olhos as dificuldades existentes nessa modalidade de ensino
(remoto). Questões estruturais de acessibilidades e compartilhamento de tecnologia poderiam
ser resolvidas com maior empenho e investimento do poder público.
Enquanto isso, para os que não tem acesso à internet, os professores elaboram apostilas
que são entregues na UP IEMA/SVF para os pais possam buscar os materiais e levarem aos
filhos. Por fim, o Ensino de Matemática pelos AVA é possível, mas para a sua efetividade é
necessário um conjunto de ações que disponibilizem oportunidades equânimes de
acessibilidade digital a professores e alunos durante o processo.
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RESUMO: O bairro Quilombo Urbano Liberdade possui um expressivo legado cultural de origem
africana, traduzido em Patrimônio Afro Cultural da cidade. Porém esse legado cultural continua de
certa maneira invisível aos olhos da cidade de São Luís, conferindo aos bairros que compõem o
Quilombo Urbano Liberdade uma condição periférica de segregação. Nesse contexto o presente
trabalho, objetiva elencar as africanidades e afrodescendências que estão presentes no processo de
formação sócio – histórico e cultural do bairro Quilombo Urbano Liberdade., bem como o seu
cotidiano na contemporaneidade. Na busca dos objetivos utilizou-se de pesquisa bibliográfica,
virtual e pesquisa empírica. A priori, a pesquisa tem revelado uma gama de manifestações culturais
e religiosas ressignificadas a partir das suas marcas africanas de origem quilombola e outras
identidades culturais construídas no contexto urbano cotidiano do bairro, considerando sua
especificidade de população negra. Logo, a africanidade e afrodescendências, estão postas como
práticas sociais da especificidade do Quilombo Urbano Liberdade.
Palavras-chave: Quilombo Urbano; Identidade; Africanidade; Afrodescendência

1 Introdução
O Quilombo Urbano Liberdade, diz respeito a um aglomerado de bairros que possuem
relações histórico-sociais e culturais bastante imbricadas. Este está localizado na cidade de são
Luís, no estado do Maranhão. Os bairros que compõem o Quilombo Urbano Liberdade são:
Camboa, Liberdade, e o bairro da Fé em Deus. Estes bairros foram certificados pela Fundação
Cultural Palmares em 2019, constituindo-se legalmente como quilombo Urbano Liberdade.
Evidenciando assim, um avanço considerável na busca por direitos até então inalcançáveis
O Quilombo Urbano Liberdade, possui uma população predominantemente reconhecida
como negra, marginalizada pelo estigma da violência96 . Ao longo da existência desses bairros
o poder público se fez pouco presente. Fato que possivelmente tenha gerado desigualdades
diversas, favorecendo o aumento da violência nesses bairros. Esta por sua vez se constitui um
grande instrumento de segregação e invisibilização da produção cultural dos bairros que
formam o Quilombo Urbano Liberdade. Nesse contexto, emerge a necessidade de evidenciar
96

Tema preferido pela mídia local quando se trata do bairro da Liberdade
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as africanidades e afrodescendência do Quilombo Urbano liberdade, considerando a
diversidade do seu patrimônio cultural afro-maranhense. Convém mencionar que esta pesquisa
integra um estudo maior a nível de Mestrado no Programa de Pós-graduação em Cultura e
Sociedade da Universidade Federal do Maranhão.
Portanto, trata-se de uma pesquisa em construção, por conta da pandemia do Covid 19,
teve a parte empírica interrompida, permanecendo o caráter de cunho bibliográfico, e virtual.
A presente pesquisa atende o seguinte desdobramento: Formação histórica do Quilombo
Urbano Liberdade; Diálogos com o patrimônio histórico cultural; Africanidades e
Afrodescendências do Quilombo Urbano, e Considerações finais.
2 Formação histórica do quilombo Urbano Liberdade
As formações dos bairros, Camboa, Liberdade e Fé em Deus, remontam sucessivamente ao
final do século XIX, início e meados do século XX. Tais formações foram motivadas por
fenômenos como a breve industrialização do final do século XIX. “Entre 1890 e 1895, nessa cidade
de vinte mil habitantes, inauguram-se nada menos que oito fábricas de fiação e tecelagem. Seus
operários sinalizam a constituição de um novo grupo social, [...]”. Assim nasce o bairro da Camboa,
o mais antigo integrante do Quilombo Urbano da Liberdade. (SILVA, 2016, p. 19).
O bairro da Camboa, abrigou a Fábrica Camboa ou Fábrica de Fiação e Tecidos
Maranhense, fundada em final do século XIX. A ocupação da Camboa, bem como a Liberdade e
Fé em Deus foi então influenciada pelas atividades comerciais no entorno da fábrica que geraram
um grande fluxo de embarque e desembarque de produtos vindos do interior, nos pequenos portos
às margens do Rio Anil para abastecê-las de matéria-prima. (ASSUNÇÃO, 2017).
Nesse contexto de fluxos intensos de atividades e pessoas, em função da instalação da
fábrica, “alguns funcionários destas fábricas acabavam se acomodando nas casinhas ao redor, para
facilitar a chegada ao trabalho”. (ASSUNÇÃO, 2017). A autora relata na sua pesquisa narrativas
de moradores do bairro, que fizeram referências à parentes que trabalharam na Fábrica da Camboa.
Ao realizar as entrevistas, encontramos agentes sociais que referiram parentes ou
conhecidos que trabalharam nessas fábricas. Em uma dessas falas, Pai Airton afirmou
que sua avó “trabalhava na fábrica, na verdade ela trabalhou em duas fábricas, uma
era na Fabril e tinha a daqui da Liberdade”. Em outra entrevista, dessa vez com Dona
Bidoca, ela disse: “o pai do Jorge trabalhava na Fábrica Santa Amélia. Daqui da Fé
em Deus eu conheci muitos que tinham parentes antigos que trabalhavam lá”.
(ASSUNÇÃO, 2017, p. 25)

Assim, a origem do bairro da Camboa está relacionada ao crescimento populacional em
torno do complexo fabril que se instala em São Luís no final do século XIX até meados do
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século XX. Apesar dessa origem atrelada ao contexto fabril da época, o bairro manteve seu
nome indígena Camboa ou Gamboa, cujo significado diz respeito à uma técnica de pesca
bastante utilizada pela população nativa, os tupinambás. Em sua obra os Tambores de São Luís,
o escritor maranhense Josué Montelo, narra a ficção, cujo personagem principal chama-se
Damião morador do bairro da Gamboa, Ainda que se trate de uma ficção o autor traz para o
romance um cenário histórico real: a cidade de São Luís em 1915, atestando a já existência do
bairro da Camboa, com sua população majoritariamente negra.”[..] Á frente, era o largo do
Quartal;em seguida, torcendo para a direita, a rua das Hortas, o Largo da Cadeia, a praia do
Jenipapeiro e por fim a Gamboa, com a casa de sua bisneta, num cômodo verde que escorregava
para o mar”. (MONTELLO, 2005, p.18)
Os demais bairros da Liberdade e Fé em Deus tem suas origens relacionadas também
com a construção do Matadouro Modelo, em 1918. (figura 1) Segundo Assunção (2017) O
matadouro desempenhava várias funções, relacionadas ao abate de gado bovino e suíno, a
exemplo de salgamento de couro de gado, o alojamento para abate, refrigeração da carne para
venda, exame veterinário das carnes e vísceras, armazenamento de água para higienização dos
compartimentos e descarte dos dejetos. Esse matadouro é citado pelos agentes sociais como
uma referência de formação do bairro Liberdade.
Figura 1: Matadouro

Fonte: Imirante.com

Tanto as atividades econômicas ligadas ao setor fabril e ao matadouro foram
fundamentais para motivar o desenvolvimento populacional em torno da fábrica da Camboa e
do Matadouro. Esses eventos também influenciaram um processo migratório de pessoas vindas
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do interior do estado do Maranhão, em buscas de supostas melhorias de qualidade de vida. Essa
migração de moradores em sua maioria ocorreu da baixada maranhense, sobretudo de
Quilombos rurais dos municípios de Alcântara, Guimarães, Pinheiro, Viana, São João Batista,
dentre outros municípios
Essas peculiaridades históricas dos bairros aqui mencionados, proporcionou aos seus
moradores uma continuidade de sua produção cultural, ainda que, em outro território. As
memórias desses atores sociais foram fundamentais na construção do legado étnico cultural dos
bairros que compõem o Quilombo Urbano liberdade. Este abriga uma gama de expressões
Culturais, constituindo assim um expressivo patrimônio afro-maranhense.
3 Africanidades e Afrodescendências na construção do patrimônio histórico cultural do
quilombo Urbano Liberdade
O escravismo de povos africanos em toda a sua diáspora se fez de opressão e resistências
das mais diversas, dentre elas a formação de Quilombos. O conceito de Quilombo tem sido
bastante discutido e ressignificado em todas as áreas do conhecimento. O conceito mais antigo
e arcaico para a atualidade, está relacionado apenas a referências históricas do período colonial,
trata-se de uma resposta de uma consulta ao Conselho Ultramarino em 1740. (conceito jurídico)
“Toda habitação de negros fugidos, que passem de cinco, em parte despovoada, ainda que não
tenham ranchos e nem se achem pilões nele”. (ALMEIDA, 2011, p.59).
Almeida (2011), informa que esse conceito influenciou intelectuais brasileiros (de
Perdigão Malheiros á Clóvis Moura) e até mesmo a Carta Magna de 1988, Art. 68 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias (ADTC), “Aos remanescentes das comunidades dos
Quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo
o Estado emitir-lhes os títulos respectivos”. Na concepção de almeida, trata-se de um conceito
residual, relacionado à uma característica histórica acrítica. “Reconhece o que sobrou, o que é
visto como residual, aquilo que restou, ou seja, aceita-se o que já foi”. Para o autor, é preciso
deslocar, o conceito de Quilombo para o tempo presente.
Pensar o Quilombo no presente significa reconhecer para além das questões fundiárias,
as relações das identidades culturais, as demandas políticas da educação, saúde e cultura. “Esses
conceitos têm implicações nas áreas do direito e das políticas públicas.”. (CUNHA J R. 2012,
162). Portanto, significa concebê-lo como uma resposta política às demandas estruturais,
históricas, culturais e jurídicas das suas populações, articuladas aos conceitos de patrimônio
cultural e de bens materiais e imateriais
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Nessa perspectiva para Cunha Jr. (2012, p.16 “Território, cultura, identidade e história
são as categorias mais comumente presentes na discussão conceitual de quilombos como
patrimônio histórico ou de patrimônio cultural.”. Logo, o conceito de quilombo urbano, deve
ser pensado no campo da identidade cultural, do território e da permanência histórica. Pensar a
categoria de quilombo urbano como território detentor de um patrimônio histórico, nos conduz
à uma pequena incursão acerca da compreensão da categoria patrimônio histórico no Brasil.
A concepção de patrimônio histórico no Brasil é emblemática. Desde as primeiras tentativas
de construção de um projeto de nacionalidade para o Brasil colonial, este não concebeu as
populações negras como sujeitos históricos desse processo. “[..] Tratava-se de encontrar uma
‘origem’ honrosa num momento remoto em que conviveriam indígenas e nobres brancos em uma
região igualmente lendária e perdida, num passado imemorável. [...]” (SCHWARCZ, 2011, p.337).
Para a autora, o evento procurava legitimar uma suposta herança nacional, imaginada a partir de
homens brancos e indígenas completamente estetizados, numa imagem cada vez mais próxima do
europeu e distante de suas reais origens, “e esquecia-se, ou não se mencionava, a população negra,
mestiça, escrava espalhada no país”. (SCHWARCZ, 2011, p. 340).
O indígena romantizado protagoniza um projeto de identidade nacional que o colocava
de forma imaginária como representante de uma imagem autêntica de um passado,
honrosamente nobre, em detrimento da imagem dos africanos e seus descendentes que
representavam para os intelectuais e políticos da época, uma vergonha nacional por conta da
sua condição social de escravizados.
Passados anos, agora no pós abolição, sob os ideias republicanos vigentes, o projeto de
nação cria a imagem do mestiço brasileiro, que já não era tão honrosamente branco, nem
indígena, entretanto não era negro.
De toda maneira, não só no debate intelectual, porém, uma vez mais, na esfera do
Estado, a partir dos anos 30, ‘o mestiço vira nacional’, paralelamente a um processo de
desafricanização de vários elementos culturais, simbolicamente clareados e
transformados em patrimônio. Esse é o caso da feijoada, naquele contexto destacada
como uma ‘receita típica da culinária brasileira’. A princípio conhecida como ‘comida
de escravos’, a feijoada se converte, a partir dos anos 30, em ‘prato nacional’, carregando
consigo a representação simbólica da mestiçagem. (SCHWARCZ, 2011, p.353).

Convém ressaltar que mais tarde outras vozes, a exemplo de Mário de Andrade, buscaram
construir um pensamento diferente acerca da cultura brasileira, que na sua percepção deveria
prevalecer a coesão na sua totalidade, “ainda que constituída pela mais ampla diversidade de
práticas possíveis. Uma unidade cultural amalgamada pela diferença que escapava, nessa
perspectiva a qualquer tipo de regionalismo” (CHUVA, 2011, p. 154). Porém trata-se de um projeto
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inconcluso. Somente com a constituição de 1988, considerada a constituição cidadã que a
perspectiva ampliada de patrimônio cultural passou a ocupar um espaço.
[...]. Tendo acompanhado o processo de ampliação do campo do patrimônio que se
deu em todo o mundo ocidental, o texto constitucional consolidou uma noção ampla
e plural da identidade brasileira, trazendo para a cena jurídico-política a noção de bens
culturais de natureza imaterial. (CHUVA, 2011, p. 161)

A autora supracitada, alerta para os possíveis interesses que se encontram na noção de
patrimônio, uma vez que esta não é desinteressada, como nenhuma ação humana é desprovida
de interesses. Não se tratando assim de uma noção verdadeira de patrimônio, por se tratar de
uma questão plural. Portanto, trata-se

de explicar a situação, ora em uso e as prováveis

divisões, levando em conta as lutas de representação que diz respeito às várias apropriações do
termo em uso, o que pode caracterizar uma colonialidade do poder.
Nesse sentido Chuva (2011), chama atenção para a divisão do patrimônio em material
e imaterial. Na sua visão, trata-se de conceituação enganosa, uma vez que qualquer intervenção
na materialidade de um bem cultural, certamente resultará em modificações na sua
imaterialidade. Desta forma, essa divisão artificial resultará numa política institucional desigual
no trato da divisão de recursos de toda natureza. Assim, a autora nos induz a refletir acerca do
caráter integrador imanente ao patrimônio cultural.
Nesse contexto de uma noção integradora do patrimônio histórico, corroboramos com
o pensamento de Cunha Jr. (2019, p.18) em suas reflexões acerca de populações negras em
cenários urbanos.
Os conceitos de africanidade e afrodescendência colaboram na compreensão da
especificidade dos bairros negros. Da africanidade vem a origem dos conhecimentos
e modos de vida africanos que se transformam na realidade brasileira e continuam se
transformando, sob as pressões do sistema de dominação, produzindo a
afrodescendência.

A africanidade e afrodescendências, estão postos como práticas sociais da
especificidade do Quilombo Urbano Liberdade, aqui analisado na perspectiva cultural ancorada
no Pensamento de Stuart Hall, quando diz que cultura é resultado de um entrelaçamento de
práticas sociais. “A cultura está perpassada por todas as práticas sociais e constitui a soma do
inter-relacionamento das mesmas”, nesse sentido, para Hall, “[...]. A cultura é esse padrão de
organização, essas formas características de energia humana que podem ser descobertas como
reveladora de si mesmas. [...]” (HALL, 2003, p.136).
Nessa perspectiva, Homi Bhabha, (1998, p. 27): compreende a cultura considerando que:

Página | 484

O trabalho fronteiriço da Cultura exige um encontro com o ‘novo’ que não seja parte
do continuum de passado e presente. Ele cria uma ideia de novo como ato insurgente
de produção cultural. Essa arte não apenas retoma o passado como causa social ou
precedente estético, ela renova o passado, reconfigurando-o como um ‘entre-lugar’
contingente que inova e irrompe a atuação do presente. O ‘passado- presente’ tornase parte da necessidade e não da nostalgia de viver.

Logo, compreende-se quilombo urbano como patrimônio afro, a partir de uma
construção sócio- histórica, considerando a memória africana como elemento estruturante de
sua base, ou seja, a percepção de marcas africanas. A identidade afro reconhecida juridicamente
ao Quilombo Urbano Liberdade configura-se como uma identidade construída no campo sóciohistórico, desprovida assim de características genéricas das identidades nacionais colonialistas
No que tange à religiosidade, o destaque é para as religiões de matriz africana,
principalmente o Culto aos Voduns97, denominado popularmente como Tambor de Mina. O
Tambor de Mina é a religiosidade afro mais tradicional em São Luís. O Bairro da Fé em Deus
abriga o Terreiro de Yemanjá, (ver figura 2), uma das casas de Culto afro em atividade mais
representativa do Tambor de Mina. Bem como os demais bairros também abrigam diversos
terreiros98 de Tambor de Mina e Umbanda.
Figura 2: Terreiro de Yemanjá no bairro Fé em Deus

Fonte: Facebook Terreiro de Iemanjá

No que diz respeito às expressões culturais predominantemente lúdicas, todos os bairros
que formam o Quilombo Urbano Liberdade são guardiões de expressões de grande valor
histórico-cultural como o Bumba-meu-boi (figura 3), (reconhecido recentemente pela

97
98

Denominação de divindades do panteão africano.
Como são popularmente conhecidos os templos afros no Maranhão.
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UNESCO, como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade), em variados sotaques como
sotaque de Zabumba, sotaque da Baixada ou Pandeirões e sotaque de Orquestra.
Figura 3: Boi sotaque de Zabumba

Fonte: Imirante.com

Outras expressões de igual valor histórico cultural são produzidas no Quilombo Urbano
Liberdade, a exemplo do Tambor de Crioula, (figura 4), reconhecido pelo IPHAN- Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, como Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro. O
Tambor de Crioula é uma expressão eminentemente de origem africana, praticada na cidade São
Luís e principalmente nas Comunidades rurais quilombolas do Estado do Maranhão. Destaque para
outras manifestações como Cacuriá, Festa do Divino Espírito Santo, Queimação de Palhinhas,
Reggae, Blocos Afros., Grupos de Hip Hop, Baile de Caixa e Bloco Tradicionais de Ritmo.
Figura 4: Tambor de Crioula

Fonte: Imirante.com
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Além das expressões culturais. É relevante considerar memórias e saberes que fazem parte da
cultura do bairro, como Técnicas de confecção de instrumentos, saberes gastronômicos, e técnicas
relacionadas à estética negra, a exemplo de estamparia em tecidos com motivos afros e valorização
da técnica de cabelos afros (figura 5). Todo esse legado cultural, faz do Quilombo Urbano Liberdade,
um bairro detentor de um significativo patrimônio afro brasileiro na cidade de São Luís.
Figura 5: Técnica de cabelos afros

Fonte:Imirante.com

4 Considerações finais
O bairro Quilombo Urbano Liberdade possui um expressivo legado cultural de origem
africana, traduzido em Patrimônio Afro Cultural da cidade. Porém esse legado cultural continua
de certa maneira invisível para as políticas culturais da cidade de São Luís, conferindo aos
bairros que compõem o Quilombo Urbano Liberdade uma condição periférica de segregação,
construída sob a imagem do manto da violência.
Apesar de toda essa riqueza cultural existente no Quilombo Urbano Liberdade, este se
configura como um bairro vítima da segregação social, na medida em que parte desses atores
sociais e produtores culturais são excluídos de políticas culturais. Nessa perspectiva é instigante
o fato de o bairro Quilombo Urbano ocupar uma posição de segregação, excluído das políticas
públicas culturais e políticas públicas de Turismo, uma vez que o bairro tem uma vocação para
o aproveitamento sustentável da sua produção étnico- cultural para o turismo étnico e outras
atividades econômicas na concepção do afro empreendedorismo.
Considerando ainda, que o Quilombo Urbano Liberdade

geograficamente integra a

cidade de São Luís e, dada a proximidade do centro histórico, área mais visitada pelos turistas
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na cidade de São. nada justifica a exclusão deste na política de turismo dos órgãos oficiais de
turismo, a não ser o racismo por conta de suas marcas de africanidades e afrodescendências.
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RESUMO: O presente artigo tem por objetivo fazer uma reflexão sobre como o Cristianismo
se constituiu um poder simbólico-religioso dominante a partir de premissas judaicas
reinterpretadas por Jesus e em seguida difundida por seus discípulos pelos quatro cantos do
mundo. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, de caráter descritivo-exploratória, na qual
utilizaremos as análises do historiador das religiões Mircea Eliade como fonte primordial para
as nossas reflexões, além de estudiosos como Cristopher Dawnson e Max Weber. Pretende-se
demonstrar como o Cristianismo nasceu a partir de uma festividade judaica. A princípio, vale
considerar que Jesus não foi o fundador dessa religião, pois o mesmo já tinha sua religião – o
judaísmo, que por sinal é a religião que fornece as bases das tradições cristãs.
Palavras-chave: Cristianismo, Poder, Religião, Simbolismo.

1 Introdução
Neste trabalho, buscaremos refletir sobre a forma como o Cristianismo se consolidou a
partir de premissas judaicas reinterpretadas por Jesus e, em seguida, difundiu-se pelos quatro
cantos do mundo através de seus discípulos. Iniciaremos, primeiramente, pela premissa de que
a base da pregação cristã se funda tendo como pilar a idealização de paraíso onde o homem terá
uma vida perfeita após a morte terrena, caso siga aquilo que foi ensinado por Cristo e pregado
pela igreja até os dias em que se segue.
A idealização de uma vida perfeita sustenta a estrutura moral da religiosidade cristã, o homem
é a criação mais sublime de Deus, sua imagem e semelhança, porém, o mesmo homem é um ser
impuro que vive num mundo impuro e necessita das leis divinas para seguir uma vida de plenitude e
alcançar a eternidade e perfeição no reino dos céus. Por meio desse contexto, a religião cria a figura
de um salvador que sofre por todos para salvá-los. Perante o sofrimento, Jesus morre e ressuscita
garantindo felicidade aqueles que nele acreditam. “O Deus ressuscitado assegurava a recuperação da
felicidade neste mundo ou a garantia de beatitude no vindouro” (WEBER, 2015, p. 16).
Assim como boa parte das religiões de salvação, o Cristianismo fundamenta-se no
conceito de beatitude, isto é, na existência de plenitude ligada a uma experiência com Deus.
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Essa conexão entre homem e divindade está presente na figura da Trindade Santa (representada
por Deus que é Pai, Jesus que é filho e o Espírito Santo), da vida após a morte (ressurreição de
Jesus) e das simbologias adotadas pela igreja desde sua fundação.
Buscamos focalizar a nossa análise em três autores (Eliade, Dawson, Weber) que
dedicaram algumas de suas obras à interpretação do Cristianismo e sua difusão no território
seguida por sua permanência tornando-se, desta forma uma cultura religiosa.
Metodologicamente, neste trabalho recorre-se a pesquisa bibliográfica utilizando
essencialmente obras como História das Crenças e das Ideias Religiosas *II (volume 2) de
Gautama Buda ao triunfo do Cristianismo, bem como O Sagrado e o Profano: a Essência das
Religiões de Mircea Eliade, A Formação da Cristandade de Christopher Dawson, Sociologia
das Religiões de Max Weber e a Bíblia para embasar o referencial teórico.
Assim, na primeira sessão, destacaremos um pouco do “broto” ou origem da igreja cristã
no ocidente e como construiu as suas bases sólidas ao longo dos séculos enfatizando os
primórdios da religião cristã iniciada por Jesus e logo em seguida propagada por seus discípulos
no território romano. Aqui se destaca seu surgimento “oficial” a partir do dia de Pentecostes
onde os apóstolos recebem do Espírito Santo o dom de falar em várias línguas, que
consequentemente facilita a disseminação da palavra de Cristo.
Na segunda sessão, trazemos o olhar do historiador Christopher Dawson sobre o
Cristianismo enquanto cultura que se instala na região, que atualmente se denomina Europa, e
se perpetua de modo a estabelecer novos hábitos e torná-los padrões de comportamento para
seus adeptos, pois, de acordo com Dawson, “[...] o cristianismo, mais que qualquer outra
religião, é caracterizado por uma doutrina de renovação espiritual e regeneração. Pretende a
restauração e a renovação da natureza humana em Cristo” (2018, p. 179). Desta forma, as
práticas culturais devem estar interligadas a religiosidade já que é a cultura quem dita o
comportamento humano (terreno) e a religiosidade é o guia para o mundo espiritual onde a
humanidade se encontrará com o pai. Contudo, isso só pode ocorrer se suas condutas terrenas
estiverem em concordância com o modelo religioso.
Por consequência, destaca-se então o matrimônio como um exemplo basilar de prática
religiosa que após sua adoção pelo Cristianismo é transformado em sacramento pela Igreja Católica
e passa a ser um elemento fundamental na vida da comunidade religiosa, de modo que é através do
casamento que o ato sexual deixa de ser puramente carnal e perde o sentido de banalidade.
Na última sessão, utilizando Weber, destacamos a de dominação exercida pela Igreja
por meio da “imagem carismática” de Jesus e também a simbologia adotada por ela como forma

Página | 490

de transformar a religiosidade numa linguagem “universal” fazendo com que seus seguidores
permaneçam no caminho apontado pela religião a partir da prática sacramental. Destarte os
símbolos que se pretende enfatizar são basicamente os sacramentos do catolicismo como o
batismo, a eucaristia e o matrimônio, onde cada um deles exerce certa função para o
encaminhamento da vida religiosa.
2 Pentecostes: broto da Igreja Cristã
Para que se possa entender a origem do Cristianismo é necessário compreender o que é
o Pentecostes. Na obra História das Crenças e das Ideias Religiosas, segundo volume
(ELIADE, 2011), encontramos que o judaísmo é uma festividade celebrada para comemorar o
dia em que Deus entregou as Tábuas da Lei para Moisés, entretanto no Cristianismo essa data
ganha um novo significado. Celebra-se pentecostes o dia em que o Espírito Santo apresentouse aos apóstolos de Jesus e deu a eles o dom de pregar o Evangelho e realizar “milagres”. Esta
data é comemorada cinquenta dias após a Páscoa quando Jesus não mais estava na presença de
seus apóstolos. Eliade descreve “no dia de Pentecostes, nasce a Igreja cristã. Somente depois
de terem recebido o Espírito Santo os apóstolos começam a pregação do Evangelho e obram
numerosos “prodígios e sinais” (BÍBLIA, Atos, 2:43)” (2011, p. 300). A partir desse
acontecimento relatado na Bíblia os apóstolos e seguidores de Jesus Cristo passam a levar a
palavra para diferentes povos com o intuito de trazer mais pessoas para trilhar o caminho de
Cristo e fazer parte do reino de Deus anunciado por ele.
A Igreja constituída pela efusão do Espírito Santo no Pentecostes como fora
prometido por Cristo Ressuscitado, no entanto, era instrumento do Reino em um
sentido especial, visto que era o corpo de Cristo e nela e por ela que Jesus estabelecera
seu Reino na Terra (DAWSON, 2014, p. 174).

O nascimento da igreja cristã ocorre de forma mais complexa. Inicialmente é atribuído
ao Pentecostes, pois nesse dia os discípulos receberam o dom de Deus por meio do Espírito
Santo, mas Jesus em sua estadia terrena já havia começado este trabalho ressignificando as
escrituras judaicas a partir de suas pregações e forma de interpretação da lei. No trecho bíblico
em que ele isenta uma mulher de ser apedrejada, ocorre uma ressignificação da palavra, já que
a lei autorizava o apedrejamento como punição. Mas se o adultério é pecado e deve ser punido
os outros pecados também não são dignos de punição? A perspectiva de Jesus traz exatamente
esse novo entendimento dos atos humanos.
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Neste trecho, ele demonstra que não existe um único pecado digno de condenação, mas
todas as práticas pecaminosas são beneméritas do mesmo fim, entretanto Jesus traz também a
possibilidade do arrependimento e com o arrependimento o perdão.
10

E, endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disselhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? 11 E ela
disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno; vai-te e não
peques mais (BÍBLIA, João 8, 10-11).

Destaca-se aqui que as pregações de Jesus Cristo dirigidas as multidões possuíam
sempre o mesmo objetivo:

converter os pecadores e levá-los a uma nova crença que

consequentemente resultaria, tempos depois, em outra religião baseada no judaísmo. Enquanto
esteve presente, Jesus preparou seus apóstolos para que após sua partida dessem então
continuidade as pregações que ele mesmo já iniciara. O Cristianismo pode ser visto então como
uma nova interpretação do judaísmo.
Então o Cristianismo nasce de um mito? A resposta mais contundente seria dada a partir
da explicação do que é um mito e após tal explicação pode-se analisar como ocorre, segundo o
livro sagrado cristão, o nascimento dessa nova religião espelhada e remodelada a partir do
judaísmo. “O mito descreve as diversas e dramáticas irrupções 99 do sagrado no mundo”
(ELIADE, 2018, p. 86). Jesus, veio ao mundo e esteve entre os homens, como a Bíblia afirma.
Em toda sua trajetória buscou converter os homens, trazê-los para o reino de Deus e o-fazia por
meio de suas pregações mas não tinha o objetivo claro de fundar uma nova religião. A igreja
cristã vai nascer da atividade realizada pelos discípulos que pregavam a nova interpretação
religiosa de Jesus. O que Ele pretendia, pode-se dizer que era unicamente levar a humanidade
ao reino do Pai (antes, restrito ao povo de Israel).
São vários mitos em torno da fundação desta nova religião. O Pentecostes é,
definitivamente, o que narra o começo da igreja; contudo, existe um conjunto de histórias a
respeito de Jesus que o projeta no universo daquilo que, hoje, é considerado mito.
Os mitos que projetam Jesus de Nazaré num universo de arquétipos e figuras
transcendentais são tão “verdadeiros” quanto seus gestos e palavras: esses mitos
confirmam, de fato, a força e a criatividade de sua mensagem original. É, aliás, graças a
essa mitologia e simbologia universais que a linguagem religiosa do Cristianismo tornase ecumênica e acessível para além do seu foco de origem (ELIADE, 2011, p. 296).

Conforme explica Eliade, as histórias dos evangelhos narram diversos prodígios
realizados por Jesus como curar enfermos, ressuscitar mortos, andar sobre as águas, multiplicar
99

No contexto aqui trabalhado, representa a presença de Jesus entre a humanidade ou as diversas vezes em que o
Espírito Santo veio até os homens.
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alimentos e etc. tais acontecimentos lhe transformam em um ser “mágico” que podia operar
obras nas quais os homens comuns eram incapazes. São essas histórias que o tornam diferente.
Jesus é o Filho de Deus e essa característica confere a ele “poder” para realizar ações em nome
do Pai e da fé, todos esses acontecimentos eram verdadeiros milagres.
Outro detalhe importante da pregação de Jesus é a fé. A partir do uso desta seus discípulos
também poderiam realizar atos como os Dele. No Evangelho de Mateus está escrito: “Ele
respondeu: [...] se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este
monte: ‘vá daqui para lá’ e ele irá...” (BÍBLIA, Mateus 17, 20). A Fé é então o alimento da crença.
É por meio da fé que Jesus prega o evangelho seguindo o preceito da salvação, a fé opera
milagres e é ela também a responsável pela conversão. Os homens acreditam na palavra pois ela
lhes garante que serão salvos tendo fé e assim poderão alcançar o reino divino. Entretanto o
próprio Jesus, em suas evangelizações, deixa claro que a fé não era o suficiente; é necessária, mas
não menos importante. Ele ressaltava a relevância do arrependimento como, por exemplo, foi
citado no caso em que ele perdoa os pecados da mulher “vai-te e não peques mais”.
A ideia de fé, no Cristianismo, está fortemente ligada a busca pela salvação, pela morada
no paraíso juntamente ao Pai. Este paraíso, conforme Jesus e seguidamente seus discípulos
ensinavam, é um lugar onde não existe impureza. Logo os homens desligam-se da carne e
passam a crer no espírito. De acordo com Dawson, “ao final o reino deverá ser restaurado
quando as pessoas deixarem de confiar no homem ou no auxílio do “braço da carne” e
depositarem sua confiança no poder de Iahweh e na sua salvação” (2014, p. 159). É essa crença
que impulsiona a entrega cristã. Jesus fez-se carne e habitou entre os homens e durante o período
em que esteve presente, não cedeu às suas “ilusões”.
As imagens que projetam a figura de Jesus e o Cristianismo difundem-se então pela
oralidade, por meio da linguagem, as palavras e os atos de Jesus são repassadas a outros povos
praticantes de outras religiões e adeptos de outras línguas. Entretanto, é por meio dos discípulos
e de suas falas a respeito de Cristo que estas outras culturas estrangeiras passam a conhecer a
Deus, o Deus que antes estava restrito ao conhecimento de Israel – seu povo escolhido.
A fala, e não a lança ou a pá, é a força que cria a cultura humana. A invenção da língua
foi o primeiro passo no processo que conduziu à civilização, e nenhuma das invenções
humanas subsequentes - a agricultura e a domesticação dos animais, o uso dos metais
e a descoberta da escrita, a construção da cidade e do Estado – ainda que importantes,
podem ser comparadas com esse arquétipo e fonte de toda a atividade cultural
(DAWSON, p. 119, 2014).

O desenvolvimento da fala conforme Dawson, é a força motriz do progresso da religião
cristã. O Cristianismo se expande pela linguagem oral, Jesus inicialmente fala com as multidões
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juntamente aos seus discípulos, em seguida, estes propagam os ensinamentos deixados por Ele
para outros povos e culturas. Não é sem motivo que, no Pentecostes, descem do céu línguas
flamejantes. Seu significado denota a disseminação de uma cultura religiosa nascente e que se
espalha por meio da oralidade.
Os ensinamentos de Cristo estavam sempre fixados nesses pilares: fé, arrependimento
e a promessa de salvação – a habitação no reino eterno. Sua evangelização tinha um público
geralmente bem definido, a quem ele costumava ensinar em locais públicos e seu discurso era
realizado utilizando meios didáticos, isto é, as parábolas para que aqueles que o ouvissem,
pudessem compreendê-lo e assim crer e aderir seus princípios.
É relevante aqui ressaltar que aderir aos princípios cristãos significa passar a comportase como Jesus, isto significa praticar aquilo que por ele é tido como o bem, que ele denomina
bem aventuranças.
3

Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus; 4Bemaventurados os que choram, porque eles serão consolados; 5Bem-aventurados os mansos,
porque eles herdarão a terra; 6Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque
eles serão fartos; 7Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão
misericórdia; 8Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; 9Bemaventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; 10Bemaventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos
céus; 11Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo,
disserem todo o mal contra vós por minha causa (BÍBLIA, Mateus 5:3-11).

Para o Cristianismo, mais importante do que só buscar os ensinamentos é praticá-los,
assim segundo a pregação de Cristo, viver a palavra na prática é entregar-se a fé tendo a
esperança de que todo sofrimento ocorrido neste mundo, se baseado nos ensinamentos equivale
a vida ao lado de Deus, isto é, no paraíso.
É, após a subida de Jesus que os discípulos passam a propagar os ensinamentos deixados
por Ele. “Pedro pede aos judeus que se arrependam e que cada um deles seja batizado em nome
de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados” (ELIADE, 2011, p. 300). Em seguida, passam
a orientar os pagãos em diferentes lugares e a partir disto começam a nascer as primeiras
comunidades cristãs.
Sucedendo a Pedro tem-se Paulo, um dos mais importantes evangelizadores cristãos que
a história dessa religião pôde conhecer. É a partir de sua experiência absorta que ele passa a
reconhecer Jesus tal como o verdadeiro filho de Deus. E, em seus sermões ele instruía o
caminho da salvação por meio da identificação com Jesus. É Paulo quem leva a palavra de
Cristo a lugares distantes, depois de sua experiência com Jesus ele converte-se e toma para si a
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missão de converter outros povos. Paulo100 foi um dos maiores responsáveis pela difusão da
igreja cristã, sua trajetória como perseguidor dos cristãos transforou-se numa história de luta
pela conversão dos povos ao Cristianismo, segundo a Bíblia, Paulo “22não era conhecido de
vista das igrejas de Cristo na Judéia; 23mas somente tinham ouvido dizer: aquele que outrora
nos perseguia agora prega a fé que antes procurava destruir; 24e glorificavam a Deus a respeito
de mim” (BÍBLIA, Gálatas 1, 22-24).
As pregações de Paulo tinham o mesmo cunho das palavras de Cristo, voltavam-se sempre
ao abandono dos prazeres terrenos, cobiçados pela carne e impunham a prática de atos imaculados.
“Aos pagãos convertidos impõe-se que se abstenham apenas das carnes sacrificadas a ídolos, bem
como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. (Atos, 15:29)”
(ELIADE, 2011, p. 304). Enfatiza-se que nesta pregação ele pretendia não somente inibir dos
pecados mas apresentá-los ao Cristo, Filho de Deus. Tendo em vista que é difícil acreditar naquilo
que não se pode ver, ele buscou adaptar a palavra da religião aos meios comunicáveis para os
incrédulos, já que propagar um homem crucificado parecia loucura.
A igreja cristã iniciada a partir da evangelização de Jesus, tem seus princípios
fundamentados na religião e tradição judaica, assim, após o retorno de Cristo aos céus, seus
discípulos cumpriram com a tarefa de dar continuidade ao que Jesus havia iniciado. Quando o
povo judeu passa a desagradar a Deus, é Jesus quem vem a Terra para trazer seu povo perdido
novamente para junto de Javé.
Conforme Dawson, “na tradição de Israel, foi estabelecida uma relação ímpar entre
Deus, o homem, a sociedade humana e a história, uma relação que não foi rompida pela
deserção de Israel, mas foi continuada e ampliada na igreja cristã e na sua história” (DAWSON,
2014, p. 165). O nascimento da Igreja Cristã é mais do que isso, Jesus não só conduz “as
ovelhas” ao pai, mas orienta ao caminho um grupo muito maior que, depois dele, não se
restringe somente a Israel, mas a todos os povos. Esta “missão” que Jesus recebe do pai, é
cumprida por ele e desenvolvida por aqueles que vieram posteriormente a ele.
3 Cristianismo: a consolidação de uma cultura religiosa
Por ter se tornado um conceito múltiplo o termo cultura é atribuído a diferentes aspectos da
vivência humana. Para Lévi-Strauss, a cultura acontece a partir do contato entre diversos grupos
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Inicialmente chamado Saulo, nasceu em Tarso na Cilícia. Saulo era judeu, pertencente a outros grupos israelitas,
os chamados de judeus da dispersão. Segundo a Bíblia, “[...] Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da
tribo de Benjamim.” (Romanos 11:1).
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humanos, assim: “duas culturas elaboradas por homens pertencentes a uma mesma raça101 podem
diferir tanto ou mais do que duas culturas provenientes de grupos racialmente afastados.” (LÉVISTRAUSS, 1991, p. 1) Portanto, a cultura religiosa cristã que nasce do judaísmo recebe de Jesus as
primeiras alterações e a partir de então se transforma numa prática religiosa diferente.
Todavia, trazendo este conceito para o sentido religioso cristão tem-se por alicerce o seu
surgimento, desenvolvimento e consolidação como religião ocidental. De modo que foi abordado
anteriormente, o impulso de expansão do Cristianismo foi a oralidade, a transmissão da palavra de
Jesus realizada por seus discípulos. Por meio das evangelizações pessoas foram se convertendo e
formando novos grupos com uma visão de mundo e hábitos comuns pautados na vivência e nas
palavras de Jesus, assim se formou uma identidade cultural fundamentada na religião.
Ao estabelecer os primeiros apóstolos, Jesus formou o primeiro conjunto de pessoas que
futuramente se tornariam os pilares de sua igreja e que com base neles os novos fiéis buscariam
dar continuidade a jornada de fé por meio da entidade religiosa e instituindo chefes para
comandar tal tarefa. “Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a
minha igreja...” (BÍBLIA, Mateus 16:18) Deste modo, como era nas demais religiões, o
Cristianismo cria então seus sacerdotes e estes vão tentar espelhar-se em Cristo e transformar
seus comportamentos em um modelo a ser seguido.
A tradição cristã organiza-se então por meio de um composto simbólico e um conjunto
de ações que visa a imitação dos hábitos divinos e por meio de sua sacralização cria assim um
modelo cultural religioso. Desta forma, cultura e religião vão se fundir e consolidar o movimento
de conversão cristã numa instituição – a Igreja Católica. “É certo que o reino será “evidente”
em primeiro lugar aos crentes, mas toda comunidade cristã pode tornar-se o modelo exemplar
de uma vida santificada e, portanto, um estímulo à conversão” (ELIADE, 2011, p. 313).
É a partir deste ponto que ocorre o início da criação de um modelo identitário pautado
na crença escatológica102 anunciada por Jesus. Como afirma Dawson (2014), “a religião é um
fenômeno psicológico quase universal e comum a todas as culturas [...] existem certos
elementos comuns a todos e que podem ser vistos como essencialmente religiosos, tais como a
adoração e a prece, ou também o rito e o sacrifício” (p. 106). Dentro do Cristianismo a adoração
é uma prática comum herdada do judaísmo e que demonstra a força da crença como um aspecto
cotidiano, já que adorar, no plano religioso, requer acreditar que existe um poder além do
101

A citação foi retirada do texto raça e história, contudo, aqui pretende-se trabalhar uma perspectiva diferente da
do autor. Enquanto ele busca apontar as raças humanas, neste texto, optei por apontar os grupos culturais e
religiosos que contribuíram para o desenvolvimento do Cristianismo.
102
Que faz referência à escatologia; que está relacionado com a doutrina das coisas que podem acontecer no final
dos tempos.
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humano (demonstrado pela ressurreição e reafirmado na Trindade Santa) que sustenta uma
relação entre o homem e sua doutrina.
A adoção de uma nova religião, em Roma, dar-se por meio da conversão de povos
distintos, que será responsável pela unificação e formação de um modelo cultural baseado na
religiosidade. Aquilo que antes pertencia somente a esfera religiosa, agora passa a ser um hábito
também cultural, pois está presente no cotidiano e faz parte da identidade desse povo e é a partir
disso que religião e cultura serão tornadas uma só.
Pela oralidade os primeiros discípulos fundam o Cristianismo e como consequência
criam, mesmo que sem intenção, um novo padrão de costumes baseados naquilo que foi
ensinado por Cristo.
1

E sucedeu que, num dia de sábado, passava Jesus pelas searas; e seus discípulos iam
colhendo espigas e debulhando-as com as mãos, as comiam. 2Alguns fariseus, porém,
perguntaram; Por que estais fazendo o que não é lícito fazer nos sábados? 3E Jesus,
respondeu-lhes, disse: Nem ao menos tendes lido o que fez Davi quando teve fome,
ele e seus companheiros? 4Como entrou na casa de Deus, tomou os pães da
proposição, dos quais não era lícito comer senão só aos sacerdotes, e deles comeu e
deu também aos companheiros? 5 Também lhes disse: O Filho do homem é o Senhor
do sábado. (BÍBLIA, Lucas 6:1-5)

Sendo então a cultura um conjuntos de práticas cotidianas estabelecidas ou não por leis,
ela sofre constante transformação. O Cristianismo é também a prática cotidiana de seus adeptos
e segue um agrupamento de costumes estabelecidos nos primórdios de sua instituição. Do
mesmo modo que para o judaísmo era comum que nada considerado ilegal fosse praticado no
sábado, para o Cristianismo a regra é alterada e os costumes se transformam, o que antes era
uma prática ilícita agora praticada em nome de um “bem” deixa de ser ilegal.
Portanto, os elementos religiosos que compõem a cultura são diversos, tais como o
batismo, o matrimônio e o jejum. Utilizamos como exemplo o casamento. Este se transforma
num filtro religioso que objetiva a sacralização do ato sexual antes visto como prostituição,
assim sendo, para a pessoa religiosa o casamento torna-se uma prática essencial para viver fora
do pecado ou externo ao mundo profano. Weber (2015) vê o casamento não só como uma
legalização do ato para a religião, mas como uma passagem que “abrange uma grande
quantidade de formas intermediárias. Concepções do matrimônio como um contrato econômico
para dar segurança à esposa e herança legal aos filhos...” (p. 70). As práticas religiosas passam
então a ganhar outro contexto que agora não se expressa somente na cultura, mas que está ligada
ao Estado e assim exercem uma função econômica e de poder.
A religião, enquanto fenômeno cultural incumbe um modelo de crença que permeia as
civilizações: a dualidade entre bem e mal, assim designa culturalmente aquilo que considera
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bom e condena o que é visto como mau. Aqui, faz-se um retorno a prática matrimonial (visto
que é a união entre homem e mulher e que após sua consumação ambos pertencem um ao outro)
que por ser abençoada por Deus é tida como benigna e moralmente correta. Contudo, mesmo
após o casamento tanto o homem quanto a mulher podem retornar ao seu “instinto” e realizar o
ato carnal com outro/outra parceiro/parceira e é nesse momento que se percebe o julgamento
moral negativo a respeito desta ação, ou seja, o adultério é o mal existente nessa relação.
Contudo a religiosidade não só introduz a dualidade como também vai utilizar dessa
dualidade para orientar a humanidade ao “caminho” que ela deve traçar para obter a salvação
eterna. Mas como essa construção da dualidade interfere na cultura das civilizações humanas?
Ora, se a humanidade é composta pecadores e o pecado é aquilo que não é bom, logo a religião
tende a direcionar os homens a buscarem o bem, ou seja, a beatitude, e isto equivale a impor
regras que o conduzam de volta a benevolência. Essas regras foram entregues por Deus para
Moisés e depois sintetizadas por Jesus no Novo Testamento103, elas são a base da doutrina
judaica e por conseguinte também da doutrina cristã.
Contudo, existe no Antigo Testamento do livro sagrado cristão uma passagem que diz
“32olhai, pois, que façais como vos ordenou o Senhor vosso Deus; não desviareis nem para a
direita nem para a esquerda. 33Andareis em todo o caminho que vos ordenou o Senhor vosso
Deus...” (BÍBLIA, Deuteronômio, 5:32-33). Isto aplica-se as condutas cristãs quando trata-se
da obediência. A tradição religiosa impõe aos homens que se mantenham obedientes às ordens
de Deus para que possam alcançar a vida de plenitude em seu reino. Assim, do mesmo que o
Jesus obedeceu a Deus, os homens como suas criaturas devem-no respeitar e seguir suas leis.
A religião cristã tomará como base os mandamentos judaicos, colocados no Antigo
Testamento de seu livro sagrado, que prescrevem tudo o que os homens devem ou não fazer.
"18[...] Não matarás; não adulterarás; não furtarás; não dirás falso testemunho; 19honra a teu pai
e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo.” (Mateus 19:18-19) Assim exercendo
qualquer ação contrária, o homem estará fora dos caminhos da salvação designados por Jesus.
Segundo Eliade (2011), “[...] O mal é engendrado pela desobediência dos homens...” (p. 236)
isto é, o mal é o desvio de conduta humana que tende a efetuação de atitudes perniciosas.

“37Respondeu-lhe Jesus: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu
entendimento. 38Este é o grande e primeiro mandamento. 39E o segundo, semelhante a este, é: Amarás ao teu
próximo como a ti mesmo. 40Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas.” (BÍBLIA, Mateus
22:37-40)
103
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4 Considerações finais
Falar sobre religião sob um ponto de vista acadêmico-científico é sempre tarefa difícil.
Principalmente, quando precisamos nos afastar das impressões e premissas religiosas que
carregamos ao longo da vida pela formação e educação religiosa, geralmente, imposta pelos pais.
Por isso, esse trabalho teve um papel importante e simbólico para os autores que tiveram
a sua formação religiosa inicial na Igreja Católica Apostólica Romana e agora fazem uma
releitura do poder simbólico dessa religião sobre um ponto de vista do papel e mítico e
simbólico de Cristo para a propagação do Cristianismo pelos quatro cantos do mundo.
Ao abordar o Cristianismo enquanto religião consolidada e predominante em diversos
lugares do mundo é necessário compreender seu trajeto inicial a partir de um “milagre” ocorrido
no Pentecostes e que uma carga simbólica apresentada pela figura das línguas e do fogo, como
uma representação do Espírito Santo, que leva aos discípulos o dom de falar em outras línguas,
potencializaram o cristianismo pelo mundo. É somente após o Pentecostes que o Cristianismo
se espalhou no território romano convertendo pessoas de diversos lugares e formando grandes
comunidades cristãs.
Após sua consolidação a partir da ressignificação do judaísmo feita por Jesus, a religião
cristã ganha “força” não só pela quantidade de fiéis, mas pela forma como as pessoas passam a
identificar-se com as premissas pregadas pela própria religião. Cristo buscava, em geral,
pessoas esquecidas ou negadas pela sociedade, suas palavras voltavam-se ao acolhimento de
pobres, enfermos e pecadores. A partir de sua conversão estes deveriam seguir o que lhes foi
ensinado seguindo o exemplo de Jesus e, deste modo, a religião passa a penetrar o cotidiano
das pessoas, ditando a forma como deveriam viver para que obtivessem a salvação que lhes foi
prometida juntamente com a morada do Pai.
Portanto, a religião cristã se forma a partir de um movimento de evangelização que
ocorre por meio da oralidade e se consolida após a introdução de suas leis no cotidiano de seus
seguidores de modo que se tornam o padrão comportamental da comunidade e depois disso
passa a adentrar outras esferas como, por exemplo, a cultural, a social, a econômica, a política
e a educacional (WEBER, 2015).
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RESUMO: O artigo elaborado, visa analisar a importância da leitura dos contos e fábulas na
educação infantil na escola Antônio Faustino da Silva no município de Viana-MA. A pesquisa
foi feita na vivência em sala de aula com os alunos da educação infantil II. Com objetivo de
mostrar a importância da leitura dos contos e fabulas sobre os acontecimentos internos quanto
à visão de mundo das crianças. Também, buscou-se analisar como isso pode influenciar na
formação da personalidade e no imaginário e de que forma isto possa contribuir para seu
desenvolvimento social e afetivo. A capacidade que temos de raciocinar é dadiva que é apenas
da natureza humana e, estimular isto desde cedo é fundamental para o desenvolvimento
intelectual e emocional do ser humano. Portanto faz-se necessário que os educadores usam
desses instrumentos para estimular as crianças em potencial para o habito da leitura, através do
mundo imaginário.
Palavras-chave: Infância; Imaginação; Anos Iniciai; Educação Infantil.

1 Introdução
A pesquisa em questão tem como objetivo o estudo da importância da leitura de contos
e fabulas na Educação infantil nos anos iniciais na escola municipal Antônio Faustino da Silva,
localizada no município de Viana/MA.
A leitura de contos e fabulas são atividades fundamentais e significativas para a
crianças, sendo uma fonte inesgotável de prazer, pois permite uma viagem ao mundo da fantasia
e da imaginação, que é tão presente na infância além de jorrar ideias e ensinamentos. É fato que
a leitura nos encaminha para um mundo de descobertas, fantasias e utopias que atingem
diretamente a nossa essência, de forma que a presente pesquisa buscou compreender como isto
afeta o imaginário do aluno e como o ajuda no processo ensino aprendizagem da linguagem
adquirida na leitura dos contos e fábulas.
Partimos de uma problemática de que "qual a concepção de linguagem que são
trabalhados em sala de aula, e como isso reflete no comportamento das crianças? E qual a
função do ensino de fábulas e contos em sala de aula. O uso desse material auxilia nessa
concepção?" A partir dessa problemática queremos saber qual concepção de linguagem o
educando deixa transparecer ao elaborar e selecionar as fábulas e contos e como o aluno
acolherá essa dinâmica.
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A fábulas quando lida auxilia o aluno com que materialize em sua mente cada detalhe
ali descrito, buscando, de alguma forma, relacionar com sua realidade. Dessa forma, a leitura
interfere nos nossos princípios e valores, moldando o ser de acordo com o objetivo ali passado
sendo de fundamental importância atentar para as fábulas pois contribui para formação ético e
moral do aluno e a linguagem é uma ferramenta vital para esse processo. Portanto, o principal
objetivo desta pesquisa é incentivar a leitura das crianças por meio de fábulas e contos e analisar
o desenvolvimento de suas funções afetivas e cognitivas.
Tendo também como objetivo compreender os acontecimentos internos quanto à visão
de mundo das crianças, seus conceitos sobre sociedade e, consequentemente, seu
comportamento para com o seu próximo, com base na linguagem adotada nos contos e fábulas.
Entender o processo ensino-aprendizagem dos alunos, comprovar a eficácia do ensino
através de fábulas e contos na formação do aluno, chegar a importância da linguagem no
contexto social e escolar do aluno. Ensinando a convivência em sociedade, para que dessa
forma, eles já comecem a ter uma formação integral.
O que se observa é que os livros estão sendo abandonados, as histórias esquecidas as
tecnologias e mídias cada vez mais acessíveis as crianças. Tornando um grande desafio para o
professor e qual é o seu papel diante das novas tecnologias no processo educativo.
A leitura precisa estar sempre presente na sala de aula, para que possa desempenhar um
papel cada vez mais importante na vida dos alunos, isso fará compreender o mundo sobre
diversas perspectivas, são habilidades indispensável para um pleno convívio social. Dessa
forma este projeto se faz importante pois enquanto professores pesquisadores podemos
vivenciar no ensino brasileiro e mais especificamente na cidade de Viana- MA a real
necessidade da linguagem que são empregadas nas fábulas e contos para formar o cidadão
comprometido com a sociedade.
2 Educação infantil: Aspectos Legais
Os primeiros passos no reconhecimento da educação infantil no Brasil deram-se com a
Constituição Federal de 1988, no seu art. 208, do inciso IV, onde a Carta Magna citava o
atendimento de crianças de 0 (zero) a 6 (seis) anos de idade como dever e obrigação do Estado.
O ECA (Estatuto da Criança e Adolescente) também em 1990 reforça no seu Art. 53 e
Art. 54, o direito ao atendimento educacional às crianças de zero a seis anos que precisava ser
e mantido e oferecido pelo Estado de maneira obrigatória. (BRASIL, 1990).
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Já o termo educação infantil veio surgir com regimento legal com a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional de 1996, passando assim a fazer parte da educação básica. Segundo
Lei n. 9.394/96, a Educação Infantil é uma etapa da educação básica e compreende o atendimento
às crianças de 0 a 5 de idade, dividida em modalidades: creches (0 a 3 anos) e pré-escolas (4 a 5
anos) as quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos que constituem
estabelecimentos educacionais públicos e privados que cuidam e educam de crianças em jornada
integral, na maioria dos casos das creches, ou parcial, no caso das pré-escolas, regulados e
supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetido a controle social.
Portanto é na LDB de 1996 que a Educação Infantil é reconhecida pela primeira vez, na
lei maior da educação, como uma etapa da educação básica. A Educação Infantil é tratada numa
seção específica, sendo três os artigos que compõem esta seção:
Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade
o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.
Art. 30. A educação infantil será oferecida em: l - creches, ou entidades equivalentes,
para crianças de até três anos de idade; II - pré-escolas, para as crianças de quatro a
seis anos de idade.
Art. 31. Na educação infantil a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e
registro do seu desenvolvimento.

Além desses artigos específicos, há outras diretrizes e normas na LDB que dizem
respeito à Educação Infantil. Entre elas, destacam-se as que tratam das competências específicas
da União, dos estados, municípios, instituições e professores, com relação a essa etapa da
educação básica, para orientar as políticas públicas na área e a elaboração, planejamento,
execução e avaliação de propostas pedagógicas e curriculares.
Mas, para manter a educação infantil, os municípios precisariam receber a colaboração
dos diferentes entes de governo: Art. 30. Compete aos municípios, VI - manter, com a
cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de
ensino fundamental; (BRASIL, 2006).
O Art. 29, da LDB de 1996, foi alterado pela Lei nº 12.796, de 2013. A educação infantil,
entendida como a primeira fase da educação básica, passou a ser definida como faixa etária dos
0 (zero) aos 5 (cinco) anos de idade: A educação infantil, primeira etapa da educação básica,
tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus
aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da
comunidade. (BRASIL, 2013).
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3 O hábito para a leitura começa na infância
É de suma importância saber ler, por isso é necessário que a humanidade prossiga, mas não
basta só decifrar o código escrito, mas a partir dele, formar novos pensamentos.
Quanto mais cedo a criança tiver contato com a leitura, maior será a possibilidade dela se
tornar um excelente leitor, além de despertar o amor pelos livros.
As crianças, desde a educação infantil são inseridas no mundo das narrativas dos contos de
fadas. A partir dos conceitos referenciados por tais estórias, vão se criando modos de inferência no
meio social e assimilando questões especificas da linguagem escrita (SOUZA, 2010).
Observa-se o quando é importante ler para criança e como o contexto familiar deve estar
inserido neste processo de ensino e aprendizagem, esse incentivo tem que ser compartilhando entre
escola e família, pois ambos são importantes nessa construção de conhecimento.
Desenvolver o habito e interesse pela leitura é um processo contínuo, que precisa começar
muito cedo, em casa, aprimorar-se na escola e permanecer pela vida toda. Ter em casa livros e contar
histórias, enquanto recém nascidos, enquanto pequenos, fortalece um elo entre criança e livro,
estimulando o desejo e amor pelo mesmo.
O que hoje se observa é que temos menos livros em casa, quase não lemos para as crianças.
Com as mudanças da sociedade e os avanços tecnológicos, não que isso seja negativo, mas como
estamos usamos e para que fim. Muitas das vezes os pais deixam de reter o que de melhor a tecnologia
vos oferece. Mas o que queremos aqui exortar é, o quanto a leitura de histórias seja ela fabulas ou
conto, traz grande conhecimento e contribui para formação de personalidade emocional e humana da
criança. Pois muitos dos pais não dão o devido valor as leituras, não veem o livro como fonte
importante de conhecimento.
É preciso incentivar a leitura, e os pais são os primeiros nesse processo. Despertar nos filhos
o gosto, amor pela leitura deve vim na infância, como uma sementinha que se lança ao solo, para aos
poucos ir germinando, crescendo, ganhando força. Mas, para que isso aconteça é preciso que os pais,
escola leia para as crianças. Nesse sentido o conto e fábulas vem ajudar, auxiliar o habito pela leitura,
pois eles têm uma linguagem própria para as crianças como uma forma compreensível e prazerosa.
4 O papel do professor para o desenvolvimento da prática de leitura em sala de aula.
A escola tem como função primordial, bem como do professor ensinar a ler, o gosto da
leitura tem que ser despertado pelo próprio professor que deve incentiva os alunos a se
aproximar dos livros, principalmente, transforma-los em sujeitos leitores e transformadores,
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através dos contos e fábulas maravilhosos que a literatura possui. Ou seja, isso vem alargar o
domínio dos níveis de leitura e escrita dos educandos.
É fundamental que os alunos vejam seu professor envolvido com a leitura e com o que
se conquista através dela. Mas para que o professor seja de fato um formador de leitores ele
precisa se apresentar como leitor atualizado que viva isso no seu cotidiano. Observar um
professor seduzido pela leitura pode despertar o desejo de fazer o mesmo. (RAUEN, 2008).
Dessa forma, podemos pontuar, inicialmente, a importância do papel do professor como
leitor o qual serve de modelo para os alunos e a função de mediador que tem nesse processo. O
aluno precisa de apoio, informação, incentivo e dos desafios proporcionados pelo professor.
Assim, o aluno vai dominando, progressivamente aspectos da tarefa de leitura que, no início,
são distantes dele (RAUEM, 2008).
Segundo Neves (1998), o professor é aquele que apresenta o que será lido:
O livro, o texto, a paisagem, a imagem, a partitura, o corpo em movimento, o mundo.
É ele quem auxilia a interpretar e a estabelecer significados. Cabe a ele criar, promover
experiências, situações novas e manipulações que conduzam à formação de uma
geração de leitores capazes de dominar as múltiplas formas de linguagem e de
reconhecer os variados e inovadores recursos tecnológicos, disponíveis para a
comunicação humana presentes no dia-a-dia.

Rauen (2008), pontua a importância do papel do professor como leitor o qual serve de
modelo para os alunos e a função de mediador que tem nesse processo. O aluno precisa de
apoio, informação, incentivo e dos desafios proporcionados pelo professor. Assim, o aluno vai
dominando, progressivamente aspectos da tarefa de leitura que, no início, são distantes dele.
É importante uma atenção maior ao discutir com os alunos sobre o que foi lido, para
que venha despertar, envolve-los e que eles possam expressar seu gosto pela história e se
concordam ou não com o que foi narrado: dizer se a história é boa, se é muito comum, se é curta
ou longa demais, como são as personagens, se apareceram durante toda a história e se tiveram
importância na narrativa, o pensam sobre a atitude do herói e do vilão, e outras coisas mais. É
importante ressaltar a necessidade precisa do diálogo entre professor e aluno, despertando neles
a reflexão e a construção da imaginação que é peculiaridade das histórias infantis.
Portanto, o professor precisa sempre pensar e adotar métodos pedagógicos que
estabeleçam a exploração da leitura na sala e aula, visando buscar o desenvolvimento infantil,
promovendo o potencial criativo e intelectual, através da construção de significados e
conhecimentos que auxiliem a criança na interação social, ou seja, a leitura precisa ser usada
como ferramenta do ensino lúdico, proporcionando prazer e descoberta (FERNANDES, 2010).
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Mas, apesar de todos os desafios, os profissionais da Educação Infantil estão buscando
se aperfeiçoar cada vez mais para exercerem suas atividades com zelo e com conhecimentos
que visam proporcionar um início de alfabetização que possa trazer dignidade e autonomia a
seus educandos, visando formar futuros cidadãos conscientes de seus deveres e direitos dentro
da sociedade (DIAS; de FRANÇA, 2019).
5 A importância da leitura dos contos e fábulas.
A arte de contar histórias é uma das práticas mais antiga que conhecemos. “Essa arte
remota à época do surgimento do homem há milhos de anos. Contar história e declamar versos
constituem práticas da cultura que antecedem o desenvolvimento”. Era de grande importância
na cultura primitiva saber ler e escrever, interpretar sinais da natureza, porque mais tarde iam
se tornar registros, com os quais seriam descritas coisas do cotidiano que poderia ser lido e
compreendido pelos integrantes do grupo (MATEUS et. al, 2015).
Contar história para uma criança é de suma necessidade é algo fundamental para
despertar incentivar a imaginação é a ponte que se constrói entre o fictício e o real. Os fatos, as
cenas e os contextos são do plano do imaginário, mas os sentimentos e as emoções transcendem
a ficção e se materializam na vida real. (RODRIGUES, 2005).
A leitura infantil tem grande importância na vida das crianças, pois transmite
conhecimento e valores, o atuar é decisivo na formação e no desenvolvimento do processo
ensino-aprendizagem. As leituras infantis se tornam um desbravar em um mundo totalmente
desconhecido de descobertas e encantamento, fantástico e lúdico, cheio de fantasias e
imaginação. E por ser cheio de aventuras e emoções, a criança se apaixona por esse fantástico
mundo mágico. Abrindo-se futuramente para um apaixona-se literário.
Existe um momento na vida da criança que elas gostam de fantasiar, brincar com
situações imaginária, elas não se cansam de ouvir os contos e fábulas. Pois, a história prende a
atenção, desperta curiosidade a imaginação e a capacidade criadora, promove o enriquecimento
na vida interior da criança, auxiliando-a a entender melhor as suas emoções.
Segundo Bastos (2015) a leitura de histórias é um momento em que a criança pode
conhecer a forma de viver, pensar, agir e o universo de valores, costumes e comportamentos de
outras culturas situadas em outros tempo e lugares que não o seu.
Mas, é bom ressaltarmos que o amor pela leitura não é coisa que se dá de imediato, no
princípio do projeto tivemos muita dificuldade de prender atenção dos alunos, mesmo porque
para muito alunos era o primeiro contato com a leitura. É importante que as crianças conheçam
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tenha o contato com os livros em casa, os pais devem ser o primeiro a proporcionar isso as
crianças, pois a escola terá grande dificuldade no início para tornar a leitura prazerosa, segundo
a citação a seguir:
A criança que toma contato com o livro pela primeira vez ao entrar na escola, costuma
associar a leitura com a situação escolar, principalmente se não há leitura no meio familiar.
Se o trabalho escolar é difícil e pouco compensador, a criança pode adquirir aversão pela
leitura e abandoná-la completamente quando deixar a escola. É conveniente então que o livro
entre para a vida da criança antes da idade escolar e passa a fazer parte de seus brinquedos e
atividades cotidianas (BARKER e ESCARPIT, 1975).

6 Metodologia
O presente trabalho teve início no 1º bimestre na escola Municipal Antônio Faustino da
Silva na cidade de Viana/MA, no ano de 2019. O projeto foi empregado da seguinte forma.
Toda as sexta-feira das 08h00min às 11h30min horas, respeitado o intervalo de 30 minutos
As atividades desenvolvidas foram: no primeiro horário sentávamos em rodas para a
leitura da historinha, já no segundo horário, trabalhávamos com pinturas que eram as figuras
que tinham relação com os livros.
7 Resultado e discussão
Resultados encontrados foram análises feitas de um Projeto desenvolvido com os alunos
do ensino infantil II na escola Municipal Antônio Faustino da Silva.
As leituras de contos e fábulas eram feitas uma vez na semana, em rodas de leituras, as
atividades eram proveitosas observamos os alunos conectados, atentos a tudo que ia sendo lido.
No início do projeto encontramos muitas dificuldades, os alunos não tinham habito de
leituras e em meios a agitação não conseguíamos prender a atenção com as histórias. Mas, com
passar do tempo eles foram se conectando aquele ambiente, com aquela postura de sentar e ouvir.
Então contávamos a história e mostrávamos as imagens, notava-se que as ilustrações do
livro chamavam muito atenção deles. Depois de cada parágrafo pedíamos para que eles falassem o
que achavam da história e das gravuras que viam no livro, alguns bem participativos outros não.
Ao observar que alguns não interagiam, comecemos a perguntar de forma isoladamente
para aqueles que estavam calados, tentando de toda forma inserir naquele contexto do momento.
Uma das grandes dificuldades encontrada, era que na escola não tinha um acervo digno
no que diz respeito a leituras infantis /contos e fabulas também não tinha um espaço para leitura.
A partir do segundo mês do início das leituras dos contos nota-se o encantamento e o
envolvimento das crianças pelas leituras, por aquele momento, o mundo de fantasias que
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inventamos. Elas cada vez mais envolvidas, inserida naquele contexto, de forma voluntária já
interagiam, fazendo perguntas, opinando. E esse era nossos objetivos traçados.
No segundo momento depois de ler os contos, as fabulas, vinha a parte de pintarmos as
figuras relacionada com leitura lida no dia. Era nesse momento a imaginação ganhava cor,
vida, podemos assim dizer que as crianças davam asas, tocava naquele mundo fantástico onde
a alegria era visível em seus comportamento e comentário com os coleguinhas. Esse momento
era de grande rebuliço entre eles na troca de lápis de cor, lápis de cera, canetinhas coloridas,
tornando um momento lúdico.
Já no segundo bimestres do projeto, era notório o comportamento e seus entendimentos
sobre o que foi lido, contado, sempre trazendo para eles o entendimento e a oportunidade de
colocar no lugar do personagem e como se comportaria em determinada situação.
A fantasia do mundo imaginário e apaixonante, a criança não tem como não se envolver.
Isto provavelmente auxiliará as crianças transmitindo valores, desde cedo tornando-os assim
cidadãos conscientes, que tem posturas e opiniões. Assim, da Ressurreição (2005), vem
corrobora com nossa pesquisa que através da fantasia, da imaginação, transmite-se à criança,
valores que poderão auxiliá-la na sua formação, ajudando-a a superar medos, a enfrentar
situações difíceis, enfim encorajando-a para alcançar o equilíbrio.
A capacidade que temos de raciocinar é dadiva que é apenas da natureza humana e,
estimular isto desde cedo é fundamental para o desenvolvimento intelectual e emocional do ser
humano. E os contos e fabulas é de suma importância nesse processo, pois a linguagem
simbólica que a historial infantil se apresenta e sempre um atrativo para qualquer criança é esta
relacionada aos dilemas enfrentado ao longo do amadurecimento emocional.
A autora Silva (2013), faz uma reflexão sobre a formação de valores através dos contos
e fabulas: Os contos atualizam ou reinterpretam questões universais como os conflitos de poder
e a formação dos valores, numa combinação entre realidade e fantasia promovendo o
desenvolvimento da personalidade.
Hugo (2009) também corrobora com nossa pesquisa, afirmando que os contos de fadas
no ensino infantil, abrem lugar para o raciocínio lógico, para as reflexões e os questionamentos,
envolvendo o aguçar de sua inteligência, de sua sensibilidade, fantasia com a realidade, de
uma forma natural, onde a criança irá se adaptando no seu convívio social, escolar e familiar,
dando oportunidades à criança de encontrar sentido para a vida sem perder a sua essência de
maneira prazerosa e descontraída.
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8 Considerações finais
Durante todo o decorrer do projeto conseguíamos ver o desenvolvimento, crescimento
e encantamento das crianças. Que alegria éramos ver as crianças se envolvendo, os olhinhos
brilhantes suas descobertas ao mundo totalmente mágico.
É importante destacar o quanto é necessário a inserção da leitura de contos e fábulas na
educação infantil e principalmente em casa. Por tanto dá continuidade na leitura é meramente
essencial nesse processo da vida escolar.
Visto a relevância em contar, ler a história para as crianças e para o sucesso da sua
utilização, é importante estarmos atento em que objetivos se pretende alcançar e adequá-los às
habilidades e capacidade de abrangência da criança, respeitando-se seu pensamento mágico e
seu desenvolvimento cognitivo.
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RESUMO: O teatro foi um grande empreendimento para o progresso da sociedade do século
XVIII ao tornar a escola dos bons costumes e do refinamento do gosto através dos espetáculos
teatrais. Nessa concepção, Rousseau apresenta reflexões sobre os homens na sociedade diante
do projeto do teatro, no qual confessa que os espetáculos não são maus em si mesmo, mas
depende dos costumes dos cidadãos, dado que a tragédia e a comédia foram inventados pelos
gregos exibiam suas próprias histórias no palco para educação do homem grego. Diante disso,
este trabalho tem com intuito de analisar as razões do filósofo Rousseau sobre o teatro e os
espetáculos teatrais para os cidadãos de Genebra na obra Carta D’Alembert paralelo com
Discurso sobre as ciências e as artes em que o autor ressalta sobre a depravação do homem
mediante o progresso das ciências e as artes.
Palavras-chave: Rousseau. Teatro. Espetáculo. Sociedade

1 Introdução
Ao escrever uma carta destinada ao senhor D’Alembert, o filósofo Jean-Jacques
Rousseau lembra que antes mesmo de que pudesse instalar o teatro para educar os jovens e os
cidadãos aos bons costumes como foi proposto pelo autor do verbete de Genebra, deve conceder
os homens o esclarecimento sobre o projeto do teatro. Com isso, o filósofo apresenta reflexões
críticas sobre o teatro e os espetáculos, destacando os passos para que possa compreender os
motivos que levaram a negativa aos espetáculos, antemão, aponta que os cidadãos têm o
compromisso com a verdade e a justiça para que os arranjos não prejudiquem nos deveres com
a pátria. Na obra intitulada Discurso sobre as ciências e as artes, Rousseau deixa claro que os
homens progrediram, saíram das sombras para as luzes da razão, referindo ao movimento da
ilustração, novos costumes apareceram em sociedade como o restabelecimento das ciências e
as artes, mas este progresso tornou a degradação do homem diante da polidez, recordando que
os homens estão suscetíveis às mudanças da sociedade ainda mais a vida curta e o tempo tão
valioso que resta-lhe, de toda maneira, explica que as necessidades advindas do progresso
levaram aos prazeres e a fuga das deveres. Assim, o teatro é entretenimento, e o homem não
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precisa de entretenimento que leve a diversão e a ociosidade quando os prazeres são próprios
da natureza estão de acordo com suas necessidades.
Uma vez que no teatro, os homens são levados a comportar-se isoladamente esquecendo
quem está ao lado ao se depararem com as narrativas e os sentimentos despertados no palco.
Nesse sentido, não custa questionar se o teatro é bom em si mesmo, da mesma maneira, no que
as artes acrescentariam para felicidade dos homens e quais os proveitos os costumes poderiam
tirar com os espetáculos teatrais em detrimento da depravação do homem em sociedade. E
objetivo idealiza em analisar como o filósofo Jean-Jacques Rousseau apresenta suas objeções
diante do teatro e os espetáculos, mesmo que no período o teatro seja a escola dos bons costumes
e do refinamento do gosto. Através das obras do filósofo como a Carta endereçada ao filósofo
D’Alembert e o Discurso sobre as ciências e as artes, no qual o filósofo endossa sobre o
progresso das artes no aprimoramento dos costumes dos homens.
2 O espetáculo teatral: o homem não é ator
Na obra o Discurso sobre as ciências e as artes, ressalta o quanto é grandioso o homem
ter despertado para buscar conhecer a si mesmo. Na Carta para D’Alembert revela que o
homem é uno, e que pode ser modificado pelas religiões, governos, leis, costumes, climas e os
preconceitos em sociabilidade, com isso, precisa-se buscar o que é bom de acordo com o tempo
e o lugar de cada povo. Nessa postura, o filósofo Rousseau abre leque de argumentações sobre
os espetáculos teatrais, principalmente reportando-se ao projeto de instalação de teatro de
comédia em Genebra por D’Alembert.
Em suas reflexões, como cidadão, lembrando estilo socrático, mostra claramente que é
preciso esclarecer antes de tomar qualquer partido para que os homens não percam a virtude.
Entretanto, uma revolução foi necessária para que despertasse a luz da razão, o progresso
aconteceu, as ciências e as artes se transformaram em necessidades para o espírito do homem
diante da sociedade. Os homens se inspiraram no refinamento do gosto e na polidez dos
costumes. As instituições revelaram nutridoras das virtudes diante do aperfeiçoamento. A arte
se vale do interesse dos homens, a perfeição das artes cultivam as aparências de todas as
virtudes. Nesse sentido, o gosto reduziu na arte de agradar e os costumes seguiu os vícios:
Haverá excessos proscritos, vícios desonrados, mas outros serão honrados com o
nome de virtudes; impor-se-á tê-los ou afetar tê-los. Elogiará, quem desejar, a
sobriedade dos sábios de hoje, quanto a mim, não vejo nisso senão um rebuscamento
da intemperança, tão indigno de meu elogio quanto a simplicidade artificiosa de tais
sábios. (ROUSSEAU,1999, p. 192)
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Rousseau assevera que o espetáculo teatral é apenas um instrumento de diversão, o
homem de gosto simples não tem necessidade dos prazeres da sociedade, antes das artes, os
costumes eram mais naturais e a virtude constituía pela força e o vigor da alma. Diante disso,
cabe nos perguntar se os espetáculos são bons ou maus em si mesmos, destaca que espetáculos
teatrais são produzidos para o público e os objetivos são alcançados na medida em que os
espectadores são atingidos, as peças teatrais são realizadas no propósito de agradar e divertir de
acordo com a sociedade e o povo que contempla o espetáculo.
Isso levanta mais dúvida em que medida o projeto educacional através do teatro
proposto pelo D’Alembert poderia de fato instruir os cidadãos, já que o autor está mais
preocupado com o sucesso do espetáculo e encher o teatro atraindo público com suas obras,
como resposta, não consiste o teatro a tentativa de educá-los a terem bons costumes e bons
sentimentos, pois quando se educa não diverte, quando se quer educar pelos espetáculos não se
tem espectadores para esse teatro, o espetáculo está atrelado ao gosto dos homens da sociedade
e nos prazeres que agradam seus interesses e não de reduzir os impulsos das paixões
desenfreados que estão na sociedade, à única faculdade que pode controlar essas paixões é a
razão, que não tem efeito nenhum no palco.
Tal como, existem três modos de agir sobre os costumes, como utilizar da força das leis
no qual o teatro não tem acesso, uso da opinião em que o teatro pode tirar proveito para os
espetáculos e o prazer de fazer os homens voltarem ao teatro. Fora isso, sem efeitos, o
espetáculo não seduziria os homens, muito menos teria o poder de fomentar os sentimentos não
teríamos, está no homem o poder encontrar suas virtudes.
Quanto a mim, ainda que me chamem de malvado por ousar afirmar que o homem
nasceu bom, eu acho isso e creio tê-lo provado; está em nós e não nas peças a fonte
do interesse que nos prende ao que é honesto e nos inspira aversão pelo mal.
(ROUSSEAU, 2015, p. 52)

Enquanto as necessidades se apresentam na vida, as artes aperfeiçoam, o luxo e a
vaidade crescem, a verdadeira virtude enfraquece. A educação dos jovens é estabelecida por
princípio de ensinar aprender todas as coisas esquecendo dos deveres, os discursos são mais
exaltados do que as ações,“termos físicos, geômetras, químicos, astrônomos, poetas, músicos,
pintores; não temos mais cidadãos ou, se nos restam alguns deles dispersos pelos nossos campos
abandonados(...).”(ROUSSEAU,1999,p.210).

E

assim,

os

homens

corromperam-se,

transformando em esclarecido diante da necessidade de saber sobre tudo.
Diante do interesse dos homens, a respeito do teatro, Rousseau logo lembra que nas
brigas onde se é espectador, se toma o lado da justiça, por outro lado, quando existe um interesse
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envolvido os sentimentos se corrompem, isso constitui dizer que é preferível exigir a justiça
dos outros do que a si mesmo. E no teatro, os homens comove-se com os males fictícios diante
das imitações teatrais do que os verdadeiros, o teatro ao mesmo tempo que reúnem os homens
isolam compartilhando dos sentimentos que espetáculos oferecem aos corações como"
chorarmos as desgraças dos mortos ou rirmos à custa dos vivos”.
No fundo, depois que um homem foi admirar algumas belas ações fabulosas e chorar
desgraças imaginárias, que mais se pode exigir dele? não está contente consigo
mesmo? não aplaude sua bela alma? não está em dia com tudo o que deve à virtude,
graças à homenagem que acaba de lhe prestar? que mais queriam que ele fizesse? que
ele próprio praticasse a virtude? ele não tem papel a representar: não é
ator.(ROUSSEAU, 2015, p. 54)

À vista disso, as artes nada acrescentaram para felicidade do homem, o teatro mais afasta
do que aproxima, a virtude foi colocada como jogo de teatro, os homens não parecer ser mais
que são, e todos formam o rebanho chamado de sociedade, no qual difícil identificar-se diante
dos costumes exaltados pelas luzes da sociedade.
Segundo Starobinski (2011), essa sociedade é negadora do que Rousseau chama de
natureza, diante disso, existe o conflito que expõe nascer os males e os vícios que faz o homem
sofrer perante do ser e o aparecer, “a crítica de Rousseau esboça, portanto, uma “negação da
negação”: acusa a civilização, cuja característica fundamental é sua negatividade em relação à
natureza.” Desse jeito, o teatro apoia-se em arrancar aplausos dos espetáculos trágicos com
ações célebres, grandes nomes, crimes e exemplo de virtude e no cômico o riso do mais ridículo
e engraçado das ações humanas inferiores. Nesse caso, questiona-se: “Que proveito podemos
costumes tirar de tudo isso?”.
Os grandes espetáculos dos poetas trágicos para os gregos tratavam sobre seu povo, os
atores estavam a serviço do Estado para instruir aos deveres da cidade, os espetáculos da
sociedade do progresso não tem o mesmo efeito diante as ações trágicas, pois nada revela sobre
sociedade como no caso da cidade de Genebra, ainda mais quando o gosto do público é adulado
no palco para que povo possa entrar no teatro.
Os antigos tinham heróis, e punham homens em seus teatros; nós, pelo contrário, só
colocamos heróis, e mal temos homens. Os antigos falavam da humanidade em frases
menos afetadas, mas sabiam exercê-las melhor. (ROUSSEAU, 2015, p.60-61).

Com base na diferença das intenções sobre o teatro, os autores acabam disputando diante
da utilidade dos espetáculos, mas o efeito moral dos espetáculos nunca poderá ser bom perante os
costumes podendo muito mais corromper, a exemplo dos personagens representados incitando o
gosto pelo luxo, servindo para ociosidade e ao divertimento vicioso por efeitos dos prazeres.
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Dessa maneira, considera que “não é bom deixar a homens ociosos e corruptos a
escolha de sua diversões, para que eles não as imaginem de acordo com suas inclinações
viciosas e não se tornem tão perniciosos nos prazeres quanto nos negócios” (ROUSSEAU,
2015, p.87). Ainda mais, na cidade grande onde os homens são depravados em que os costumes
são corrompidos, diferente da cidade pequena, onde as pessoas são menos imitadores e as
paixões são menos vivas diante dos prazeres naturais e da vida simples. Além de considerar os
possíveis prejuízos na instalação do teatro pode acarretar, como o tempo perdido com diversão
ociosa tornando o trabalho como um peso, aumentando as despesas para vestir conforme os
trajes exigidos no teatro, diminuição das vendas locais dos comerciantes da cidade, aumento
dos impostos na cidade e do luxo.
Então, não basta afirmar se os espetáculos teatrais não são maus em si mesmos, pois
deve analisar ao povo que se destina, apesar de que alguns lugares como a cidade grande o
teatro é de grande necessidade para que os homens possam ocupar-se com tanta ociosidade
advindo da sociedade depravada, e “(…) para manter e aperfeiçoar o gosto quando a
honestidade está perdida; para recobrir de um verniz formal a feitura do vício; para impedir,
numa palavra, que os maus costumes degenerem em banditismo” (ROUSSEAU, 2015, p. 94).
Além de tudo, “(…) quando o povo é corrupto os espetáculos são bons para ele, e maus quando
o próprio povo é bom” (ROUSSEAU, 2015,p. 94). Dessa forma, existe diferença quanto os
efeitos dos espetáculos, mas para isso deve saber sobre os costumes do povo, se for bons ou
maus, o teatro irá reforçar de acordo gosto dos homens mesmo que só sejam permitidos por leis
severas na tentativa de retirar as forças os espetáculos para que os efeitos não sejam danosos
para os homens.
Por outro lado, governo pode agir sobre os costumes, pois os hábitos nasce da opinião
da sociedade e o governo precisa dirigir sobre a opinião pública, para isso, é preciso afastar o
vestígio de violência sobre o povo para que a honra e a infâmia adverte sobre conduta, erradicar
o preconceito público, deve-se evitar intrometer com decisões diante do julgamento do público
e de modo algum nenhum homem deve viver sem honra perante suas ações. Apesar disso,
Rousseau alerta referindo-se ao D’Alembert que o agir sobre costumes através do governo:
“(...)é apenas sua instituição primitiva: uma vez que ele os determinou, não só não
tem mais o poder de mudá-los, a menos que ele próprio mude, como também tem
muita dificuldade para defendê-los contra os acidentes inevitáveis que os atacam e
contra a inclinação natural que os corrompe. (ROUSSEAU, 2015, p.104)

E que as opiniões públicas mesmo com dificuldade de gerir elas podem ser
modificáveis. Desse jeito, basta que os homens evitem as mudanças apesar dos efeitos do teatro
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serem inevitáveis perante os costumes. Entretanto, ao referir sobre Genebra, afirma que a cidade
é rica, os genebrinos vivem do que provém do trabalho mesmo que seja cansativo e pouco, mas
“Todos estão ocupados, todos estão em movimento, todos se apressam para o trabalho e para
os negócios”(ROUSSEAU, 2015, p. 123-124). Na República de Genebra o entretenimento
como teatro é um perigo diante da corrupção aos homens, além de que:
Nossos costumes degradados, nossos gostos mudados não se restabelecerão da mesma forma
como se terão corrompido; nossos próprios prazeres, nossos inocentes prazeres terão perdido
o encanto e o teatro nos terá afastado deles para sempre.(ROUSSEAU, 2015, p. 156).

Perante o exposto, confirma que a República Genebra está correta em não aderir os
espetáculos da desigualdade e escravidão como teatro, dessa maneira, insere aos homens outro tipo
de entretenimento, o espetáculo das festas públicas, onde estão unidos ao ar livre entre o prazer e a
alegria. Esse espetáculo, os homens estão livres por ser uma festa que ocorre ao céu aberto da praça
pública, no qual os próprios espectadores participam como atores do espetáculo, uma festa que
representa sua condição na cidade para que cumpra com os deveres e mantenha o amor à pátria.
Desta forma, a cidade não gastaria com um custo alto para essas festas, os estrangeiros iriam
a cidade de Genebra pelos espetáculos como de Lacedemônia por ser simples, sem luxo das grandes
cidades e de grande encanto tanto para os visitantes como para os cidadãos da pequena cidade, na
condição de que o patriotismo seja firmado, causem impressões a juventude para que permaneça e
volte a Genebra. Sendo assim, o único espetáculo que os genebrinos necessitam para que colocasse
os homens como iguais por toda cidade, honrando os deveres que são necessários para que o Estado
possa conduzir sem a ociosidade daqueles que são depravados.
3 Considerações finais
Concluímos que no tange às reflexões filosóficas sobre as artes, Rousseau demonstra
que o teatro como instituição nascida da sociedade exprime a depravação do homem, quanto
aos espetáculos através das representações serve como diagnóstico dos costumes dos homens
perante do objetivo de agradar despertando os prazeres da diversão, mesmo que a instalação do
teatro não torna-se um mal para que aqueles estão na cidade grande por estarem remediados
pelos vícios e a corrupção da sociedade. Em contrapartida, decreta que teatro não serve para
formação do homem quando os espetáculos são apenas entretenimento e que os homens não
precisam desses divertimentos, visto que o educar e o divertir não podem ser atrelados para
formar homens a serviço da cidade. Além de que, esse entretenimento como outras instituições
criadas pela sociedade modificam a natureza dos homens, pois os cidadãos como de Genebra

Página | 516

não combinam com essas necessidades, já que diante sua natureza o homem nasce bom. Desse
modo, o filósofo sustenta a crítica ao teatro e os espetáculos mostrando que só favorecem as
desigualdades e a escravidão dos homens perante os prazeres proporcionado as pessoas da
cidade, não servido de modo algum para educação dos homens a não ser se os espetáculos
fossem realizados ao modelo das festas públicas onde todos estão na condição da diversão
mantendo a ordem e o bons costumes.
Referência
ROUSSEAU, J.-J. Carta a D’Alembert. Campinas SP: Editora da Unicamp, 2015.
ROUSSEAU, J.-J. Discurso sobre as ciências e as artes. Os pensadores, São Paulo: Abril
Cultural, 1999.
STAROBINSKI, Jean. Jean-Jacques Rousseau: a transparência e o obstáculo; seguido de
Setes ensaios sobre Rousseau; Tradução de Maria Lúcia Machado- São Paulo: Companhia das
Letras, 2011.

Página | 517

O ANTI-ÉDIPO E O CONEITO DE EDIPIANIZAÇÃO
Heracilia Costa Alencar
UFMA/Bolsista Voluntario CNPq
Orientador: Flávio Luiz de Castro Freitas

RESUMO: O presente trabalho visa analisar a crítica elaborada por Deleuze e Guattari no
capítulo 2 de O Anti-Édipo (1972) em relação ao saber psicanalítico, especificamente no que
diz respeito à edipianização. Semelhante obra possui um aspecto crítico e uma seara
propositiva. O aspecto crítico buscar investigar a natureza das relações entre o desejo e a
repressão social. Por sua vez, a seara propositiva estabelece a esquizoanálise 1 como uma
psicanálise política e social voltada identificar as atividades das máquinas desejantes. Assim,
pergunta-se: qual é o núcleo da crítica que Deleuze e Guattari destinam à psicanálise no texto
de 1972 no que diz respeito à edipianização?
Palavras-chave: Deleuze; Guattari; Desejo; Repressão; Psicanálise.

1 Introdução
Escrito sob o influxo de maio de 1968, O Anti-Édipo pretende investigar um problema
portador de dois enunciados complementares: qual é a natureza da relação entre os conceitos
de desejo e de sociedade? E em que medida o desejo é capaz de desejar sua própria repressão?
Por conseguinte, a presente exposição possui um aspecto crítico e uma seara propositiva. O
aspecto crítico buscar investigar a natureza das relações entre o desejo e a repressão social. Por
sua vez, a seara propositiva estabelece a esquizoanálise como uma psicanálise política e social
voltada identificar as atividades das máquinas desejantes.
A princípio a esquizoanálise se constrói da seguinte forma: não opera com a ideia de
falta, ao contrário fará a desconstrução da falta como uma espécie de genealogia dessa noção.
Dessa forma, a esquizoanálise investiga as condições envolvidas nas gêneses dos distintos tipos
de sociabilidade ao longo do tempo, ou seja, a maneira como as relações sociais se consolidam
enquanto numa máquina social. Em seguida, a esquizoanálise se debruça sobre o interesse dessa
máquina em produzir e inocular a falta no nosso modo de existir. Para realizar essa tarefa, a
esquizoanálise faz uso do modelo metodológico extraído da esquizofrenia, especificamente das
relações entre homem e natureza, que são marcadas por um processo de interpenetração mútuo
desses dois extremos:
O que o esquizofrênico vive especificamente, genericamente, de modo algum é um
polo específico da natureza, mas a natureza como processo de produção. Que quer
dizer processo, aqui? Em um certo nível, é provável que a natureza se distinga da
indústria: por um lado, a indústria se opõe à natureza, por outro, absorve os materiais
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dela; por outro, ainda, ela lhe restitui seus resíduos etc. Esta relação distintiva homemnatureza, indústria-natureza, sociedade-natureza, condiciona, na própria sociedade, a
distinção de esferas relativamente autônomas que chamaremos de “produção”,
“distribuição”, “consumo”. (DELEUZE, p.14).

Dessa forma, e uma visão onde não há falta, não há falta de desejo, e como se fosse uma
espécie de nossos desejos mesmo inconscientes, e uma fábrica de realidade, e não uma fábrica
de fantasmas. Então, a esquizoanálise descobre nesse modelo metodológico, um modelo que
também funciona para o inconsciente. Um modelo aberto em si mesmo por pura diferença,
marcado pelas três sínteses das máquinas desejantes e pela engrenagem improdutivo, que é o
“corpo sem órgãos”, capaz de inserir a produção no produto, gerando um curto-circuito que
transforma as intensidades e eventualmente possibilita o ato da criação.
Para realizar essa tarefa, Deleuze e Guattari são influenciados por alguns filósofos como
Spinoza, Nietzsche, Bergson, a filosofia dos estoicos gregos, Epicuro, Lucrécio, isto é,
pensadores nômades e da imanência da filosofia da diferença, que sentem que nada falta à vida
ou à existência. Destaca-se que, há uma alegria da diversidade, da afirmação e criação inédita,
cada momento de nossa existência.
2 Desenvolvimento
O segundo capítulo de O Anti-Édipo, “Psicanálise e familismo: a santa família”, está
voltado para apresentar o conceito de edipianização, o qual significa reprimir a produção das
máquinas desejantes, e isso ocorre com base nos usos transcendentes das sínteses que compõe
essas máquinas. Nesse caso, Édipo é caracterizado como sistema de reduções e rebatimentos
do inconsciente das máquinas desejantes. Sua autocrítica ocorre com a desmontagem do mesmo
como consequência do mapeamento das condições em que semelhante sistema passou a vigorar
no inconsciente. No que concerne à investigação ou exploração do inconsciente transcendental,
a esquizoanálise tenta explicitar os critérios imanentes da produção desejante.
A esquizoanálise renuncia a toda interpretação, porque renuncia deliberadamente a
descobrir um material inconsciente: o inconsciente não quer dizer nada. Em
contrapartida, o inconsciente faz máquinas, que são as do desejo, e das quais a
esquizoanálise descobre o uso e o funcionamento na imanência da relação delas com
as máquinas sociais. O inconsciente nada diz, ele máquina. Não é expressivo ou
representativo, mas produtivo. Um símbolo é unicamente uma máquina social que
funciona como máquina desejante, uma máquina desejante que funciona na máquina
social, um investimento da máquina social pelo desejo. (DELEUZE, p. 240).
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Nesse sentido, o esquizoanalista é um mecânico que não vai interpretar o inconsciente e vai
fazer funcionar por meio de agenciamentos ou acoplamentos, fazendo com que os órgãos sejam
afetados ou atraídos pelos índices de desterritorialização que se abrem as máquinas desejantes.
Claramente na esquizoanálise existe um sentido clínico que é fazer o sujeito encontrar
suas máquinas desejantes, que o afeta. Nesse sentido, isso acontece a partir de intervenções nos
agenciamentos - até o sujeito criar um outro modo de vida. Entretanto, essa prática de Deleuze
e Guattari tem um sentido político.
Esse sentido político preconiza que todo investimento é molar e social. Dessa forma,
existe o molar que são as maquinas sociais e existe as maquinas desejantes moleculares, ou
seja, é por isso que existe identidade de natureza entre a molar e a máquina desejante molecular,
mas com diferença de regime então uma organização molar surgiu e se reproduz por causa do
investimento das maquinas desejantes moleculares isso não e difícil de ser compreendido se o
indivíduo imaginar qualquer organização molar por exemplo é uma universidade só foi formada
e continua sendo reproduzida enquanto existir o investimento das maquinas desejantes
moleculares na mesma.
Outrossim, quando o indivíduo diz dando exemplo fazendo referência a uma nação
Brasil ou Argentina etc. São grandes organizações molares representativos só que nessas
mesmas existe o desejante de cada indivíduo que investe o molar e social entende-se que essa
primeira tese e a que todo investimento e molar e social então por isso existe essa identidade de
natureza, mas há uma diferença de regime, pois de um lado as máquinas sociais molares operam
por linhas de integração. Por outro lado, as máquinas desejantes moleculares existem nas linhas
de fuga. Mas mesmo quando existem as linhas de integração, características da máquina social
molar ou quando existe a linha de fuga das desejantes moleculares, existe também a necessidade
de distinção do investimento de interesse e do investimento libidinal que e nos de interesse
existem os objetivos definidos e pode ser reacionário ou revolucionário. Já o libidinal, para
Deleuze e Guattari, e inconsciente e desejo e pode ser visto como revolucionário e reacionário
e a energia sexual do desejo que investe no campo social, ou seja, o molar.
3 Repressão social e desejo
Esse ciclo ocorre com a repressão, que conduz ao recalque e, por fim, à castração. Nesse
sentido, Deleuze e Guattari analisam uma questão essencial da filosofia política observam
manifestações contrariadoras no qual um indivíduo ou um determinado grupo social no caso
acontece a sua própria repressão. Essa contraposição havia sido exposta em Spinoza durante

Página | 520

meados do século XVII: “Por que os homens combatem por sua servidão como se se tratasse
da sua salvação?”. O médico e psicanalista Reich também analisou essa questão no livro
Psicologia das massas do Fascismo de 1933.
Como diz Reich, o que surpreende não é que uns roubem e outros façam greve, mas
que os famintos não roubem sempre e que os explorados não façam greve sempre: por
que os homens suportam a exploração há séculos, a humilhação, a escravidão,
chegando ao ponto de querer isso não só para os outros, mas para si próprios?
(DELEUZE p. 47).

No decorrer da obra Deleuze e Guattari analisam essa questão, mais precisamente em
relação as relações entre organização social, poder e desejo. Dessa forma, especialmente a
respeito do complexo de édipo freudiano com sua aparelhagem familiar que e (“papai-mamãeeu”). Nesse sentido tanto Deleuze quanto Guattari apresentam a família nuclear e o agente mais
poderoso da repressão, na medida em que os desejos da criança e do adolescente são recalcados.
Essa descoberta do inconsciente produtivo tem dois correlatos: de um lado, a
confrontação direta entre essa produção desejante e a produção social, entre as
formações sintomatológicas e as formações coletivas, ao mesmo tempo sua identidade
de natureza e sua diferença de regime; de outro lado, a repressão que a máquina social
exerce sobre as máquinas desejantes, e a relação do recalcamento com essa repressão.
(DELEUZE p. 78).

Com esse recalque acontecendo faz com que os indivíduos sejam indefesos, ou seja, e
como se fossem alvos fáceis para a repressão social. Dessa forma por meio da classe dominante.
Eles podem assegurar a submissão geral a uma classe dominante, porque fazem passar
cortes e segregações num campo social investido precisamente pelo desejo e não pelos
interesses. Uma forma de produção e de reprodução sociais, com seus mecanismos
econômicos e financeiros, com suas formações políticas etc., pode ser desejada como
tal, no todo ou em parte, independentemente do interesse do sujeito que deseja. Nada
tem a ver com metáfora, nem mesmo com metáfora paternalista, a constatação de que
Hitler suscitava tesão nos fascistas. (DELEUZE p. 144)

Nesse sentido, vale destacar que a principal intenção é da classe dominante e poder
controlar a classe minoritária, dessa forma sendo a garantia de que pode controlar a minoria e
assim tendo a submissão da sociedade. Tal ideia explica as manifestações que divergem em que
os sujeitos agem com manifestações contra seus interesses de classe quando aderem aos
interesses e ideais de uma classe que a sua própria situação objetiva deveria determiná-los a
combater. A crítica de Deleuze e Guattari aos mecanismos de recalque busca promover uma
libertação revolucionária do desejo:
Se o desejo é recalcado, não é por ser desejo da mãe e da morte do pai; ao contrário,
ele só devém isso porque é recalcado e só aparece com essa máscara sob o
recalcamento que a modela e nele a coloca. Aliás, pode-se duvidar que o incesto seja
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um verdadeiro obstáculo à instauração da sociedade, como dizem os partidários de
uma concepção de sociedade baseada na troca. Vê-se cada coisa... O verdadeiro perigo
não é este. Se o desejo é recalcado é porque toda posição de desejo, por menor que
seja, pode pôr em questão a ordem estabelecida de uma sociedade: não que o desejo
seja a-social, ao contrário. ( DELEUZE p. 159).

4 A família sobre o capitalismo como o agente de repressão
A família é uma fábrica sobre a qual o capitalismo fundamenta a repressão dos desejos
da criança e do adolescente. Tal repressão segue o modelo de opressão social porque acontece
inconscientemente mesmo assim são ligadas e reforçam se sendo recíproca. No decorrer da obra
Deleuze e Guattari dizem que por meio da repressão psicológica os pais exprimem sua angústia
e medo aos filhos, ao mesmo tempo que vinculam os desejos sexuais da criança aos sentimentos
de vergonha e culpa. Dessa forma, com essa repressão faz com que o processo de transformação
dos indivíduos seja sujeito dóceis e passam a desejar a auto repressão e tornando se submissos
a uma vida miserável, acaba que acontecendo que ficam sendo empregados do capitalismo.
É importante destacar que, o capitalismo necessita de uma ferramenta capaz de neutralizar a
potência revolucionária do desejo, e poderiam ameaçar as estruturas do capitalismo de exploração,
servidão e hierarquia; é exatamente a família nuclear quem exerce essa função de ferramenta
neutralizadora, ao atuar simultaneamente como agente de repressão e auto repressão.
A primeira função da família é a de retenção: trata-se de saber o que ela vai rejeitar
da produção desejante, o que vai reter, o que vai ramificar pelos caminhos sem saída
que levam ao seu próprio indiferenciado (cloaca), ou, ao contrário, o que vai conduzir
pelas vias de uma diferenciação disseminável e reprodutível. É que a família cria ao
mesmo tempo suas [149] vergonhas e suas glórias, a indiferenciação de sua neurose e
a diferenciação do seu ideal que só aparentemente se distinguem. E durante esse
tempo, que faz a produção desejante? Os elementos retidos não entram no novo uso
de síntese (síntese que lhes impõe uma tão grande transformação) sem fazer com que
o triângulo todo ressoe. (DELEUZE, p.170).

A ação sobre a qual a família tem sobre a criança não é unicamente uma repressão ao
desejo, sendo assim representa, causando um desejo neurótico, apontada com perversão das
pulsões incestuosas e pelo mecanismo de auto repressão. O complexo de Édipo mostra-se com
esse duplo impasse correspondente: “É num mesmo movimento que a produção social
repressiva se faz substituir pela família recalca-te, e que esta dá, da produção desejante, uma
imagem deslocada que representa o recalcado como pulsões familiares incestuosas".
5 O real e seu artificio
Conforme o anti-Édipo, o indivíduo não se concebe na pratica, ou seja, um subpondo a
ordem de conhecimento e histórica, tal como observada como a repressão social, na medida em
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que são praticadas meio que inconscientemente com base histórica. Nesse sentido, do homem
ou mundo ou ainda o efeito de processo social das formas fluidas de vida institua, sendo assim
dando origem ao indivíduo, a família, estrutura econômica e modo de produção.
É como se o indivíduo tivesse uma relação com a estrutura, ou seja, homogêneos sendo
assim ocorre a repressão, que o fundamento de nossos matérias de representação. Segundo,
Deleuze e Guattari essa concepção entre sujeito e mundo não e uma mera ilusão da consciência
ou ideologia, e como se impõe à realidade, e questiona se essa vida e real, e os sujeitos terram
que ser sempre assim com mão de obra voltada para o capitalismo, se o sujeito e a estrutura se
realmente existiram esse modelo irredutível. Esse conceito de reatividade da história que
compõe a consciência cientifica e a representação.
Você não pode apreender ou conceber um desejo fora de um agenciamento
determinado, sobre um plano que não preexiste, mas que deve, ele próprio, ser
construído. Que cada um, grupo ou indivíduo, construa o plano de imanência onde ele
leva sua vida e seu empreendimento, é a única coisa importante. Fora dessas
condições, lhe falta, com efeito, alguma coisa, mas falta-lhe, precisamente, as
condições que tornam um desejo possível. As organizações de formas, as formações
de sujeitos (o outro plano) tornam o desejo "impotente": elas o submetem à lei, elas
introduzem nele a falta. ( DELEUZE e PARNET, p. 77-78).

Destaca-se, a noção desejo como faltar retornando o conceito dito pela esquisoanálise,
que Deleuze e Guattari demonstram na obra, se contrapondo ao conceito psicanalítico edipiano.
O esquisoanálista observa isso como algo alcançável por qualquer pessoa que respeita o poder
de todos. O psiquiatra e o psicanalista Jean Oury chama, no contexto de sua prática psiquiátrica,
de “eutopia”, que é a produção do bem-estar não como norma, mas como busca subjetiva
individual e como constituição de cada um em seu próprio meio.
Deleuze e Guattari analisam a ideia de prática de inventar ou se reinventar dos poderes
do singular durante a vida – por singularidade, entende-se aquilo que vai além das qualidades
particulares do sujeito sem, no entanto, fundi-los em uma massa sem distinção. Nesse sentido,
ambos os autores contestam a de como nós indivíduos podemos ver o mundo, e destacam que
esses movimentos singulares são capazes de atravessar classes sociais, e cidades as que vivem.
Mostra-se tanto a questão do problema kafkiano da minoria como o poder do povo, e a questão
da melviliana de um espaço dinâmico onde que possa se ocorrer singularidades, que possam
quebrar as barreiras como um muro de pedras livres, não separadas por classe social a exemplo
a classe dominante sobre a minoria, mas sim relações que os indivíduos possam flutuar.
Entende-se, portanto, que Deleuze e Guattari buscam colocar uma concepção de política
com um mundo mais democrático. Ambos autores a democracia está a potência humana,
destacam a liberdade de expressão e são contra o contrato social e ao poder estatal. Além disso,

Página | 523

o movimento da política do virtual, conceito fundamental em O anti-Édipo, que se distingue
da unicidade de possibilidades, pois o único, na visão dos autores, faz o significado do político
se transformar em uma experiência indistinguível e uniforme para os sujeitos.
E minha relação com as bichas, os alcoólatras ou os drogados, o que isso tem a ver
com o assuntos, se obtenho em mim efeitos análogos aos deles por outros meios? (…)
Eu não devo nada a vocês, nem vocês a mim. Não há nenhuma razão para que eu
frequente seus guetos, já que tenho os meus. O problema nunca consistiu na natureza
deste ou daquele grupo exclusivo, mas nas relações transversais em que os efeitos
produzidos por tal ou qual coisa (homossexualismo, droga etc.) sempre podem ser
produzidos por outros meios. (DELEUZE, p. 20).

A repressão familiar no decorrer do texto percebemos, e algo meio inconsciente por
parte da família por meio do “recalque”, influência da família sobre a criança desde o
nascimento, como por exemplo as escolhas profissionais do indivíduo fazendo uma relação
direta entre o capitalismo e família - pois os pais estimulam uma carreira que dê futuro
financeiro e estabilidade econômica a partir de cursos considerados de alto nível ou “de elite”.
Nesse sentido, e como algo que reprendesse o desejo em comparação a inocência da máquina
que faz a produção do inconsciente produtivo. Deleuze e Guattari notaram a luz em Reich e
indo à produção social e concluir ao chegar ao recalque e não ao oposto disso.
Ao decorrer da pesquisa percebemos o confronto entre (desejante e social) recordando
que Deleuze e Guattari percebem algo em relação a produção real, e como se fosse alterado, e
modificado com relação e a família.
6 Considerações finais
Concluímos a pesquisa percebendo a proposta positiva e a proposta negativa o aspecto
crítico buscar investigar a natureza das relações entre o desejo e a repressão social. Por sua vez,
a seara propositiva estabelece a esquizoanálise como uma psicanálise política e social voltada
identificar as atividades das máquinas desejantes. Além disso, de como o desejo e visto para os
esquisoanalista como falta, e a repressão que começa na família, e percebemos que o capitalismo
influência, e exemplo disso a classe dominante sobre a minoria. Ambos os autores percebem isso
e questionam, se de fato a sociedade tem que aceitar essa autonomia do capitalismo sobre a
minoria, a ambos percebem que isso ocorrem desde a fase da criança até a fase adulta. Além
disso, tanto Deleuze e Guattari chegam a uma ideia de uma política mas singular. O ideal seria
desde quando a criança e criada com os país o melhor seria não haver essa repressão por parte da
família sobre a criança, para que assim ao decorrer dos anos a sociedade em geral possa ter mais
autonomia sobre si, assim quebraria o poder do capitalismo sobre os indivíduos. Além disso,
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assim ambos os autores querem uma sociedade com uma política mais democrática, com mais
fluidez, ilha com ilha, ou seja, mais homogênea com mistura de classes para que sejamos tratados
da mesma forma ambos os indivíduos com direitos iguais.
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RESUMO: O presente trabalho se refere ao plano de trabalho de Iniciação Científica, vinculado
ao projeto de pesquisa “Acervo de Artes Indígenas e a Lei 11.645/08”. O plano de trabalho
prioriza a visibilidade da produção indígena contemporânea, contribuindo para a difusão
cultural destes povos e sua cultura. Dentre os objetivos está o mapeamento de artistas indígenas
que participam como indivíduos de editais e concursos de artes visuais nacionais, como o
prêmio PIPA, em acervos disponíveis na Internet. O referencial abrange obras específicas sobre
o trabalho de Amati Trumai (PADILHA, 2008), Feliciano Lana (MENENDEZ, 2005) bem
como o site Visual Virtual MT, entre outros. A pesquisa em andamento apresenta resultados
preliminares com obras de artistas indígenas.
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1 Introdução
O estudo das Artes Indígenas faz parte de uma tradição da Antropologia, que no Brasil
se destaca nos estudos de Berta Ribeiro, Darcy Ribeiro, Regina Pollo Muller, Lúcia Van
Velthen, Els Lagrou, entre outros. As pesquisas elaboradas contribuíram de modo significativo
para que se revelassem as diversas modalidades de expressões artísticas dos aproximadamente
305 povos indígenas existentes no país. Grafismos, cestaria, cerâmica, pinturas corporais, arte
plumária, são exemplos da riqueza e variedade das expressões artísticas indígenas.
Em decorrência do preconceito e colonialidade, as obras supracitadas restringem-se aos
acervos de museus etnológicos e são pouco disseminadas nas instituições de ensino brasileiras.
Esse fator contribui para que o senso comum conceba as Artes Indígenas como expressões de
“arte primitiva” ou “pré-históricas”. Entretanto, os estudos demonstram que há uma grande
complexidade de padrões, estilos, linguagens, poéticas e que embora a maior parte das artes
indígenas expressem símbolos coletivos, as mesmas são elaboradas por exímios artistas.
Uma pintura corporal, por exemplo, é uma técnica que exige habilidade motora,
memorização e é dominada por algumas pessoas das comunidades, assim como cada povo tem
um padrão, técnica diferente para expressar seus símbolos culturais. Além destas artes
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tradicionais há também obras elaboradas por artistas indígenas que usam óleo sobre tela,
pintura, performance, explicitando que os povos originários são contemporâneos e suas
tradições, rituais fazem parte de nossa sociedade.
O presente trabalho se refere ao plano de trabalho de Iniciação Científica, vinculado ao
projeto de pesquisa “Acervo de Artes Indígenas e a Lei 11.645/08”, e prioriza a visibilidade da
produção indígena contemporânea, contribuindo para a difusão cultural destes povos e sua
cultura. Dentre os objetivos está o mapeamento de artistas indígenas que participam como
candidatos em editais e concursos de artes visuais nacionais, como o prêmio PIPA, em acervos
que se encontram disponíveis na Internet.
Embora a participação de artistas indígenas nesses circuitos seja mais usual em países
como a Austrália, no Brasil temos ainda o estabelecimento recente de artistas e coletivos que se
destacam e cujas obras são compradas e inseridas nos acervos de importantes instituições
culturais brasileiras. Na década de 1970 Feliciano Lana e Amatiwanã Trumai foram artistas que
elaboraram obras figurativas, usando diferentes técnicas de pintura, cujas temáticas abordavam
seus universos culturais. Recentemente, a partir de 2014, algumas instituições iniciaram um
movimento que destacou vários artistas indígenas no cenário nacional: Kaya Agari, Jaider Esbell,
Daiara Tukano, Denilson Baniwa, entre outros nomes, são artistas cujas obras estão em evidência.
Jaider Esbell vem expandindo suas produções Brasil afora abordando a cultura e suas
vivências como indígena da etnia Makuxi. GELL (2018) nos traz conceitos que nos ajudam a
embarcar obras de diferenciadas dimensões sobre uma perspectiva semelhante, dentre as quais
se destaca o que podemos denominar aqui como sendo o agente social. Jaider realiza esse papel
ao planejar e executar sua obra “Entidades”, em 2020, que obteve grande repercussão, inclusive
sendo alvo de ataques de intolerantes religiosos.
Também podemos citar a Daiara Tukano, que recentemente se consagrou como autora
da maior produção artística indígena no mundo com sua pintura no edifício de BH que, assim
como a obra outrora citada de Jaider, veio a participar do Quinto Circuito Urbano de Artes.
Ambos também participaram da exposição “Vexoá - Nós Sabemos”, que reuniu mais de 23
artistas indígenas brasileiros de diversas etnias, temáticas e abordagens.
As colaborações indígenas podem ser em grupos étnicos, como o Coletivo Huni Kuin, ou
individuais, falando de assuntos sociais ou com temáticas próprias da cultura de suas comunidades.
Esses exemplos são importantes para quebrar estereótipos consolidados no imaginário
nacional de que as tradições e culturas seriam imutáveis. Ao observar e analisar as obras dos
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artistas constatamos que toda a cultura é dinâmica e se transforma de geração em geração. A
tradição inova-se, recria-se de acordo com aspectos históricos e sociais de cada povo.
2 Os artistas
Feliciano Pimentel Lana nasceu na aldeia São João Batista, no rio Tiquié, em 1937.
Faleceu em maio de 2020 por Covid-19. Sua obra está sendo exposta no British Museum de
Londres e espalhada por acervos de museus do Brasil, Alemanha e Itália.
A obra de Feliciano Lana tem como temática principal a mitologia de seu povo. Para os
Dessana, assim como outros povos do Alto Rio Negro, o mito da “cobra-canoa” ou da “canoa
da transformação”, conforme KEHÍRI (1995), explica como a humanidade foi formada no bojo
da grande cobra, criando comunidades ao longo do rio, tendo o Bisneto do mundo como
comandante. Suas obras trazem a imagem da cobra como um reflexo das vivências tradicionais,
que são passadas de geração em geração.
Figura 1: Cobra-canoa. Feliciano Lana.

Fonte: Museu da Amazônia.2021

O artista torna-se responsável por repetir a criação para o espectador no instante em que
retrata o mito em sua produção artística, agindo como um guia para o público, sendo capaz de
transportar quem contempla sua obra para o início de todas as coisas. (LIMA, 2017, p. 4381)
Nessa perspectiva, podemos dizer que o artista resgata memórias de um imaginário que,
no seu contexto social, é a realidade. Então assim, revive tais momentos e os traz para seus
semelhantes através da reprodução visual. Esteticamente podemos dizer que o artista optou por
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uma paisagem quase que completamente branca, pois a cor para muitos se assemelha à sensação
de paz e tranquilidade, ou calmaria.
Ainda na década de setenta destacamos também o trabalho do artista Amtiwanã Trumai,
nascido em Tuatuari, Alto Xingu, por volta do ano 1944, e falecido recentemente (em janeiro
de 2018). Trumai desenvolveu pinturas a óleo e acrílica sobre tela, dentre outras técnicas, com
a temática dos rituais e do cotidiano da cultura xinguana. Sua trajetória foi, desde cedo, marcada
pelos problemas reumáticos, o que lhe impôs muitas viagens ao Rio de Janeiro para tratamento
de saúde, além de restrições físicas. Para Amati, pintar foi também uma expressão de sua luta
pela vida.” (MENENDEZ, 2018).
Figura 2: Dança Yamurikumã, 2013, óleo sobre tela. 50x70 cm. Acervo do artista, Canaranara – MT.

Fonte: Visual Virtual MT. Foto: Larissa Menendez.

Yamurikumã é um ritual realizado entre os povos do Xingu, em que as mulheres pegam
os objetos dos homens como adornos plumários, lanças, flechas, braçadeiras e entoam cantos,
provocando os homens, tomando o poder masculino e invertendo a hierarquia das relações
sociais estabelecidas. A pintura retrata um ritual que valoriza do papel feminino no contexto
social indígena. Esteticamente podemos dizer que se buscou a retratação do real através de
cores fortes tais quais os próprios objetos usados durante o ritual, a fim de dar destaque a esses
elementos. Interessante destacar que não há sexualização ou vulgaridade na retratação por parte
do artista, apesar de quase se tratar de nu feminino, ao contrário do que se espera de muitos
outros em contextos já familiares para a maioria dos estudiosos, pois o papel feminino é
composto por resistência e liderança em muitas dessas comunidades.
Na tradição xinguana atual, mapeamos também o artista Karuwaya Waujá. Sua obra,
pouco divulgada, impressiona pela beleza da representação dos grafismos xinguanos.

Página | 529

Figura 3: Sem título, 2000. Mural, Feliz Natal – MT.

Fonte: Visual Virtual MT. Foto: Larissa Menendez.

Outro artista que mapeamos foi Cleomar Myahu Tan Huare. Conhecido como Cleomar
Umutina nasceu em Cuiabá no dia 28 de Setembro de 1987. Começou a pintar em 2004. Quando
era criança, gostava de desenhar quando avistava os aviões que iam buscar as pessoas na aldeia
Bakairi em Paranatinga, no Mato Grosso. Ele desenhava no caderno e retratava também as
máscaras sagradas, bancos de madeira e tudo o que fazia parte da tradição.
Figura 4: Cultura Umutina, 2006. Óleo sobre tela.

Fonte: Visual Virtual MT. Foto: Larissa Menendez.

Segundo o próprio artista :
Esse quadro encerra muitos significados da cultura umutina. Os pássaros eram criados
pelos antigos pois acreditavam que eram seus antepassados. Mutum, tuiuiú eram
cuidados como se fossem parentes. A mulher está modelando barro, há dança com
máscara de cabelo, chamada loronó, em que encarnavam os ancestrais e as mulheres
acariciavam como se fossem suas avós. A mulher, embaixo, à esquerda, está tecendo
saia de algodão umutina. Ao lado vemos a dança de máscara Jarima, agradecendo o
protetor da pesca. O casal da figura central traz um homem no casamento, de cabelo
preso, arco e flecha, colar de dente de onça. A mulher traz colar de dente de macaco
prego, pintura de peixe pintado. Na canela é pintura de onça. Usa braçadeira de pássaros.
O vermelho significa a luta, a guerra e o verde representam a água e as matas. Busquei
referência em fotos antigas, documentos etc.”(MENENDEZ, 2013, p. 1) .
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3 Artistas contemplados com o prêmio pipa
Denilson Baniwa, 35 anos, nasceu na aldeia Darí, no Rio Negro, Amazonas. Sua
trajetória como artista se inicia a partir das referências culturais de seu povo já na infância. Na
juventude, o artista, em sua trajetória, principia pela luta dos direitos dos povos indígenas e
transita pelo universo não-indígena apreendendo referenciais que fortaleceriam o palco dessa
resistência.
Denilson Baniwa é um artista antropófago, pois se apropria de linguagens ocidentais
para descolonizá-las em sua obra. “O artista em sua trajetória contemporânea consolida-se
como referência, rompendo paradigmas e abrindo caminhos ao protagonismo dos indígenas no
território nacional.” (PIPA, 2019, s.p.)
Figura 5: “Curumim, guardador de memórias”, 2018, acrílica sobre tecido, 1,60 x 2 m.

Fonte: Prêmio PIPA, 2019.

Consoante o artista, a obra é uma releitura de uma famosa capa da revista Times, em
que aparece o Steve Jobs com um novo modelo do MAC:
“a capa é icônica por ser um marco do avanço tecnológico e, inclusive, cultural: ele
está segurando o computador e ao mesmo tempo em que ostenta outros itens de sua
cultura indígena”. Ele consegue ter acesso à tecnologia, ter conhecimento do que é
tecnologia e não deixar de ser índio por isso, pois se os índios de hoje não têm acesso
à tecnologia e conhecimento, morrerão. Hoje o único jeito de defender suas terras e
seus direitos constitucionais, bem como guardar seus conhecimentos, sua memória e,
não menos importante, se comunicar entre os povos e a sociedade envolvente é
dominar as tecnologias existentes.(Baniwa, 2020,s.p.)

A produção por si só já quebra inúmeros paradigmas que são empregados aos indígenas
no mundo contemporâneo pelo senso comum, o maior de todos que indígenas deixam de ser
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indígenas pelo acesso ao mundo não-indígena e suas tecnologias. O que esquecemos é que
constantemente temos acesso a diversas culturas, tecnologias e saberes de nacionalidades
diferentes e não deixamos nossas raízes por isso. Além de ser bastante corajoso o
reconhecimento de que é preciso se fazer adaptações conforme os tempos vão passando e isso
não é sinônimo de crescer ou evoluir, pois isso significaria agregar menos valor às sabedorias
e tradições anteriores.
A artista plástica Arissana Pataxó desenvolve uma produção artística em diversas
técnicas abordando a temática indígena como parte do mundo contemporâneo. Ingressou no
curso de Artes Plásticas da Escola de Belas Artes – UFBA (Salvador, BA) em 2005 e concluiu
em 2009. A artista desenvolveu ao longo de seus estudos atividades de extensão de arteeducação com o povo Pataxó: oficinas e produção de material didático. Além dos Pataxó,
continua trabalhando com outros povos indígenas da Bahia, com atividades de arte-educação e
produção de material didático.
Em 2007 realizou sua primeira exposição individual “Sob o olhar Pataxó” no Museu de
Arqueologia e Etnologia da UFBA em Salvador, Bahia. Desde então ingressou no mundo artístico
com participação em diversas exposições, como o Salão Regional de Artes Visuais de Porto
Seguro em 2009 (BA), a exposição internacional “Eco Arte” no Museu de Arte de Montenegro
em 2011 (RS) e mais recente de 2013-2014 a exposição itinerante “Mira! Artes Visuais
Contemporâneas dos Povos Indígenas”, realizada em Belo Horizonte (MG) e Brasília (DF).
Figura 6: Memória Pataxó, acrílica sobre tela, 2016, 200x120.

Fonte: www.premiopipa.com/pag/arissana-pataxo .

Conforme a artista:
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“Durante os meses de abril, maio e junho a cidade de Porto Seguro recebeu a exposição
de arte dos povos indígenas na Bahia, com curadoria de Carla Camuso. Foram expostos
ao público objetos utilitários de cerâmicas, cestarias, esculturas, dentre outros. Também
pude participar com uma pintura em tela, representando um momento do awê durante
os jogos Pataxó de Coroa Vermelha.” (PATAXÓ, 2021, s.p.).

Outro destaque do prêmio PIPA é o coletivo Huni Kuin que aborda em sua obra as
tradições de seu povo, tendo exposto em diversos espaços institucionais como Itaú Cultural e
Pinacoteca do Estado.
Figura 7: “Nai Panu”, 2014, giz e caneta sobre papel A3, autoria de MAHKU – Movimento dos Artistas Huni Kuin.

Fonte: Prêmio PIPA,2021.
“Coletivo de artistas indígenas da etnia Huni Kuin, da aldeia Chico Curumin, no Alto
Rio Jordão, estado do Acre. O grupo foi formado em 2013 e reúne cerca de 12 alunos
de Isaías Sales. Eles trabalham a partir da convergência de duas linguagens: a música
dos cantos tradicionais Huni Meka e o desenho elaborado como tradução visual desses
cantos. O trabalho MAHKU cria pontes entre as novas e as antigas gerações de Huni
Kuin que viram conhecimentos ameaçados de extinção. O lema do grupo é ‘vendo
tela, compro terra’.” (IMS, 2021, s.p.).

4 Conclusão
Podemos concluir a partir de certas observações que as produções dos artistas já
resgatam memórias de artistas como Feliciano Lana, que também retratava histórias do
imaginário de seu povo, além da semelhança estética. São usados muitos recursos com cores
chamativas, onde podemos ver as influências dos artistas mais jovens possivelmente.
Estudar produções indígenas nos engrandece como pesquisadores, pois através delas
podemos ter um olhar muito mais ampliado a respeito da história do nosso país, sua diversidade
étnica e suas diferentes formas de abordagens artísticas que são partes importantes de nossa
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formação cultural. Além da visibilidade merecida que proporcionamos a esses artistas e suas
produções. O objetivo é contribuir na busca pela igualdade para tais nesse meio artístico, pois
continuamente sofrem com o preconceito e a invisibilidade social, além da invalidação de sua
identidade étnica e artística.
Este mapeamento preliminar anuncia uma volumosa produção de artistas indígenas que têm
espaço para vir a expor suas obras, contribuindo de modo significativo para que a sociedade
compreenda a contemporaneidade das culturas indígenas que fazem parte do nosso contexto cultural.
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RESUMO: Este artigo apresenta resultados parciais de plano de trabalho vinculado ao
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Cientifica (Pibic), relativo ao projeto de pesquisa
Acervo de Artes Indígenas e a lei 11.645/2008. O tema deste estudo é a arte plumária dos
Tenetehara (Guajajara), povo indígena que habita onze terras indígenas no Maranhão. A análise
abarca a cultura material e a relação dos objetos de Arte Plumária nos contextos dos rituais. A
metodologia será a análise documental do Centro de Pesquisa em História Natural e
Arqueologia do Maranhão e seleção de objetos registrados para análise da cultura material.
Análise bibliográfica das obras de, Galvão (1961), Lagrou (2013). Os resultados parciais
mostram a relação entre o ritual, a arte e a cultura material deste povo.
Palavras-chave: Arte Indígena; Arte Plumária; Cultura Material; Guajajara; Tenetehara.

1 Introdução
A arte plumária é um dos objetos de pesquisa das investigações antropológicas. Na
Suma Etnológica Brasileira, volume 3, em Arte Índia encontramos um tópico dedicado a esta
modalidade artística, com destaque aos adornos emplumados dos Munduruku, Tupinambá,
entre outros povos.
A glória do corpo índio, porém, é a nudez emplumada. Em consequência, a mais alta
e refinada de suas criações é a arte plumária, por seu caráter de criação não utilitária
voltada para a pura busca de beleza; pela técnica apuradíssima em que se assenta,
associada ao rigor formal com que cada peça é configurada; e, afinal, porque é servida
pelo material mais nobre e mais belo de que os índios dispõem, tanto pela contextura
e forma como e, sobretudo, pela gama extraordinária de seu colorido maravilhoso (
RIBEIRO et al, 1957, 54-55).

Ainda sobre a arte plumária, Ribeiro (1957) afirma que há estilos que correspondem a
duas correntes culturais: a Tupi e a do tronco Macro-Jê. O maior destaque se dá para a arte
plumária dos Ka’apor, cujos adornos plumários impressionaram viajantes originando grandes
coleções de museus na Europa e no Brasil.
Apesar disso ornamentos plumários raramente foram objeto de estudos etnológicos
ou artísticos e em poucos casos mereceram a atenção que deveriam impor, como uma
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das mais altas criações estéticas dos nossos índios. Nas monografias etnológicas eles
figuram no capítulo das vestimentas e adornos, ao lado da pintura de corpo, da
tatuagem e dos ornatos móveis ,na forma de frias descrições ergológicas de artefatos
de penas, sem transmitir a mensagem estética que contêm. Ao etnocentrismo da
maioria dos viajantes, naturalistas e mesmo etnólogos que trataram do tema, a arte
plumária se afigurou como simplesmente exótica. Quando muito seria uma "arte
primitiva" no sentido de simplista, ingênua, rudimentar ou de primeira origem. E
dentro de perspectiva tão estreita era impossível alcançar uma verdadeira compressão
do valor e significação destas criações indígenas (Ribeiro e Ribeiro, 1957, p.12).

A arte plumária apresenta-se em diferentes estilos, o mantelete Tupinambá, os colares
Ka’apor, são exemplos de virtuosismo técnico cujas peças, não podem ser confundidas com as
artes de outros povos.
Tanto os Tupi como os macro-jê podem ser tidos como grupos pulmistas por sua
cultura dar mais ênfase a essa arte que as demais Distinguem-se no entanto, pelo estilo
de sua arte plumária. No primeiro caso, realizando obras de detalhe, como as
iluminuras ou ourivesaria, exigindo grande virtuosismo técnico. No segundo,
construindo obra de maior porte e efeito cenográfico, como se seus portadores
estivessem se exibindo em um palco. (Ribeiro,1989, p.44).

A arte plumária está entre as diversas modalidades de expressões artísticas humanas,
com suas poéticas e estilos próprios, únicos e inconfundíveis. Apesar da incontestável beleza e
peculiaridade dessa forma de expressão artística encontrada no Brasil, há pouca visibilidade e
um verdadeiro desconhecimento dos estilos e objetos plumários, que sequer são considerados
como objetos de arte, fazendo parte apenas das coleções dos museus etnológicos.
Desse modo, apresentaremos neste artigo a arte plumária registrada nas fotografias do
acervo do Centro de Pesquisa em História Natural e Arqueologia do Maranhão, referentes ao
povo indígena Tenetehara/Guajajara que reside no Maranhão. Abordaremos a relação da
plumária com o ritual de iniciação feminino.

2 Arte plumária Tenetehara/Guajajara no ritual de iniciação feminino
O presente artigo iniciou-se no âmbito da pesquisa do plano de trabalho do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação Cientifica – Pibic pela Universidade Federal do Maranhão,
e também é vinculado ao Projeto de Pesquisa “Acervo de artes indígenas e a lei 11645/08”. A
partir das reflexões desenvolvidas no Grupo de Estudos em Memória, Artes e Etnicidade,
identificamos que é necessário que a sociedade não indígena se conscientize da existência da
diversidade cultural indígena e que se sensibilize a respeito desta cultura.
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Os Tenetehara (Guajajara) são um dos povos indígenas mais numerosos do Brasil,
habitam em onze terras indígenas no Maranhão entre as regiões do Rio Pindaré, Grajaú, Mearim
e Zutiua. Sua língua guajajara pertence à família tupi-guarani.
Este artigo apresenta resultados parciais da pesquisa acerca da cultura material dos
Tenetehara, sobre a arte plumária apresentada na festa da menina moça. Mediante análises
bibliográficas desempenhadas nas obras “Os índios Tenetehara: Uma cultura em Transição”,
dos autores Charles Wagley e Eduardo Galvão (1961) e “Os Tenetehara e seus rituais: um
estudo etnográfico na terra indígena Pindaré”, do autor Elson Gomes da Silva.
Hoje no Brasil, vivem mais de 800 indígenas segundo dados do Censo de 2010, e
atualmente a 305 etnias falantes de 274 línguas indígenas de diferentes troncos linguísticos. Os
Guajajara moram em áreas cercadas pela floresta Amazônica e por matas do cerrado.
Suas aldeias se estendem de Barra do Corda, no rio Corda, no rio Mearim, Estado do
Maranhão, até os rios Gurupi, Guamá e Capim a noroeste do Estado do Pará. Cerca de
treze aldeias se concentram nas vizinhanças de Barra do Corda dez ao longo da trilha de
gado que acompanha, o rio Zutiua, tributário do Pindaré, cinco no alto e médio Pindaré,
os do Gurupi, Guamá e Capim [...] (WAGLEY; GALVÃO, 1961, p.22).

Segundo o Instituto Socioambiental (ISA) “Os Guajajara têm uma história longa e muito
singular de contato com os brancos. O primeiro contato pode ter acontecido em 1615, nas
margens do rio Pindaré, com uma expedição exploradora francesa”.
Ainda no séc. XVII, os Tenetehara sofriam com a escravização, houve uma certa
mudança com a chegada dos jesuítas ainda neste século, no entanto, a passagem dos jesuítas
até o séc. XVIII foi marcada pelo controle e exploração dos indígenas.
Hoje já protegidos por leis, os indígenas ainda vivem em contextos de disputas
territoriais, muitas vezes ocasionando em mortes. Com isso, fazem diversas mobilizações
sociais, para defender seu território e exigir seus direitos.
Para os Tenetehara, as reivindicações alcançaram o objetivo, mas estes sabem que
ainda há muito a se fazer para que a situação venha ser solucionada e a atenção seja
redobrada no território, para evitar novas investidas, e com isso manter a proteção.
Mas cabe ressaltar que eles se mantêm alertas, pois mesmo com as afirmações de
demarcação do território, não há garantia de que o conflito será solucionado. O
máximo que ocorre, com frequência, é um esfriamento do conflito, ou seja, a qualquer
momento, se as reivindicações não forem realizadas, o conflito pode explodir com
mais intensidade. (GOMES, 2018, p. 47).

Este povo tem uma grande ligação com seu território, uma ligação simbólica que vai
desde elementos naturais a sobrenaturais. Para o autor Elson Gomes da Silva (2018, p. 60) ‘’ O
território, para o indígena, tem uma representação diferente da que tem para os não índios,
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porque na concepção do indígena tudo que está em seu território tem vida, e, por isso, o
território é uma fonte de saber para eles”.
Suas festas e seus rituais são outro meio de resistência, onde se unem também para
proteção do seu território. Cláudio Zanoni diz que:
Esses rituais introduzem o sentido da vida do Tenetehara. Para ele, esta é um contínuo
renovar-se através de etapas que permitem a construção do carácter da pessoa o qualq
representado pelo velho que completou todas as fases de sua vida: já foi criança,
adolescente, jovem, chefe de família e, enfim, é o depositário de toda essa cultura.
(1999, p. 79).

Entre tantas festas e rituais, existe a Festa do Moqueado – Festa da menina moça. Tratase de uma festa que marca a passagem da menina para a fase adulta após sua primeira
menstruação, dividida por alguns momentos, que são: a fase inicial, com as meninas na chegada
da menstruação, um momento em que elas se preparam para a festa, nesta fase as meninas são
pintadas com jenipapo para sua proteção e ficam na tocaia.
A segunda fase é marcada pela caçada, momento que vão em busca dos alimentos para
servirem na festa, quando se dá início ao rito de iniciação, uma das etapas mais importantes
para os Tenetehera. A terceira fase é a finalização da passagem das jovens para a vida adulta,
momento que unem Tenetehara de todas as aldeias. (Gomes 2018).
Figura 1: Menina-moça sendo pintada de jenipapo na tocaia por uma mulher da família. Lagoa Quieta, TI
Arariboia, Maranhão.

Foto: Ana Caroline Amorim Oliveira (2016).
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Figura 2: Tocaia onde as meninas-moças ficam reclusas para a festa. Lagoa Quieta, TI Arariboia, Maranhão.

Foto: Silvio Santana (2016). Acervo do centro de Pesquisa em História Natural e Arqueologia do Maranhão.
Figura 3: Menina-moça sendo enfeitada pela mãe. Lagoa Quieta, TI Arariboia, Maranhão.

Foto: Ana Caroline Amorim Oliveira (2016).
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Figura 4: Meninas-moças enfeitadas na tocaia. Lagoa Quieta, TI Arariboia, Maranhão.

Foto: Silvio Santana (2016). Acervo do centro de Pesquisa em História Natural e Arqueologia do Maranhão.
Figura 5: Wazay - Adorno Plumário tecido de algodão, revestido com penas de arara e tucano. Autora: Cíntia
Guajajara Ano: 2009. Terra Indígena: Arariboia.

Acervo do centro de Pesquisa em História Natural e Arqueologia do Maranhão. Foto: Thayane Reis.

Na figura 4, observa-se as meninas com plumas brancas sobre o corpo, que para os
Tenetehara simboliza pureza. Na festa da menina-moça, as vestimentas variam de acordo com
o horário, na Figura 4, as meninas estão com roupas vermelhas, adorno de cabeça com penas
vermelhas e amarelas (penas de arara e tucano) essas cores mostram o significado do final da
tarde. Já na figura 6 (abaixo) mostra-se as meninas se preparando para sair da tocaia ao
amanhecer, portanto as moças estão com roupas brancas.
Os enfeites usados pela manhã, que são feitos com penas de diversos pássaros: usamse plumas de gavião para a parte de trás da coifa; enquanto que do tucano e do xexéu,
que são amarelas, do uirapuru, que são azuis, e do corrupião, que são vermelhas. Esses
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quatro pássaros são chamados de passeadores e, portanto, são importantes, porque
trazem muitas notícias; (ZANONI, 1999, p. 69).
Figura 6: Meninas-moças enfeitadas na tocaia antes da saída ao amanhecer. Lagoa Quieta, TI Arariboia,
Maranhão. Foto: Silvio Santana (2016).

Acervo do centro de Pesquisa em História Natural e Arqueologia do Maranhão.
Figura 7: Meninas-moças agora já mulheres Tenetehara, no encerramento da festa. Lagoa Quieta, TI Arariboia,
Maranhão.

Foto: Silvio Santana (2016). Acervo do centro de Pesquisa em História Natural e Arqueologia do Maranhão.

3 Considerações finais
A partir desta pesquisa inicial sobre os Tenetehara, podemos avistar que para a
sociedade Tenetehara seu território é a base de toda a sua vida, que para os indígenas questões
territoriais estão ligadas, a suas festas, tradições, como eles se entendem, resistem e vivem. Els
Lagrou (2010, p.01). diz que:
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[...] é importante frisar que toda sociedade produz um estilo de ser, que vai
acompanhado de um estilo de gostar e, pelo fato de o ser humano se realizar enquanto
ser social por meio de objetos, imagens, palavras e gestos, os mesmos se tornam
vetores da sua ação e de seu pensamento sobre seu mundo.

Podemos observar, que a arte indígena está associada com os elementos naturais do
cotidiano dos indígenas, como os adornos utilizados na festa da menina moça, as plumas, penas,
colares que variam de cor, tamanho e significado, possui um conjunto de significados e
simbologias que são diferentes para os não-indígenas. Sua arte em grande parte possui
elementos que são encontrados na natureza e tem um grande significado, principalmente os
artefatos produzidos para rituais. Portanto seria inadequado classificá-las como artesanatos.
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