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EDITORIAL

Início de uma nova fase ou continuidade de um trabalho proveitoso e gratifi cante? 

Gostaríamos de iniciar esse editorial trazendo ao nosso leitor a boa nova de que a Re-
vista Quipus, periódico científi co semestral da Universidade Potiguar, voltado para a 
divulgação da ciência e da arte no âmbito da Educação e da Comunicação Social, está 
lançando seu quarto número, comemorando a conquista do conceito Qualis B5. 

O Qualis é o conjunto de procedimentos utilizados pela Capes - Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, para estratifi cação da qualidade da 
produção intelectual divulgada em periódicos científi cos, portanto, passar por essa 
avaliação e poder galgar mais um degrau nessa classifi cação, confere-nos o reconheci-
mento de que, mesmo sendo uma revista “jovem”, estamos seguindo por uma trajetó-
ria editorial correta e competente.

Consideramos essa notícia a constatação de mais um importante “nó” nas cordas1 que 
contabilizam sucessos para a nossa revista. Mais um relevante indício de etapa bem 
cumprida em nossa trajetória editorial. Mais ainda, essa conquista nos motiva a pro-
curar o constante aperfeiçoamento, de modo que possamos oferecer ao nosso leitor, 
edições cada vez mais bem elaboradas, compostas por artigos que venham a ser úteis, 
cujas leituras possam ser sempre proveitosas. 

Desta feita, podemos considerar esse quarto número um marco de nova fase para nos-
sa revista, ao mesmo tempo em que desejamos que este trabalho continue produzindo 
frutos relevantes ao nosso leitor e a toda a comunidade acadêmica.

1 Quipu, da língua quíchua, é um instrumento feito de cordas, coloridas ou não, com diferentes 
nós, que os incas usavam para comunicação e registro contábil. As cores e a posição dos nós constru-
íam a mensagem que chegava ao destinatário pelos mensageiros que transportavam os quipus.
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Sentimos-nos gratifi cados por você, nosso leitor, mas também, nossos colaboradores, 
parceiristas, avaliadores, editores, enfi m, todos aqueles que fazem a Revista Quipus, 
estarem conosco nessa trajetória. 

A partir de então, é ainda maior a nossa responsabilidade, como também é imenso 
o nosso desejo para que a Quipus  se torne ainda mais um espaço aberto para as dis-
cussões no âmbito do conhecimento científi co, consolidando efetivamente a interface 
entre Comunicação e Educação. Com esse objetivo apresentamos, neste número, na 
seção ‘Nós Iniciantes’ o artigo O Serviço Social e o desafi o em romper com a desigual-
dade das pessoas com defi ciência no ensino regular, de Naara Mariz Sena e Leandro 
Henrique Araujo Leite, que versa sobre os desafi os da inclusão no ensino regular. Na 
mesma seção, outra pesquisa, intitulada A Educação Superior contemporânea: entre 
o humanismo e o mercado aborda os caminhos da educação superior na atualidade, 
de autoria de Pâmela Alves, enfatiza os desafi os da formação superior na contempora-
neidade.

No tocante ao Design Gráfi co, por sua vez, apresentamos o artigo dos alunos de inicia-
ção científi ca, sob a orientação dos docentes Josenildo Soares Bezerra e Mari Sugai, sob 
o título Desing Th inking: uma nova forma de pensar. E, Por fi m, o artigo Dialogando: 
análise de dois perfi s interativos no Twitter, da professora Maria Stella Galvão Santos 
em parceria com os alunos de iniciação científi ca.

Na seção ‘Arremate’, por sua vez, destacamos as pesquisas de Pós-Graduação, enfa-
tizamos, sobretudo, o artigo Histórias de vida e formação: trajetórias, experiências e 
reconstruções do ser no seu saber-fazer, de autoria de Emerson Augusto de Medeiro 
e Ana Lúcia Aguiar Lopes Leandro. No que se refere à Historiografi a, apresentamos a 
pesquisa Clio e Dionísio em comunhão com Saraswati: a relação interdisciplinar entre 
história e teatro no ensino básico, de  Ildisnei Medeiros da Silva. Ainda sobre a temáti-
ca, anfatizamos o ensino de História e ascola sob o título O Espaço Escolar e o Ensino 
de História: do disciplinamento dos corpos a construção do conhecimento histórico, 
de autoria de Leda Campelo Potier. O pesquisador Th yago Ruzemberg Souza traz à 
baila a Troya Negra de Nina Rodrigues: o Quilombo dos Palmares um espaço do ra-
cismo científi co. Sobre a inclusão no processo educacional, a pesquisadora Ilana Souto 
Medeiros nos presenteia com a pesquisa Zona de Desenvolvimento Proximal Frente 
à Síndrome de Down: a caminho da inclusão e da aprendizagem. Por fi m, fechando a 
seção ‘Arremate’, as práticas jornalísticas de Maria do Céu Fernandes, a nossa primeira 
deputada, de autoria da pesquisadora Isabel Cristine Machado de Carvalho, sob o 
título Mulher e imprensa: as práticas jornalísticas de Maria do Céu Pereira Fernandes 
(década de 1930).

Esperamos que este número da Quipus contribua, ainda mais, para as discussões e re-
fl exões sobre a produção do conhecimento no âmbito da educação e da comunicação.



NÓS 
INICIANTES
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O SERVIÇO SOCIAL E O DESAFIO EM 
ROMPER COM A DESIGUALDADE 
DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

NO ENSINO REGULAR

Naara Mariz Sena • Graduação em Serviço Social pela Universidade 
Anhanguera Uniderp. E-mail: naaraanimada@hotmail.com

Leandro Henrique Araujo Leite • Mestrado em Desenvolvimento
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Saúde Mental, Graduação Em Serviço Social pela Universidade Anhanguera Uniderp.
E-mail: tutoread.leandro@gmail.com

Envio em: julho de 2012
Aceite em: junho de 2013

RESUMO: O presente artigo expõe o relato de experiência proporcionado pelo estágio cur-
ricular durante o curso de Serviço Social, a vivência na Associação de Pais e Amigos dos Ex-
cepcionais – APAE no município de Caicó/RN possibilitou a aproximação com uma questão 
social existente na instituição. Através do Diagnóstico Social, realizado com pesquisa quali-
-quantitativa, foi diagnosticada a difi culdade de aprendizagem da pessoa com defi ciência no 
ensino regular. Após esse diagnóstico, foi desenvolvido o projeto de intervenção que tinha 
como objetivo aprimorar e treinar profi ssionais que atuam na educação da pessoa com defi ci-
ência. Nesta perspectiva, o texto segue buscando que através da história e das políticas sociais 
é possível inserir a pessoa com defi ciência no ensino regular.

Palavras-chave: Pessoa com defi ciência. Questão Social. Educação Inclusiva. 

THE SERVICE SOCIAL AND THE CHALLENGE 
IN BREAKINGWITH INEQUALITY DISABILITY 
IN REGULAR EDUCATION

ABSTRACT:  Th is paper present the experience report provided by the stage curriculum du-
ring the course of Social Service. Th e experience in the Association of Parents and Friends of 
Exceptional Children – APAE in the city of Caicó/ RN allowed the approach to a social issue 
existing in the institution. Th rough Social Diagnosis, carried out qualitative and quantitative 
research was diagnosed with learning disabilities for people with disabilities in mainstream 
regular learning. After this diagnosis, it was developed an intervention project that aimed to 
improve and train professionals who work education of the disabled person. In this perspec-
tive, the text follows what that throughout history and social politics is possible the person 
with disabilities in regular learning.

Keywords: People with disabilities. Social Issues. Inclusive Education.
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INTRODUÇÃO
Apesar da existência dos direitos da pessoa com defi ciência no âmbito escolar, a reali-
dade demonstra que existe ainda um longo caminho a ser percorrido em busca de uma 
melhor educação básica para a pessoa com defi ciência, fato esse observado, durante a 
vivência proporcionada pelo campo de estágio curricular na Associação de Pais e Ami-
gos dos Excepcionais – APAE – Caicó/RN.

A questão específi ca dos direitos da pessoa com defi ciência no ensino regular está des-
tacada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96.

Art. 58 Entende – se por educação especial, para os efeitos desta lei, a modalidade de 
educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educan-
dos portadores de necessidades especiais.

Apesar da existência da lei, foi observada no diagnóstico social, a importância de esta 
ser cumprida de forma correta, dando subsídios para o desenvolvimento do projeto de 
intervenção que teve como objetivo principal: Aprimorar e treinar profi ssionais que 
atuam na educação das pessoas com defi ciência; proporcionar um conjunto de ativi-
dades teórico – prática buscando assim a melhor dedicação dos profi ssionais no ensino 
regular das crianças e adolescentes que recebem atendimento na APAE.

Ao refl etir sobre a experiência, fundamentadas por uma base bibliográfi ca, foi possível 
a construção deste artigo, que propõe também uma refl exão sobre a atitude que deve 
ser adotada diante da questão social existente na instituição baseando-se na legislação 
brasileira que normatiza e ampara crianças ou adolescentes com defi ciência.

Mais adiante busca-se subsídios teóricos para efetivação dos direitos da pessoa com 
defi ciência no ensino regular. Sabe – se que a questão abordada e aprofundada neste 
trabalho não objetiva trazer resposta completas ou solução defi nitiva, mas tentar des-
mitifi car o problema existente.  

A QUESTÃO SOCIAL E OS 
DIREITOS SOCIAS NO BRASIL
No dizer de Marx, o trabalho é conjunto entre o homem e a natureza, mas também é 
uma interação social da própria sociedade, afetando os seus sujeitos e sua organização.
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A produção capitalista faz com que exista uma grande massa de valores de um lado, 
e, do outro uma imensa concentração da pobreza. Isso nos confi rma que a Questão 
Social nasce do capitalismo, pois cada vez mais a população sofre com a desigualdade 
oriunda do capitalismo. 

No dizer de Iamamoto (2011), foi afi rmado que apreender a Questão Social é também 
apreender como os sujeitos a vivenciam. É com ela que se pode perceber a necessidade 
de cada sujeito. Diante disso, é possível perceber a importância do assistente social 
estar identifi cando a questão social, conhecendo assim a demanda de seus usuários, 
implementando projetos ou ações para a desmistifi cação da questão social presente. 

A Questão Social é um fenômeno que se apresenta conforme as modifi cações sociais, 
confi gurando-se seja pelo capitalismo, violência, ausência de direitos e demais proble-
mas relacionados à sociedade.

No dizer de Iamamoto (2007) as múltiplas expressões da questão social são fragmen-
tadas como se fossem independentes, deixando assim de ser só compreendida como 
fruto do confl ito entre capital e trabalho.

Os direitos sociais no país são construídos pela reivindicação dos movimentos dos 
trabalhadores, surgindo após a Revolução Industrial.

O Brasil é historicamente dominado pelo capital internacional, desde os primórdios 
da colonização e pelos grandes blocos econômicos, pelas multinacionais, dentre outras 
instâncias econômicas, o que evidencia o caráter de submissão da nação brasileira ao 
capital estrangeiro. O Brasil se constrói através de uma dualidade desconcertante, fi -
cando explicita na má distribuição de renda, ou seja, alto poderio econômico nas mãos 
de uma minoria burguesa e baixo nas mãos de uma maioria desprovida.

Devido à má distribuição de renda, o ser humano sofre junto com a família criando 
uma sociedade paternalista e preconceituosa.

Quando se tem a família como referência, mesmo que seja simbólica, signifi ca privile-
giar a ordem moral, exigindo assim os direitos universais de cidadania, julgando assim 
o mundo social como ele é.

DIREITOS DA PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA
A história da pessoa com defi ciência existe desde os nossos primitivos índios brasilei-
ros. Nessa época, a criança que nascia com alguma deformidade física era atirada nas 
montanhas, pois se acreditava que a criança com deformidade não poderia ter uma 
vida como uma criança dita “normal”:

Com certeza, pessoas com defi ciência existiam sim no inicio de nossa história. 
Mas diante de tal afi rma, leva – nos a pressupor que, talvez como consequência 
cultural da política de exclusão do Índios, a sociedade colonial continuasse a segre-
gar, a esconder essas pessoas. Até mesmo por motivos de vergonha ou de completo 
desconhecimento, não saber lidar com elas (FILGUEIRA, 2008, p.27).
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Após anos de segregação e descaso com as pessoas com defi ciência, a sociedade começa 
a se organizar e a reivindicar os direitos destes cidadãos, de modo ainda não tão ex-
pressivo, mas presente. 

No início, os envolvidos nos movimentos em prol das pessoas com defi ciência eram 
familiares, amigos, igreja, estendendo-se esta questão até às classes de profi ssionais da 
educação, assistência social e da saúde.

Na década de 50, tem–se início a Educação Especial nas instituições e entidades assis-
tenciais, compreendida historicamente pelo Império. Foi onde a pessoa com defi ciên-
cia foi lembrada pela primeira vez. Vale salientar que Educação no nosso país, parece 
que é só vista com atenção na época de eleições por interesses políticos.

A evolução dos direitos da pessoa com defi ciência apesar de ter sido um processo 
moroso, aos poucos foi sendo garantido pelo governo. Em relação a este caminhar 
Figueira, (2008, p.43), aponta:

A pessoa com defi ciência começa a tomar consciência de si como cidadão, a partir 
de 1981, foi nos anos 80 onde existiu no Brasil um amplo movimento de cons-
cientização popular sobre a verdadeira imagem da pessoa com defi ciência, movi-
mento. Em 1992, foi criado o documento intitulado ‘Programa de Ações Mundial 
para as Pessoas Portadoras de Defi ciência’ que, em seu parágrafo 27, traça o que a 
sociedade deve esperar de uma pessoa com defi ciência e como deve ser a sua ima-
gem: ‘Das Pessoas com Defi ciência deve–se esperar que desempenhem seu papel 
na sociedade e cumpram suas obrigações como adultos. A imagem das pessoas 
com defi ciência depende de atitudes sociais baseadas em fatores diferentes, que 
podem constituir a maior barreira à participação e à igualdade. Deveríamos ver 
a defi ciência pela bengala branca, as muletas, os aparelhos auditivos e as cadeiras 
de rodas, mas não pela pessoa. É necessário centrar sobre a capacidade das pessoas 
com defi ciência e não em suas limitações’. 

Para uma compreensão maior acerca dos direitos sociais, cabe recorrer – se a Cons-
tituição Federal a qual no art.6º exemplifi ca que são direitos sociais, a educação, a 
saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, 
a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados.

Toda pessoa independente de ter alguma defi ciência ou não tem seus direitos, respal-
dados pela constituição de 1988.

AS POLÍTICAS SOCIAIS 
BRASILEIRAS

No fi nal da ditadura militar, a conjuntura econômica estava em crise: infl ação, dívida 
pública acentuada, fazendo a população sair às ruas em manifestações organizadas 
(FALEIROS, 2000).
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Os anos 80 têm um grande marco, a Constituição Federal de 1988, a qual foi fruto do 
rompimento da ditadura militar e surgimento da democracia no país, através dela os 
direitos sociais se tornam mais públicos para toda a sociedade.

Já os anos 90 são marcados pelo neoliberalismo, onde há um maior favorecimento do 
mercado e a redução do papel do Estado: 

Os anos 90 foram considerados os anos da crise e mudança. Crise interna de 
militância, de participação, de credibilidade nas políticas públicas, de confi abi-
lidade e legitimidade junto à própria população e crises externas, decorrentes da 
redefi nição dos termos do confl ito social entre os diferentes atores sociais e entre a 
sociedade civil e a sociedade política (GOHN,1997, p.37).

O neoliberalismo prevê que as obrigações sociais não eram do Estado, mais sim de ou-
tras iniciativas com as Igrejas, ONGs1, isso que dizer a sociedade civil compreendida 
por terceiro setor.

No Brasil, o neoliberalismo entrou em vigor no governo de Fernando Henrique Car-
doso, anos 90. Nesse governo ocorreu um acelerado processo econômico. Com isso 
as pequenas empresas deixaram de existir, pois não tinham capital, assim as grandes 
empresas compravam as pequenas havendo a falência e aumentando a desigualdade de 
capital entre os trabalhadores.

O neoliberalismo causa desemprego, baixos salários, aumento das diferenças sociais e 
dependência do capital internacional.

Por o Brasil ser dependente fi nanceiramente do capital internacional, acaba – se priva-
tizando as empresas estatais, para tentar diminuir a divida existente no país.

Devido aos problemas causados pelo neoliberalismo, a política social entra em vigor, 
embora ela não tenha um período de iniciação certo, pois é um processo social fruto 
das desigualdades existentes no nosso país, ela é própria de formações econômica – so-
ciais capitalistas contemporâneas, pois foi criada para controlar as necessidades sociais 
básicas das pessoas que sofrem do sistema capitalista.

A criação da Política Nacional da Assistência Social – PNAS de resolução nº 145, de 
15 de outubro de 2004, representa um ganho signifi cativo para a sociedade brasileira, 
bem como uma política que torna ainda mais favorável o acesso a bens e serviços aos 
usuários da assistência social.

A PNAS está em consonância com a Lei Orgânica de Assistência Social tendo como 
um dos princípios democráticos:

III – Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito e benefícios 
e serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando–se 
qualquer comprovação vexatória de necessidade.

1 ONGs – Organização não governamental.
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Segundo a Resolução n.145/04 (PNAS), a família é uma instituição central, no âm-
bito das ações da política de assistência social (art.203 CF), por se constituir em um 
complexo de relações privilegiadas e insubstituíveis de proteção e socialização primá-
rias dos cidadãos, provedora de cuidados aos seus membros, mas igualmente a ser 
cuidada e protegida pelo Poder Público.

Dentro da Política Social existem leis e Estatutos que atribuem direitos para pessoa 
com defi ciência no âmbito educacional. Um dos primeiros direitos está inserido no 
Estatuto da Criança e do Adolescente que foi instituído pela Lei.8069 no dia 13 de 
julho de 1990. Ele regulamenta os direitos das crianças e dos adolescentes inspirado 
pelas diretrizes fornecidas pela Constituição Federal de 1988, internalizando uma série 
de normativas internacionais.

No ECA, Art.54- É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

III – atendimento educacional especializado aos portadores de defi ciência, preferen-
cialmente na rede regular de ensino.

Na Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS de nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993.

Art.1 º A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Segu-
ridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um 
conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o aten-
dimento às necessidades básicas.

No art.20 da mesma lei. O benefi cio de prestação continuada é a garantia de 1(um) 
salário mínimo mensal à pessoa portadora de defi ciência e ao idoso com 70 (setenta) 
anos ou mais e que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção e 
nem de tê–la provida por sua família.

A partir da LOAS, é possível analisar que a pessoa com defi ciência pode receber o BPC 
(Benefi cio por Prestação Continuada), se estiver regularmente matriculada na rede de 
ensino básico e comprovar uma renda de ¼ salário mínimo por pessoa.

Seguindo a legislação pertinente à pessoa com defi ciência no ensino regular, existe a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, onde é atribuído no capitulo V – Da educação especial, abaixo será descrita 
como na lei funciona a educação especial.

Veja-se o que diz o artigo 58: Entende – se por educação especial, para os efeitos desta 
Lei, a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de 
ensino, para educandos portadores de necessidades especiais.

§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializa-
dos, sempre que, em função das condições específi cas dos alunos, não for possível a sua 
integração nas classes comuns de ensino regular.

Art.60º - Os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão critérios de carac-
terização das instituições privadas sem fi ns lucrativos, especializadas e com atuação ex-
clusiva em educação especial, para fi ns de apoio técnico e fi nanceiro pelo Poder Público.
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Mesmo encontrando esses dispositivos legais relacionados ao direito da pessoa com 
defi ciência de forma esparsa e circunstancial, em legislações específi cas como na Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação, no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei 
Orgânica da Assistência Social, dentre outros, e, sobretudo a título de regulamentação 
em decretos, instruções normativas e portarias. Portanto, a questão vem sendo tratada 
de forma secundária ou complementar.

O Serviço Social na APAE atua através de legislações como a Lei Orgânica da Assistên-
cia Social (LOAS), Estatuto da Pessoa com Defi ciência, Constituição Federal de 1988, 
fazendo com que as leis sejam executadas.

O Serviço Social é o primeiro setor em que a família ou responsável da pessoa com defi -
ciência recebe atendimento na APAE, como: apresentação da instituição, suas normas e 
objetivos de trabalho. Neste contato o Assistente Social através do acompanhamento do 
usuário conhece a situação do mesmo e acompanha então sua adaptação à instituição.

DIAGNÓSTICO SOCIAL
Através da vivência no campo de estágio no período de 2 (dois) anos, percebeu-se  a 
difi culdade de aprendizagem da pessoa com defi ciência no ensino regular. Realizada a 
pesquisa quali-quantitativa, foi confi rmado esse problema, nas crianças e adolescentes 
assistidos pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, mas especifi ca-
mente no contexto municipal. 

Segundo o art.37 do Estatuto do Portador de Defi ciência, é dever do Estado, da famí-
lia, da comunidade escolar e da sociedade assegurar a educação de qualidade à pessoa 
com defi ciência, colocando – a salvo de toda a forma de negligência, discriminação, 
violência, crueldade e opressão escolar.

Na realidade acontece ao contrário, os pais ao conhecerem o Estatuto, preocupam-se 
com fi lho ter o direito à educação de qualidade, mas não é o que acontece.

A educação inclusiva objetiva a busca da autonomia e a independência do aluno. Isso 
só ocorrerá quando os ambientes educacionais se comprometerem com os direitos que 
estão postados no Estatuto do Portador de Defi ciência, na Política Nacional de Edu-
cação Especial, na lei nº 7.853 de 24 de outubro de 1989.

A pesquisa foi elaborada com a fi nalidade de buscar soluções para o problema a ser 
diagnosticado, percorrendo esse caminho foi feito um questionário com perguntas 
sócioeconômicas e especifi cas sobre o problema social.

A totalidade do universo pesquisado é composta por 100 crianças e adolescentes, desse 
todo foi realizado um recorte de 20 % perfazendo um total de 15 famílias. Dos en-
trevistados 96 % são mães e 4% são pais, tal diferença se justifi ca pelo fato dos pais 
estarem trabalhando no período em que ocorreu a pesquisa, sendo estes o responsável 
pelo sustento familiar, conforme demonstra o gráfi co abaixo.
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Gráfi co 1: Mães e Pais entrevistados

Mães

Pais

4%

96%

Fonte: dos autores.

Ao abordar sobre o nível de escolaridade dos entrevistados, constatou-se que a maioria 
dos pais tem pelo menos o ensino médio completo, assim facilitando o conhecimento 
sobre a defi ciência do fi lho, bem como os direitos sociais. Para melhor compreensão o 
gráfi co abaixo mostra isso:

Gráfi co 2: Formação educacional dos Pais

Ensino médio completo

Ensino fundamental
1ª até a 4ª série

Ensino fundamental
1ª até a 8ª série

Ensino médio incompleto

1%

19%

20%60%

Fonte: dos autores.

Dessa forma, é possível perceber que os pais encaminham seus fi lhos para a APAE, 
buscando alguma instrução para eles. Esse conhecimento facilita a cobrança pela efe-
tivação dos direitos dos que ainda são privados destes.   

No universo dessa entrevista, podemos perceber que 94 % dos portadores de defi ciên-
cia recebem o BPC (Benefício por Prestação Continuada) ou Bolsa Família, e outros 
6 % não recebem nenhum benefício,  indicando que a maioria das famílias no âmbito 
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da entrevista mostra interesse na procura por direitos dos seus fi lhos portadores. O 
gráfi co abaixo exemplifi ca tais dados:

Gráfi co 3: Beneficios que os portadores de deficiencia recebem. 

BPC e bolsa família

Nenhum benefício

6%

94%

Fonte: dos autores

Ao adentrar no estudo para buscar soluções do problema diagnosticado na instituição, 
foram feitas várias perguntas: a primeira foi se o entrevistado acreditava que a escola 
estava capacitada para receber o portador. Foi surpreendente a resposta dos pais, 100 
% afi rmaram que a mesma não está capacitada, para educação do seu fi lho (a). Obser-
va–se o gráfi co:

Gráfi co 4: Opinião dos pais sobre o ensino regular para os portadores de deficiência

Acredita que a escola
não está capacitada para
educar seu filho

100%

Fonte: dos autores



20

Ano II, n° 2, jun/nov 2013 

Na continuação da entrevista, perguntou–se se já vivenciaram alguma situação na 
escola de rejeição, preconceito e dedicação dos profi ssionais da escola, 38 % relataram 
rejeição, 38 % rejeição e 24 % dedicação dos profi ssionais. O gráfi co explica:

Gráfi co 5: Situações em que os portadores de deficiência passaram na escola

Rejeição
Preconceito
Dedicação dos profissionais

38%

38%

24%

Fonte: dos autores

ANÁLISE DOS RESULTADOS DO 
PROJETO DE INTERVENÇÃO
Diante do problema, da desigualdade da pessoa com defi ciência no ensino regular, 
foram executadas ações com o intuito de oferecer treinamento para profi ssionais das 
escolas municipais que educam crianças e adolescentes assistidos pela APAE.

O projeto foi executado através de palestras, ofi cinas de orientação e explicitar os direi-
tos da pessoa com defi ciência. As ações foram desenvolvidas na instituição supracitada.

A experiência no projeto foi de grande valia, pois os profi ssionais participantes tiraram 
suas dúvidas, mostraram suas experiências e angústias referente ao ensino regular da 
pessoa com defi ciência.

Os objetivos propostos pelo projeto foram alcançados, apesar da existência do des-
caso do problema por parte de alguns profi ssionais, proporcionando a aproximação 
em situação concreta e até desafi adora, vivenciada nesse momento do estágio, dando 
oportunidade ao conhecimento, através da observação da realidade vivida, utilizando 
instrumental técnico – operativo da profi ssão.

É existente no município de Caicó/RN, a Secretaria de Educação Inclusiva, secretaria 
que necessita de uma atuação mais efi caz, quando essa situação se tornar mais efi ca, a 
educação inclusiva será mais efetiva em relação aos direitos da pessoa com defi ciência.
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A atuação da secretaria irá subsidiar melhor atuação dos profi ssionais na educação, 
legitimando assim os direitos já existentes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do estágio em Serviço Social, percebeu-se que o exercício profi ssional do As-
sistente Social independente da instituição a qual este atua,  faz-se necessário o alicerce 
por uma postura crítica e analítica, conforme seu código de ética e as leis que regula-
mentam a profi ssão. Exigindo-se uma postura profi ssional pró-ativa e com domínio 
teórico-metodológico. 

Para Buriolla (2006), o estágio é essencial à formação do acadêmico, pois irá proporcio-
nar momentos concretos de aprendizagem, uma refl exão sobre a ação profi ssional, levan-
do–o a uma análise crítica da dinâmica das relações existentes na realização do estágio.

Isso identifi ca que o estágio correlacionado com a teoria aprendida durante o curso, 
cria a formação fomentada do curso de Serviço Social, promovendo um profi ssional, 
que lida com os direitos e defesa das pessoas, diante de  todos os avanços no campo 
legal, a sociedade ainda não tem conhecimento dos direitos contidos na Lei de Di-
retrizes e Bases da Educação, Lei nº 7.853. Não adianta se elencar um inventário de 
culpas para responsabilizar quem não atribui à educação inclusiva como prioridade no 
ensino regular, fazendo com que não haja a garantia de direitos fundamentais à pessoa 
com defi ciência. 

Em um mundo comandado pelas leis de mercado, a realidade vem sendo calada na 
má distribuição de riquezas, conduzindo à exclusão social e à globalização da miséria. 

O que é educar uma criança ou adolescente com defi ciência no ensino regular? É 
educá-lo da mesma forma que se educa uma criança ou adolescente dita “normal”, as 
leis existem para serem executadas.

O problema da educação inclusiva merece mais atenção, por parte de educadores e por 
parte da sociedade como um todo, pois acarreta danos ao desenvolvimento da criança 
ou adolescente, tais como: rejeição, baixa auto – estima, difi culdade na aprendizagem.

O profi ssional de Serviço Social pode propôr, participar e incentivar a família da pes-
soa com defi ciência para ser mais atuante nos meios de controle social, efetivação de 
seus direitos junto às políticas publicas existentes no nosso País.
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RESUMO: Este artigo visa desvelar a importância de se questionar, no mundo atual, o de-
safi ador cenário globalizado e o quanto este panorama causa impacto, direto e indireto, na 
reavaliação de diretrizes de desenvolvimento para o futuro em todos os níveis sociais, em 
especial o que tange à Educação Superior. Sendo a Formação Inicial compromissada com a 
transmissão da cultura, bem como com o escopo da profi ssionalização dos indivíduos à luz 
dos valores humanizantes; cabe questionar, dentro do então capitalismo vigente, quais são 
as prioridades da educação no atual momento: se é a formação que visa o aprofundamento 
dos valores humanísticos, caracterizando-se como o ponto de partida para a construção da 
autonomia, do pensamento crítico e analítico dos indivíduos sobre o mundo, desenvolven-
do, assim, a inquietude do ser social; ou a formação voltada para satisfazer às necessidades 
do mercado, criando meros sistematizadores de saberes, dando ênfase a um conhecimento 
puramente técnico e acrítico. Em suma, faz-se necessário refl etir acerca da dualidade da Edu-
cação Superior contemporânea, e o que esta precisa priorizar: Educação profi ssional voltada 
às necessidades sociais ou educação profi ssional voltada tão somente para a manutenção do 
mercado; a fi m de desempenhar o papel a que lhe é originalmente atribuído socialmente: 
formar cidadãos capacitados não somente ao desempenho profi ssional, mas para a vida em 
sociedade, em sentido lato sensu.

Palavras-chave: Educação Superior. Humanismo. Mercado.

L’ÉDUCATION CUPÉRIEUR CONTEMPORAINE: 
ENTRE HUMANISME ET MARCHE

RÉSUMÉ: Cette étude vise à révéler l’importance des interrogatoires dans le monde 
d’aujourd’hui, le scénario mondial diffi  cile et comment cela infl ue scénario, directs et indi-
rects, sur la réévaluation des orientations de développement pour l’avenir à tous les niveaux 
sociaux, en particulier ce qui En ce qui concerne l’Éducation Supérieur. Depuis la formation 
initiale engagée à la transmission de la culture, ainsi que la portée du développement profes-
sionnel des individus, à la lumière des valeurs d’humanisation, il faut remettre en question, 
dans le capitalisme existant alors, quelles sont les priorités de l’éducation à l’heure actuelle: si 
la formation vise à renforcer davantage les valeurs humanistes, caractérisée en tant que point 
de départ pour la construction de l’autonomie, la pensée critique et analytique sur le monde 
des individus, développant ainsi l’inquiétude d’être sociale ou de formation conçus pour ré-
pondre aux besoins marché, la création de connaissances simplement systématiser, mettant 
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l’accent sur une connaissance purement technique et critique. En bref, il est nécessaire de 
réfl échir sur la dualité de l’Éducation Supérieur contemporain, et que cela doit donner la 
priorité à: La formation professionnelle doit faire face l’éducation sociale ou professionnelle 
visant exclusivement à l’entretien du marché, afi n de jouer le rôle auquel il est initialement 
attribuée socialement: former des citoyens formés non seulement à la performance professio-
nnelle, mais pour la vie en société, le sens au sens large.

Mots-clés: Enseignement supérieur. Humanisme. Marché.
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1. INTRODUÇÃO
Este artigo objetiva desvelar a importância de se questionar, no mundo atual, o desa-
fi ador cenário globalizado e o quanto este panorama causa impacto, direto e indire-
to, na reavaliação de diretrizes de desenvolvimento para o futuro em todos os níveis 
sociais, em especial o que tange à Educação Superior; tendo em vista que a partir das 
infl uências do capitalismo vigente, como ressalta Santos (2001, p. 196):

A educação, que fora anteriormente transmissão da alta cultura, formação do ca-
ráter, modo de aculturação e de socialização adequado ao desempenho da direção 
da sociedade, passou a ser também educação para o trabalho, ensino de conheci-
mentos utilitários, de aptidões técnicas especializadas e capazes de responder aos 
desafi os do desenvolvimento tecnológicos no espaço de produção. Por seu lado, o 
trabalho, que fora inicialmente desempenho de força física no manuseio dos meios 
de produção, passou a ser também trabalho intelectual [...]. A educação cindiu-se 
entre cultural geral e a formação profi ssional e o trabalho [...]. 

O espaço universitário, portanto, é ponto de partida para a construção da autonomia e 
do pensamento crítico e refl exivo sobre o mundo nos indivíduos, ao mesmo tempo em 
que conserva e transforma a cultura. Contudo, as necessidades do mercado imperam 
no sentido de exigir das instituições universitárias que estas passem a se adequar aos 
interesses do mercado, e volte-se para o seu fortalecimento econômico; gerando assim, 
uma série de impasses entre a importância de se ter um Ensino Superior humanista, 
voltado para benefi ciar e atender às necessidades da sociedade ou uma formação pura-
mente técnica, voltada para suprir o tido capitalismo selvagem.

Com o estreitamento dos vínculos entre ensino universitário e mercado, percebe-se 
que este último está se tornando a razão central da sociedade, reduzindo, assim, a Edu-
cação Superior a mero instrumento do lucro de empresas e em benefi cio de particulares 
(DIAS, 2010, p. 102); fazendo com que a educação passe de sua condição de direito 
social e bem público, atendendo ao interesse geral da sociedade, para ser vislumbrada 
como um negócio lucrativo, uma mercadoria a serviço de interesses privados. Tornan-
do, por conseguinte, o universo acadêmico cada vez mais elitista e excludente, difi -
cultando sobremaneira o seu acesso às grandes massas populares, marginalizando-as 
socialmente. Em suma, todas essas questões serão devidamente ponderadas ao longo 
deste estudo em breve análise acerca das exigências do mundo globalizado frente às 
instituições de ensino superior.
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2. A FUNÇÃO SOCIAL DAS 
INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR
As instituições responsáveis pela formação superior desde faculdades às universidades, 
sejam estas privadas ou públicas, emoldura-se na perspectiva de um “novo mundo”, 
carregado de signifi cações, que são peculiares a este universo.  O âmbito universitário 
como um todo abre portas para novos conhecimentos, ou seja, para um novo processo 
de relações com saberes. 

O espaço universitário se destina à conservação, porém, ao mesmo tempo, transfor-
mação, e propagação da cultura de uma dada sociedade. A cultura pode ser defi nida 
como a determinante do comportamento, das atitudes, tradições, crenças e valores de 
um determinado povo, sendo, assim, fator que distingue uma coligação de pessoas 
da outra, ou seja, é um conjunto de características ímpares de um meio social,  que 
sofrerá transformações com o passar do tempo. Tendo em vista que em cada contexto 
histórico ela se manifesta de forma diferenciada, fazendo com que a sociedade passe 
a adquirir novos habitus. Todavia, a universidade é concebida como um espaço micro 
social dentro de um macro, sendo, por assim dizer, possuidora de uma cultura própria, 
com características e regras distintas de linguagens, comportamento e circulação, o 
qual vai diferenciá-la dos demais espaços sociais existentes. 

A função social das instituições universitárias é promover a apropriação intelectual 
do saber, além dos compromissos com o aprofundamento dos valores humanís-
ticos, caracterizando-se como o ponto de partida para construção da autonomia, 
do pensamento crítico e analítico dos indivíduos sobre o mundo, desenvolven-
do, assim, a inquietude do ser social. Tendo por encargo, a formação de cidadãos 
críticos-refl exivos e participativos, por conseguinte, aptos a uma atuação social e 
profi ssional competente, contribuindo, desta forma, para a melhoria das condições 
sociais do meio em que se vive. 

Em linhas gerais, a universidade, abre campo de possibilidades para a constituição de 
uma identidade profi ssional nos sujeitos, a partir do momento em que optam por um 
curso no nível superior, o qual permeie sua formação inicial.

O período que consta a formação inicial possibilita a iniciação da atuação profi ssional, 
fazendo com que essa ação se torne desencadeadora e articuladora dos aspectos que 
envolvem a profi ssionalização. Por isso, esse momento da formação é caracterizado 
como sendo o primeiro e intenso contato de socialização profi ssional.

Para tanto, um modelo formativo pertinente deve considerar três aspectos básicos ao 
seu desenvolvimento: ensino, pesquisa e extensão. 
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2.1. A IMPORTÂNCIA DA APLICAÇÃO 
SISTÊMICA DO ENSINO/PESQUISA/EXTENSÃO 
PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR
O ensino, a pesquisa e a extensão constituem as três funções básicas da universidade, 
as quais devem ser intercambiáveis e merecer igualdade em tratamento por parte das 
instituições de Ensino Superior, pois, ao contrário, estarão transgredindo um preceito 
constitucional, segundo reza o caput do art. 207 da Constituição Federal Brasileira de 
1988: “As universidades gozam de autonomia didático-científi ca, administrativa e de 
gestão fi nanceira e patrimonial e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão”.

O ciclo ensino-pesquisa-extensão possibilita que a universidade interaja com a socie-
dade mais diretamente, pois por meio da extensão se tem a oportunidade de levar, até 
as comunidades, os conhecimentos de que é detentora, bem como os novos saberes 
que são produzidos através das pesquisas idealizadas e implantadas em seu âmbito – ou 
fora dele, e que normalmente são divulgadas com o ensino. Em outras palavras, é uma 
forma da instituição socializar e democratizar o conhecimento, fazendo com que até 
mesmo os que não são universitários possam ter o devido acesso, trazendo com isso 
benefícios à sociedade. 

3. A EDUCAÇÃO SUPERIOR E 
AS EXIGÊNCIAS DO MERCADO
O advento da globalização trouxe mudanças signifi cativas no âmbito sóciocultural, 
político, econômico e educacional. No Ensino Superior o acelerado desenvolvimento 
tecnológico e informacional passa a exigir uma quebra de paradigma, do modelo hu-
manista de educação para um modelo mais técnico-profi ssionalizante, no intuito de 
atender às demandas do mercado, perdendo assim, a sua contribuição para a formação 
voltada à edifi cação e elevação de uma sociedade mais humana. 

Com isso, os questionamentos do atual momento envolvendo a Educação Superior 
seriam: O que se espera da Educação Superior hoje? O compromisso com o aprofun-
damento dos valores humanísticos ou as novas exigências ligadas à globalização e aos 
interesses do mercado? E como adequar aspectos tão dicotômicos, tais como as neces-
sidades do humanismo e as do capitalismo vigente no contexto da formação inicial? A 
partir dessas indagações, observa-se que a real fi nalidade do Ensino Superior está em 
crise, revelando os descompassos apresentados pelos Estados, bem como pelas socieda-
des contemporâneas, os quais refl etem as incertezas do mundo que se quer construir 
diante do atual confl ito de sentidos existentes. Segundo Dias (2010, p. 102):

[...] a crise geral de referências valorativas e a economização da sociedade e da pró-
pria educação, coloca-se à universidade a exigência futura: servir a sociedade ou 
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servir o mercado; restringir-se à agenda econômica ou, prioritariamente, desenvol-
ver as dimensões sociais e políticas que lhe são essenciais e, portanto, inelidíveis.

Em outras palavras, às universidades caberá a preocupação de se repensar e se reestru-
turar, indo à busca de uma nova identidade, que vise atender às perspectivas sociais, 
sem frustrar o andamento da economia pautada nos interesses capitalistas.  Diante 
disso, em meio à complexidade da situação, a formação acadêmica e profi ssional dos 
discentes passa a assumir novas perspectivas, onde novos perfi s profi ssionais se fazem 
necessário, emergindo a constante preocupação com as qualifi cações, ao desenvol-
vimento de variadas habilidades, tais como: desenvoltura, fl exibilidade de funções, 
competência e espírito empreendedor. 

Contudo, as universidades não foram instituídas para se voltarem ao saberes meramente 
técnicos, e sim para a produção de conhecimentos e formação humana, prezando pela 
transmissão de uma ética profi ssional, preservação de valores, costumes e o fortalecimen-
to de mentalidades mais críticas e atuantes socialmente. Neste entendimento, a Educa-
ção Superior deve ser pensada não somente para cumprir a demanda da economia, mas 
dimensionando a formação acadêmica para todos os aspectos que estejam ligados ao 
desenvolvimento material e espiritual do indivíduo, abordando a participação política e 
a responsabilidade social, a fi m de se construir uma sociedade verdadeiramente superior.

3.1. INEXISTÊNCIA DE EQUIDADE 
NA EDUCAÇÃO SUPERIOR: 
DIFICULDADES NO ACESSO
A equidade de acesso é o fator inicial de discussão quando se fala em Educação Su-
perior, pois a sociedade do conhecimento se confi gura, no atual momento, altamente 
elitista; tendo em vista que somente uma minoria, cada vez mais preparada para a 
vida em sociedade, em detrimento de uma grande parte desfavorecida, que não tem 
acesso a uma educação de qualidade desde a sua base, pode ser enaltecida com opor-
tunidades; gerando, consequentemente, a marginalização social daqueles que não têm 
o devido acesso ao saber, aos quais lhes são negadas as oportunidades de empregos e, 
concomitantemente, o alcance das mínimas condições de se viver dignamente, restan-
do um futuro sem esperança, incerto. Como bem coloca Dias (2010, p. 111), “é bom 
se lembrar que a grande massa de indivíduos que não têm possibilidade de chegar aos 
estudos universitários também fi ca excluída das informações e de todo outro processo 
de formação mais consistente ao longo da vida.”

No atual contexto social, o conhecimento, principalmente o resultante das revoluções 
técnicas de informação e comunicação, é a principal matéria-prima do desenvolvimento 
econômico, e geradora de um mercado mundial cada vez mais seletivo, competitivo e 
sem fronteiras. Por outro lado, a realidade evidenciada por essas revoluções no acesso 
ao conhecimento é repleta de antinomias e extremante excludente, pois encontramos a 
maioria da população mundial sem sequer ter os meios de acesso a benefícios básicos à 
vida humana, tais como: alimentação, água, saúde, educação, habitação, segurança e lazer.
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Detendo-se à educação, o seu principal desafi o, em países pobres e emergentes, onde 
Brasil está incluso, são as desigualdades sociais enfrentadas. A educação voltada ao en-
sino superior enfrenta a grande problemática da equidade em seu acesso. Entretanto, 
o problema nos remete a questionar as bases da educação no Brasil, sendo este um 
sistema cada vez mais fracassado. E de quem é a responsabilidade? Acreditamos ser, em 
sua maior parcela, de origem política, uma vez que as escolas públicas dependem de 
decisões e investimentos públicos em Educação. Para tanto, consideramos, com isso, 
que a equidade só passará a existir quando todos tiverem as mesmas condições de com-
petir, isto é, quando o ensino básico, anterior ao Ensino Superior, for oferecido em 
qualidade igual a todos, indistintamente, ocasionado então, uma competição justa, e 
não como forma de atingir metas do governo a nível quantitativo.

4. BREVES CONSIDERAÇÕES
Diante do exposto, o que se pode auferir, do atual contexto social vigente, é que a 
Educação Superior está cada vez mais submissa aos interesses da nova ordem de merca-
do, excludente, onde impera a concorrência desumana e desenfreada; transformando 
os seres humanos em consumidores vorazes, que prezam pelo acúmulo de bens e co-
nhecimentos técnicos, e não em aprimorar valores e sentidos de autonomia, solidarie-
dade e participação social. Com isso, passando a serem construtores de uma sociedade 
que não enxerga os limite e as necessidades do outro, bem como do próprio planeta. 

Nesse sentido, teríamos que preservar o caráter humanista da educação, o pensar soli-
dário, a visão crítica de mundo, dando oportunidades ao pleno exercício da cidadania 
a todos através da formação de uma nova ordem social, baseada não na exclusão das 
massas populares, mas em apresentar oportunidades sociais, a fi m de se alcançar vidas 
dignas para todos os indivíduos, com propostas que possam viabilizar o equilíbrio das 
sociedades globais.
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RESUMO: Este artigo foi desenvolvido para a disciplina de Projeto Interdisciplinar II, do 
segundo período do curso de Design Gráfi co da Universidade Potiguar – UnP. O objetivo 
do projeto era fazer uma pesquisa sobre um assunto relevante dentro do tema apresentado 
e que fosse signifi cativo para a área do Design. A temática geral apresentada para este proje-
to foi Tecnologia e Inovação e optamos por abordar o Design Th inking, pois o assunto era 
pouco conhecido no nosso ambiente acadêmico; por ser uma linha de pensamento baseada 
no processo de trabalho utilizado no fazer Design; pelas possibilidades de aplicação em di-
versas áreas, agregando, assim, multidisciplinaridade e o possível reconhecimento do Design 
como método científi co aplicado; além da atraente ideia de poder mostrar algo associado às 
aplicações práticas de uma estrutura de pensamento. Foi realizada uma pesquisa explorató-
ria, prioritariamente bibliográfi ca para apresentar o tema de forma objetiva e o conteúdo do 
artigo foi adaptado para a cartilha. A cartilha foi construída como parte prática do projeto 
referente aos conhecimentos técnicos específi cos que foram aprendidos no referido semestre 
letivo junto com nossa pesquisa compilada. “Pensar fora da caixa”, frase que remete a essência 
da estrutura de pensamento aqui estudada, foi a frase que impulsionou a nossa criação gráfi ca, 
porque dessa maneira também agregaríamos o valor da nossa ideia ao próprio objeto físico. 
Então, baseada em pesquisas de um bom formato anatômico e de fácil leitura, fi zemos nossa 
cartilha em formato de caixa.        

Palavras-chave: Design Th inking.Tecnologia. Inovação. Design Gráfi co.
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DESIGN THINKING: A NEW WAY OF THINKING

ABSTRACT: This text was developed for the discipline of Interdisciplinary Project II, the 
second period of Graphic Design course at Potiguar University - UNP. The objective of 
the project was to make a research on a subject relevant within the theme presented and it 
was signifi cant for the fi eld of design. The general theme for this project was presented and 
Technology Innovation and we chose to approach Design Thinking because it is almost 
unknown in our academic environment, because it is a line of thought based on the work 
process used to make the design, the application possibilities in several areas, as multidis-
ciplinary and possible recognition of Design as a scientifi c method besides the attractive 
idea of being able to show something practical as applications associated with a structure 
of thought. We performed an exploratory, primarily literature to present the subject in an 
objective and content of the article was adapted to the objective. The text was constructed 
as part of design practice regarding the specifi c expertise that were learned in that semester 
along with our research. “Th inking outside the box”, a phrase that refers to the essence of 
the thought structure studied here was the phrase that gave our graphic creation, because 
that way to use the value of our idea to the actual physical object. Then, based on research 
of a good anatomical shape and easy to read, did our playbook in box shape.

Keywords: Design Thinking. Technology. Innovation. Graphic Design.
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1. INTRODUÇÃO
A tecnologia e inovação vão além de produtos físicos industrializados. Existe um pen-
samento criativo que o antecede, uma ideia criada estrategicamente em prol de se 
atingir os objetivos tangíveis. Ou seja, é, antes de tudo, um conceito.

Pensar em algo tecnologicamente possível e economicamente viável não é tarefa fácil, 
principalmente quando se busca inovar. Faz-se necessária uma capacidade intuitiva 
de construir padrões e ideias, de maneira metodológica e funcional. Nesse contexto, 
acaba se inserindo no mercado um processo de pensamento baseado em protótipos 
para a abordagem de problemas, análises e proposta de soluções, que mais tarde foi 
sintetizado por Tim Brown como sendo Design Th inking.

É inegável a notória contribuição desse novo pensamento, que tem o poder de refor-
mular a maneira de solucionar, criar e transformar fatores que estão inseridos nos pro-
cessos socioeconômicos de forma global na sociedade. E este novo pensamento parte 
da essência da economia atual, cujo foco se concentra no conceito e no capital intelec-
tual que abre um leque de oportunidades aos estudantes de Design, permitindo não só 
a possibilidade de criar e recriar produtos e projetos, mas principalmente signifi cados.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Na história da humanidade, o homem buscou dominar a natureza a fi m de ga-
rantir sua sobrevivência desenvolvendo, assim, tecnologia. Por muito tempo, o 
desenvolvimento tecnológico se deu de forma muito espontânea e pouco sistemá-
tica, conforme apresentado por Mattos e Guimarães (2005, p.6), “dependente da 
ocorrência de ideias brilhantes em alguns cérebros de inventores privilegiados e 
da evolução gradual dos produtos e dos instrumentos de produção resultantes das 
modifi cações ditadas pelo uso”.

Mattos e Guimarães (2005, p.5) citam que para alguns autores, esta é uma ciência 
aplicada, mas que esta defi nição nem sempre está correta e ampliam a defi nição para 
“[...] um conjunto organizado de todos os conhecimentos – científi cos, empíricos ou 
intuitivos – empregados na produção e comercialização de bens e serviços”.
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Segundo Silva (2002, p.2), o termo “Tecnologia” vem sendo utilizado, por diferentes 
áreas das ciências humanas e sociais e teve seu signifi cado diferenciado do conceito ori-
ginal. Dentre as diversas defi nições pesquisadas, optou-se por adotar para esse artigo 
a proposição de Abetti (1989, apud SILVA, 2002, p.3), que o defi ne como “[...] um 
corpo de conhecimentos, ferramentas e técnicas, derivados da ciência e da experiência 
prática, que é usado no desenvolvimento, projeto, produção, e aplicação de produtos, 
processos, sistemas e serviços [...]”, que corrobora com a defi nição de Mattos e Gui-
marães, citada anteriormente.

Inovação é um conceito difícil de defi nir e medir. Mas podemos presumir que a ideia 
da inovação seria a soma entre uma invenção com a sua capacidade de comercializa-
ção. Ela não é apenas uma novidade mercadológica ou de empreendimento comercial.

Segundo o vídeo “o que é inovação?”2, do projeto Bússola da Inovação3, é a “imple-
mentação de um produto (serviço), processo, método de marketing ou método de ges-
tão organizacional, novo ou melhorado, que seja inédito: no mundo, no seu mercado 
ou apenas dentro da empresa”.

Os benefícios da inovação vão além de agregar valor aos produtos, diferenciando-os 
no ambiente competitivo do mercado, ela também afeta os países e regiões onde essas 
empresas estão localizadas, renovando a economia local, além de oferecer novos pro-
dutos e possibilidades de melhorias nos que já são oferecidos.

A inovação e o conhecimento exercem um papel fundamental no cenário econômico 
atual, “a produtividade e o crescimento estão baseados, em grande me dida, no pro-
gresso técnico e na acumulação de conhecimentos” (MATTOS; GUIMARÃES, 2005, 
p.5). O investimento em conhecimento é capaz de incrementar a capacidade produtiva 
de outros fatores de produção e também de transformá-lo em novos produtos e proces-
sos. Esse cenário econômico é responsável por transformar ideias inovadoras, aplicadas 
a novos produtos, processos e serviços em novos empregos e qualidade de vida.

2.2. DESIGN: PARÂMETROS E DISCUSSÕES
A fi m de evitar confusões, faz-se necessário delimitar alguns parâmetros acerca do 
objeto que aqui é discutido, uma vez que o termo Design tem ocasionado diversas dis-
cussões, conforme explanaremos abaixo, principalmente entre os profi ssionais da área.

2 http://www.youtube.com/watch0v=umYtn8l_nPY (acesso em 21/10/2012).
3 O projeto, que tem a cooperação da Universidade Federal do Paraná e da Universidade Tecno-
lógica Federal do Paraná e conta com o apoio fi nanceiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científi co e Tecnológico – CNPq, objetiva auxiliar as indústrias do Paraná a crescer e a melhorar a 
cada ano. O projeto inclui uma pesquisa online, disponibilizada em uma plataforma tecnológica e 
conta com animações e cinco personagens que apresentarão, de forma descontraída, o questionário e 
o tema inovação. As indústrias que concluírem a pesquisa receberão um diagnóstico personalizado do 
seu processo de inovação e um certifi cado de participação na pesquisa.
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Frequentemente seu signifi cado é extraído da etimologia da palavra. No Brasil costu-
ma-se associar ao seu uso na língua inglesa, que se refere, entre outros, a ideia de plano, 
desígnio, intenção, arranjo, estrutura.

Conforme apresentado por Cardoso (2004), a origem mais remota dessa palavra está 
no latim designare, que abrange o sentido de “designar” e “desenhar”. Essa múltipla 
signifi cação favorece uma ambiguidade entre o aspecto abstrato, relativo à concepção, 
projeto, concreto, registro e confi guração.

Design pode signifi car, também, todo o tipo de atividade ou projeto de caráter res-
ponsável pelo planejamento de produtos, que busca solucionar de forma criativa os 
problemas cotidianos para melhoria do bem-estar dos seres humanos, como afi rma 
Teixeira (2009, p.4), “[...] uma atividade de projeto responsável pelo planejamento, 
criação e desenvolvimento de produtos e serviços”.

“Embora o nome ‘design’ seja frequentemente associado à qualidade e/ou aparência 
estética de produtos, como disciplina, tem por objetivo máximo promover bem-
-estar na vida das pessoas” (VIANNA et al., 2012, p.13). Estas são visões mais 
mercadológicas desse ramo de atividade, que se propõe buscar soluções criativas e 
inovadoras, a fi m de atender às necessidades e expectativas dos clientes e demandar 
oportunidades de mercado.

Segundo Vianna et al (2012, p.13), “[...], a maneira como o designer percebe as coi-
sas e age sobre elas que chamou atenção de gestores, abrindo novos caminhos para a 
inovação empresarial”. Foi nesse ambiente de inovações que se proporcionou um novo 
conceito, chamado de Design Th inking, “uma abordagem focada no ser humano que 
vê na multidisciplinaridade, colaboração e tangibilização de pensamentos e processos, 
caminhos que levam a soluções inovadoras para negócios” (VIANNA et al., 2012, 
p.12). Ou seja, uma maneira de pensar globalmente uma ideia com foco na inovação, 
de forma que as ações a serem realizadas sejam de caráter prático e real.

2.3. POR ONDE TUDO COMEÇA?
O grande diferencial das estratégias do pensamento no design é que ele consegue sin-
tetizar equilibradamente o raciocínio analítico e o intuitivo, e isso faz dele um depósito 
inesgotável de criatividade direcionada, um “funil” de ideias e conhecimento. Dessa for-
ma, o Design Th inking consegue perpassar sem difi culdades do complexo ao simples.

Conforme Dias e Marcos (2005), Charles Peirce denominou de inferência do tipo ab-
dutiva, quando formulamos uma hipótese e a consideramos como verdade enquanto o 
processo de interpretação não está fi nalizado, para podermos confi rmá-la ou não. Ela 
ocorre quando nos deparamos com um fenômeno e buscamos dentro do nosso reper-
tório de conhecimentos uma teoria para explicá-lo. Essa forma de pensar é o ponto de 
partida para um pensamento do design conceitual.

Isto signifi ca que a lógica abdutiva é, por essência, uma percepção, que, por sua 
vez, não é mais aqui entendida como uma impressão, e sim uma conclusão gerada 
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pela síntese de uma “mensagem referida a contextos ou circunstâncias não-codifi -
cadas” (ECO, 2000, p.119).

Segundo Eco (2000), Peirce associa a inferência hipotética, ao ato de apreciar uma 
música, uma vez que o ouvinte, ao ouvi-la,

percebe algo mais complexo do que a soma dos signifi cados isolados dos sons. 
[...] Mas o movimento abdutivo se cumpre quando um novo sentido é atribuído 
a cada som enquanto componente do signifi cado contextual da peça inteira 
(ECO, 2000, p.120).

Assim, os elementos não são regidos de uma única maneira, nela há o fato inesperado, 
isto é, para cada novo problema se estimula a criação de uma nova regra, evitando a 
generalização da universalidade e/ou considera-se o potencial conclusivo de muitas 
hipóteses de regras gerais, se for o caso, para assim, evitar também a individualização 
dos acontecimentos.

No processo abdutivo, considera-se que toda e qualquer conclusão sobre o objeto tem 
o potencial de solução, para isso, busca sempre transpor do óbvio enfatizando em seu 
processo de busca e desconstrução, sendo elas simultâneas, sem que uma anule a outra.

Com base na teoria de Charles Peirce, o processo abdutivo é o iniciador de toda teoria, 
já que é a primeira percepção que intui a questão-hipótese de um fenômeno. A partir 
daí é que se chegará à dedução de consequências, e indução de resultados.

2.4. CONCEITO DE DESIGN THINKING
O pensamento integrativo do design, baseado na intuição e inspiração, bem como 
no universo analítico, propõe um novo caminho, o Design Th inking, que seria “uma 
abstração do modelo mental utilizado há anos pelos designers para dar vida a ideias” 
(PINHEIRO4, apud BROWN, 2010, apresentação à edição brasileira). Este modelo 
e seus conceitos podem ser aprendidos por qualquer pessoa e aplica dos em qualquer 
cenário, seja empresarial ou social.

Vianna (2012, p.14) afi rma que os “seres humanos são Design Th inkers por natu-
reza”, uma vez que:

observar o mundo e gerar novas soluções abdutivamente é uma habilidade coletiva 
humana que apenas recentemente passou a ser vista como algo que necessita de 
algum talento excepcional” e os designers aprendem a usar o pensamento abdutivo 
para construir e desconstruir pressupostos, transformando-os em oportunidades 
de inovação, mantendo-se “fora da caixa” (VIANNA et al, 2012, p.14).

O Design Th inker, está constantemente desafi ando seus padrões de pensamento, com-
portamento e de sentimento, “produzindo soluções que geram novos signifi cados e 

4  Tennyson Pinheiro. Sócio-Diretor da live|work, consultoria global de Inovação e Design de Ser-
viços e Professor do curso de Design Th inking da ESPM.
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que estimulam os diversos aspectos (cognitivo, emocional e sensorial) envolvidos na 
experiência humana” (VIANNA et al, 2012, p.14).

Por várias décadas, os designers têm aprendido a “estabelecer correspondências entre 
as necessidades humanas com recursos técnicos disponíveis, considerando as restrições 
práticas dos negócios” e esse é o ponto de partida do Design Th inking que tornou 
possível “integrar o desejável do ponto de vista humano ao tecnológico e economica-
mente viável” (BROWN, 2010, p.3).

O termo Design Th inking foi concebido por Tim Brown, CEO da IDEO. A partir 
de observações e conversas diárias com seu amigo David Kelly5, Brown percebeu que 
ele sempre incluía a palavra “thinking”, quando era questionado sobre de sign. Então, 
Brown passou a utilizar como uma “forma de descrever um conjunto de princípios 
que podem ser aplicados por diversas pessoas a uma ampla variedade de problemas”. 
(BROWN, 2010, p.6)

Segundo Brown (2010), esse modelo já existia bem antes de ser conceituado, mas foi 
no Fórum Econômico Mundial em Davos/Suíça (2006), que o Design Th inking co-
meça a ser mensurado. Neste momento, as empresas sentiram necessidade de adotar 
um modelo de gestão centrado no design. “O fórum se concentrou na necessidade de 
buscar soluções criativas para os grandes desafi os que a economia mundial enfrentará 
em 2006” (FOLHA DE SP, 2006 – Efe).

Para identifi car os verdadeiros problemas e solucioná-los de maneira mais efi caz, Vian-
na et al (2012, p.13) afi rma que “é preciso abordá-los a partir de diversas perspectivas e 
ângulos. Assim, prioriza o trabalho colaborativo entre equipes multidisciplinares” que, 
segundo Brown (2010, p.6) “está em posição de solucionar problemas mais comple-
xos”, uma vez que se apresentam olhares diferenciados e interpretações variadas sobre 
o problema, chegando a uma solução inovadora.

De acordo com Brown (2010, p.8), “a essência do Design Th inking é explorar dife-
rentes possibilidades” e o mapa mental – que é um tipo de diagrama, voltado para a 
gestão de informações, conhecimento e capital intelectual, utilizado muitas vezes para 
facilitar a compreensão e solução de problemas – seria a melhor ferramenta para se 
entender as conexões estabelecidas entre os conteúdos referentes a este tema. Entre-
tanto, para tornar essa explicação um pouco mais aprofundada, discorrer-se-á sobre os 
estágios do modelo de Design Th inking de uma forma mais linear.

Vianna et al (2012) nos apresenta as fases introdutórias do processo de Design 
Th inking, bem como, alguns dos principais métodos utilizados. Discutiremos a seguir 
“Imersão”, “Ideação” e “Prototipagem”.

O processo de “Imersão” está dividido em duas fases: preliminar e em profundidade. 
Na fase preliminar, o problema é apresentado, o propósito e seus limites começam a 
ser estabelecidos. “O levantamento das áreas de interesse a serem exploradas fornecem 

5  Professor na Universidade de Stanford e fundador da IDEO
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insumos para a elaboração dos temas que serão investigados na Imersão em Profundi-
dade” (VIANNA et al, 2012, p.22).

A segunda fase, imersão em profundidade, é momento para “identifi car compor-
tamentos extremos e mapear seus padrões e necessidades latentes” (VIANNA et al, 
2012, p.22). Faz-se uso da pesquisa qualitativa, permitindo que “soluções específi cas 
sejam criadas” (VIANNA et al, 2012, p.36), mas sem esgotar o conhecimento sobre 
determinado segmento. Outras ferramentas utilizadas são a entrevista, fotografi a, ob-
servação participante e indireta, sensibilização, entre outros, para que se possa identi-
fi car as “crenças, anseios e necessidades” (VIANNA et al, 2012, p.36).

A próxima etapa é a de “Análise” e “Síntese” das informações coletadas. Utilizando-se 
de ferramentas capazes de gerar insights – ideias providas da intuição, buscando-se 
formas de obter “padrões e a criar desafi os que auxiliem na compreensão do problema” 
(VIANNA et al, 2012, p.65). Podemos citar as ferramentas: Cartões de Insights – car-
tões que são distribuídos entre os grupos em prol de estimular insights, nele cada um 
expõe suas idéias e depois são recolhidos e analisados; Diagrama de afi nidades – utili-
zado na fase de planejamento da qualidade com o objetivo de se conhecer o problema 
por meio da organização das ideias; Mapa conceitual – são ferramentas de trabalho 
que visam à organização e representação da inteligência. São estruturados a partir de 
conceitos fundamentais e suas relações; entre outros.

Na fase da “Ideação”, o intuito é “gerar ideias inovadoras para o tema do projeto” 
(VIANNA et al, 2012, p.99) utilizando-se das ferramentas da fase anterior, a fi m de 
“estimular a criatividade e gerar soluções que estejam de acordo com o contexto do 
assunto trabalhado” – (VIANNA et al, 2012, p.99). Nesse momento, um grupo inter-
disciplinar pode contribuir ao juntar diferentes perspectivas, produzindo um resultado 
mais rico e assertivo.

As técnicas que podem ser usadas nessa fase são: brainstorming – uma atividade de-
senvolvida para explorar a potencialidade criativa de um indivíduo ou de um grupo, 
colocando-a a serviço de objetivos pré-determinados; workshop de cocriação – atividade 
prática que visa compreender o objetivo pontual da empresa e gerar a solução com o 
viés para a ação, começando com um diagnóstico e fi nalizando com um plano de ação 
colaborativo; matriz de posicionamento – ferramenta que identifi ca onde a empresa 
deve concentrar sua utilização de tecnologias da internet para obter vantagem compe-
titiva no mercado.

As ideias discutidas pela equipe são constantemente validadas pelos clientes através de 
reuniões, utilizando técnicas como a Matriz de Posicionamento ou Prototipações – 
abordagem que envolve a produção de versões iniciais (protótipos), de um sistema fu-
turo com o qual se podem realizar verifi cações e experimentos, com intuito de avaliar 
algumas de suas características antes que o sistema venha realmente a ser construído, 
de forma defi nitiva.

A principal função da “Prototipagem” é auxiliar a validação das ideias geradas, que 
pode ocorrer ao longo do projeto, em paralelo com a “Imersão” e a “Ideação”, pois 
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esse é o momento de tangibilizar a ideia, ainda que de maneira simplifi cada, mas 
que permite trazê-la para o mundo físico. Essa representação da realidade possibilita 
sua experimentação, produzindo informações valiosas a respeito dos seus detalhes de 
elaboração, junto à equipe de projeto e a uma visualização da interação do modelo 
próximo aos usuários, gerando dados a respeito de sua evolução e aperfeiçoamento.

O foco principal desse modelo de projeto é sempre o humano, no centro do processo, 
seja do ponto de vista do usuário, como dos especialistas colaboradores, que serão 
capazes de encontrar soluções inovadoras que coincidam com as expectativas e estra-
tégias da empresa contratante.

O Design Th inking não depende apenas do pensamento criativo para chegar ao suces-
so, é preciso que as ideias sejam implementadas e que elas “mantenham sua essência 
durante todo o processo” (VIANNA et al, 2012, p.158), que vai até sua implementa-
ção no mercado.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As transformações mercadológicas têm exigido profi ssionais cada vez mais especializa-
dos, mas ainda assim, que possuam conhecimentos em diversas áreas relacionadas ou 
não, pois é preciso estar preparado para lidar com os temas que estão tornando-se cada 
vez mais complexos.

O grupo escolheu abordar o assunto Design Th inking por perceber seu caráter inova-
dor e buscou apresentá-lo de forma atraente e convidativa aos profi ssionais e futuros 
profi ssionais da área do Design, com ênfase no fato de esta temática ser uma nova 
possibilidade de trabalho e abordagem, além da abrangência e complexidade do tema.

Como Designers em formação, devemos estar atentos com qual tipo de problema 
estamos lidando e quais as possibilidades de atuação no mercado. Essa crescente busca 
pelas empresas em apresentar inovação e conquistar cada vez mais fatias de mercado, 
nos abre uma nova possibilidade de atuação, ampliando nossas possibilidades de for-
mação e desenvolvimento profi ssional.

A intensão era de incitar os expectadores a descobrirem o tema e acreditamos que esse 
objetivo foi alcançado e acrescentou bastante principalmente aos que já esperavam 
do Design algo além do que formas e cores, mas sim desenvolvimento e estruturação 
conceitual de soluções.
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RESUMO: O presente trabalho busca empreender uma refl exão teórico-conceitual acerca 
dos comportamentos dos indivíduos diante da rede social Twitter, destacando a construção 
das subjetividades nesta mídia instantânea e marcada pela intensa interatividade. Analisare-
mos dois perfi s: o de um dramaturgo com uma carreira sólida no meio televisivo brasileiro, 
que pode ser classifi cado de formador de opinião, e o outro constituído por um estudante de 
Comunicação Social que interage com um grupo particular e progressivamente ampliado de 
amigos, a partir das ferramentas da rede social em questão.

Palavras Chaves: Twitter. Usuários. Subjetividade. Comportamento. 

DIALOGUE: INTERACTIVE ANALYSIS 
OF TWO PROFILES ON TWITTER

ABSTRACT: This paper studies a theoretical and conceptual about the behavior of the 
users of twitter as a social network, based on the construction of subjectivities in this ins-
tant media and marked by intense interactivity. Consider two profi les: the playwright with 
a solid career in Brazilian television, which can be classifi ed as an opinion leader, and 
the other consisting of a student of Social Communication that interacts with a particular 
group of friends and gradually expanded, from social networking usage.

Key Words: Twitter. Users. Subjectivity. Behavior.
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Abra o navegador, faça login e não pisque! Poderás perder noticias cruciais para sua 
vida, como o cisco que caiu no olho da Maria, o restaurante caríssimo que as Lady’s 
Gagas da vida frequentam, ou qualquer futilidade do seu vizinho que insiste em com-
partilhar com os ex-colegas de portão desde o surgimento e disseminação do Twitter!

Em meados do século passado, o mundo assistiu ao surgimento de um fenômeno des-
concertante: os meios de comunicação de massa baseados em tecnologias eletrônicas, 
essencialmente o rádio e a televisão, cuja estrutura comporta uma fonte emissora para 
muitos receptores. No início do século XXI, testemunhamos a consolidação deste 
outro fenômeno igualmente impactante: em menos de uma década, os computadores 
conectados através das redes digitais de abrangência global se converteram em ines-
perados meios de comunicação mediada por computador. São rituais que surgem em 
todos os cantos do mundo e não cessam de ganhar novos adeptos dia após dia.

As redes sociais estão presentes em nosso dia a dia. Mas, afi nal, até onde elas podem 
infl uenciar a sociedade? É possível ter noção da sua força? São eles apenas simples apli-
cativos que permitem a troca de ideias, fotos e bate papo, onde se procura por amigos, 
incentivando relacionamentos? 

Nossa hipótese se relaciona ao fato de que, ao participar do microblog, adentra-se uma 
esfera que se relaciona à ótica do espetáculo. Sibilia, em seu livro “O show do Eu”, afi r-
ma que no mundo internet/virtual as pessoas costumam se relacionar colocando o “Eu 
como forma de espetáculo”. Surge, assim, uma nova forma de expressão, validando a 
ideia de que para existir é preciso ser visto. O novo modo de se expor teria origem, 
conforme a autora, nos gêneros autobiográfi cos: “Apesar do pantanoso que parece esse 
terreno, ainda cabe indagar se todas essas palavras e essa enxurrada de imagens não 
fazem mais nada (e nada menos) do que exibir fi elmente a realidade de uma vida nua 
e crua” (SIBILA, 2008, p. 30). 

Na verdade essas ferramentas têm mudado de forma signifi cativa as relações interpes-
soais. As formas de comunicação são inúmeras. Hoje as noções de tempo e espaço não 
são mais obstáculos para uma comunicação efi caz, pois independente da localização 
geográfi ca a interação é possível.

METODOLOGIA 
O estudo e as pesquisas foram realizados no período de duas semanas, entre o dia 06 e 
20 de junho de 2012. Ao longo deste período, acompanhamos o perfi l do autor global 
Aguinaldo Silva (@aguinaldaosilva) e do aluno de Jornalismo Rodolfo Maia (@rodol-
fomaiaa), quando nos foi possível conhecer um pouco mais de suas personalidades e, 
na tentativa de conseguir enxergar além do fi ctício, as suas individualidades expostas 
por meio desta rede social.

Na seleção dos perfi s do Twitter para esse estudo, levamos em consideração, primei-
ramente, a repercussão dos posts, a infl uência deles no meio de comunicação. A ideia 
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era recorrermos a um usuário formador de opinião, alguém com uma biografi a cris-
talizada na vida real, e um perfi l de um usuário cujo raio de infl uencia se relaciona ao 
uso intensivo da ferramenta de comunicação no dia a dia. 

Dessa forma, a pesquisa foi elaborada por tópicos, onde levamos tudo o que o mi-
croblog proporciona aos seus usuários e o impacto que o mesmo vem causando na 
sociedade.

O MUNDO EM PRIMEIRA PESSOA
Todos nós trazemos de berço astros em potencial disfarçados em simplórios rostos 
de quem apenas luta dia a dia. Quem nunca cantou em frente ao espelho? Discursou 
para si mesmo? Ou entrevistou a si próprio, fazendo sonoplastias e troca de vozes? Há 
uma carência no interior do ser humano de ser visto. De ser diferente, de se mostrar 
em uma vitrine que o distinga dos demais. Hoje, bastam-me apenas uns cliques, uns 
vídeos e imagens e eureca, estamos defi nidos e compartilhados.

Um verdadeiro festival de ‘vidas privadas’ que se oferecem despudoradamente aos 
olhares do mundo inteiro. As confi ssões diárias de você, eu e todos nós estão ali, em 
palavras e imagens, à disposição de quem quer bisbilhotá-las (SIBILA, 2008, p. 27).

É a fragmentação característica dos Tempos Líquidos que ora vivemos como relata Zig-
munt Bauman (2007), nos quais “A sociedade é cada vez mais vista e tratada como 
uma rede em vez de estrutura. [...] ela é percebida e encarada como uma matriz de 
conexões e desconexões aleatórias e de um volume essencialmente infi nito de permu-
tações possíveis” (p. 9). 

É através das superfícies da era do virtual que a cultura pós-moderna reverbera em 
ambos os lados da tela. Se a comunicação é a busca do duplo, vemos na visão de Bau-
drillard que o mundo engoliu seu duplo, no êxtase da comunicação da era do simula-
cro. O mundo constitui-se em uma tela total:

Vídeo, tela interativa, multimídia, internet, realidade virtual: a interatividade nos 
ameaça por toda parte. Por tudo mistura-se o que era separado; por tudo a distân-
cia é abolida: entre sexos, entre os pólos opostos, entre o palco e a plateia, entre os 
protagonistas da ação, entre o sujeito e o objeto, entre o real e seu duplo (BAU-
DRILLARD,1997, p.145).

As facetas assumidas no Twitter  se tornam autônomas, e a espetacularização das exis-
tências transforma os mensageiros e suas mensagens instantâneas e em velocidade ver-
tiginosa, em produto. Neste canal digitalizado de comunicação, como detalha Santos 
(2012)  um usuário publica um texto e pode obter resposta de outro(s) usuário(s), em 
resposta ou citação à mensagem original ou por meio da incorporação da informação 
citada em seu próprio discurso, em uma aplicação prática do princípio dialógico da 
linguagem, produzindo ecos de outros discursos. Também pode citar ou fazer refe-



44

Ano II, n° 2, jun/nov 2013 

rência a outro usuário – re-twitt ou, no termo abrasileirado, “retuitar”, em uma espé-
cie de concordância enfática, ainda que desprovida de comentários. “Dessa maneira, 
emitem-se opiniões, aprovam ou desaprovam ou apenas divulgam uma ideia, produto 
ou serviço para um número maior de usuários” (SANTOS, 2012, online).

A SEDE DE NÃO FICAR DE FORA
Impossível acordar e ignorar os seguidores no Twitter ou omitir o que se acaba de 
vivenciar, seja, por exemplo, um trabalho conquistado, os efeitos fabulosos de uma 
nova tintura de cabelo, ou notícias mórbidas como mortes de famosos, que em poucos 
minutos já está estampado nos famosos Trending Topics6. 

Ter a vida exposta de forma tão brusca, contada via Twitter mesmo que seja em apenas 
140 caracteres, funcionam com o primado fundamental da interação social, ou seja, 
buscando conectar pessoas e proporcionar sua comunicação e, portanto, forjando la-
ços sociais. Nada menos que oito em cada dez pessoas conectadas no Brasil têm o seu 
perfi l estampado em algum site de relacionamentos. Elas usam essas redes para manter 
contato com os amigos, conhecer pessoas, além de paquerar, é claro! Mas qual é o im-
pacto dos sites na maneira como as pessoas se relacionam? 

Defi nir identidade não é tarefa fácil, alerta Zygmunt Bauman (2005): 

Numa sociedade que tornou incertas e transitórias as identidades sociais, culturais 
e sexuais, qualquer tentativa de ‘solidifi car’ o que se tornou líquido por meio de 
uma política de identidade levaria inevitavelmente o pensamento crítico a um 
beco sem saída (p.12).

O fl uxo constante de informações pessoais cria um paradoxo: ao mesmo tempo em 
que ele é necessário para cativar a atenção dos amigos virtuais, pode colocar em risco a 
imagem pública do indivíduo. E é interessantíssima a sensação de estar próximo ou até 
mesmo íntimo de pessoas públicas e famosas. É estabelecida uma modalidade de rela-
ção ainda que totalmente mediada pela tecnologia e pela equipe do ídolo em questão. 

FUTILIDADES X VIRTUDES
As atualizações decaem com tanta rapidez, que logo mais quem se importará com o 
que foi postado? As frases curtas e instantâneas estão na moda. E sendo moda, vira um 
hábito potencialmente massivo. Nocivo? Essa prática de maus hábitos, ou hábitos mal 
administrados, atrofi a nosso pensamento em uma linha tênue e única, apontando para 
a vertical da futilidade irreversível. 

6  Lista em tempo real dos assuntos mais comentados do Twitter.
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O Twitter não tem espaço para discussão de questões mais complexas que ultrapassem 
o limite do fl ash informativo, da picardia ou da fofoca. Importamos para este universo 
da informação ligeira e eventualmente complementada com link, foto, vídeo e mesmo 
um singelo emoticon, uma característica muito forte da nossa sociedade contempo-
rânea: a troca de interesses e a obsessão por aceitação e popularidade. O que importa? 
Números. Eu te sigo se você me seguir e comentar minhas balelas etc. Do contrário 
será punido com a arma letal do unfollow, e então virá o pior castigo destes tempos 
líquidos e liquifeitos: uma pessoa a menos te seguindo.

O Twitter logrou um feito nestes tempos de hiper exposição pessoal: reduzir a distân-
cia das celebridades e de seus fãs. Para tanto, basta seguir seu ídolo e acompanhar o que 
ele está fazendo e até mesmo trocar mensagens, como é o caso do conhecido jornalista 
de TV William Bonner, apelidado carinhosamente de “tio” por seus seguidores. Outra 
forma bastante utilizada é a interação de programas televisivos com seus telespecta-
dores, tendo como exemplo o “Bem- Estar” da rede globo, onde os internautas fazem 
perguntas pelo endereço no Twitter @g1bemestar e têm suas dúvidas esclarecidas ao 
vivo. Fascinante, não? 

No Brasil, mimetizando movimentos já consagrados em outros países, esta ferramenta 
está sendo bastante utilizada para manifestações, como aconteceu no Rio Grande do 
Norte, onde o atual governo estadual tem sido alvo frequente de protestos. O #Fora-
Rosalba chegou a ser hashtag7 mais twittada pelos usuários do microblog. 

O diferencial está nos usuários, cada um com suas bio, seu estilo, sua abordagem 
peculiar ou redundante dos assuntos mais comentados, temas e até mesmo glossários 
próprios. Alguns fazem tanto sucesso que deixam o anonimato e viram celebridades. 

AGUINALDO SILVA, UM 
NOVELISTA NA FICÇÃO E NA REAL
“Aguinaldo silva, novelista de televisão, jornalista, autor de romances e peças de teatro.” É 
assim que o autor Aguinaldo Silva se defi ne em seu perfi l no microblog. Considerando 
um twitteiro ácido, por sempre estar causando polêmica e disseminando suas opini-
ões, muitas delas controversas e com alto potencial para gerar comentários

Aguinaldo Silva não poupa dos rompantes de sinceridade na rede digital sequer os colegas 
da emissora de TV em que trabalha. Foi o que ocorreu com o ator Fábio Assunção em sua 
conturbada saída do elenco de uma novela, para tratar a dependência química, quando 
Aguinaldo soltou: “Não gasto um milímetro da minha paciência com drogados.”  
Outra vítima de suas sinceridades foi a protagonista da atual novela da rede glo-
bo Gabriela, onde insinuou que Juliana Paes estava com a idade avançada para 
tal papel. E não para por aí... até a renomada cantora Ivete Sangalo não esca-

7  Hashtags são palavras-chave antecedidas pelo símbolo "#", que designam o assunto o qual está se 
discutindo em tempo real no Twitter.
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pou. Ao saber a confi rmação da baiana como intérprete da personagem Ma-
ria Machadão, também do remake Grabriela, Aguinaldo não poupou carac-
teres e disparou: “Alguém pergunta o que espero de Ivete Sangalo em Gabrie-
la: espero que ela cante uma daquelas músicas dela e depois se retire com dignidade”.
Polêmico, crítico e ácido, com caráter contemporâneo sempre comentando o que está 
acontecendo em sua volta. Assim é defi nido pelos críticos.

Nesses últimos dias ele vem se manifestando contra o evento Rio+20 sem poupar pala-
vras, fazendo severas críticas: “Sabe o que tá faltando nessa tal de Rio +? Uma delegação 
de empreguetes pra denunciar o sabão em pó como agente poluidor:aff e!”. Até mesmo os 
índios não fi caram de fora de suas alfi netadas: “Sem falar naqueles índios, com aquelas 
fl echas fabricadas ali em Nova Iguaçu: ridículas!”

Em contrapartida, ele sofre com comentários envolvendo seu microblog, já que, pos-
sui pouco mais de 200 mil seguidores e segue apenas uma pessoa. Quem seria essa 
pessoa a merecer a misericórdia do temido Aguinaldo Silva? Quanto prestígio!

Quando é criticado por falar demais, ele se defende da seguinte forma: “Dizem por aí 
que falo demais. O problema é que tem gente demais falando de menos. Sinceridade é uma 
virtude gente, chega de hipocrisia.”.

É com perfi l, por expressar o que pensa sem medo, pondo sua imagem em questão, 
que @aguinaldaosilva é tido rei da polêmica no twitter.

RODOLFO MAIA, UM 
USUÁRIO REFÉM

O que leva uma pessoa a passar 24h conectado em uma rede social? Por que dá sede 
de estar sempre ali comentando tudo? Seria essa uma necessidade de suprir a falta de 
algo? Será que isso realmente é um vicio? 

Muitas perguntas surgiram quando começamos a analisar o perfi l do Rodolfo Maia 
(@rodolfomaiaa), que se descreve como “Meu coração é trufado, cabe dentro de uma 
bela caixa de marca. Sorrisos a postos minha pátria é Caicó. Um canceriano chato que 
adora farra.” Seria ele mais um usuário refém do microblog twitter? Podemos afi rmar 
que sim, afi nal ele chega a passar 24h conectado a essa ferramenta. 

Como bom estudante de jornalismo, está sempre impondo sua opinião e informan-
do o que está acontecendo ao seu redor, é mais quem sonha em ter uma lista de 
seguidores enorme.

O bom humor e acidez são as marcas de suas postagens, exemplo disso é a post que ele 
escreveu no dia de Santo Antonio “Acorda minha gente p colocar santo Antonio de cabe-
ça p baixo. #bomdia” outro exemplo de cutucada que ele dar no mesmo dia é “E você 
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que ta super feliz com seu buquê de fl ores, não gaste felicidade com pouca coisa, amanhã 
todas estarão murchas.” prova que ele não deixa de ser sarcástico em seus comentários.

“Meu dia ta tenso. Nem cutucada estou recebendo hoje! #foreveralone” mais um de seus 
comentários bem humorado? Ou talvez uma expressão de desespero por falta de aten-
ção? Uma necessidade que a grande maioria dos usuários tem, de estar a todo tempo 
interagindo e querendo sempre ter a atenção de seus seguidores. 

Outra coisa que chamou nossa a atenção no perfi l do @rodolfomaiaa foi a quantidade 
de postagem que o mesmo já twittou, chega a passar de 15 mil posts, arriscaríamos 
dizer que há mais de um posts para cada hora do dia, está aí mais uma prova de que ele 
não deixa passar nada que está acontecendo em sua volta e de expor seu ponto de vista. 
Ele realmente não liga de expor o que gosta e o que pensa, “Isso sim é forró de primeira 
linha, não uns que andam tocando por ai... Luiz Gonzaga.” Tamanha é sua exposição 
que ele chega até a auto se criticar, claro que sem deixar de alfi netar os outros “Eu sou 
falso, tu és falso, ele é falso, nós somos falsos e vós sois falso. #5verdades”.

Porém, ele se rende a elogiar atitude, posturas e pessoas algumas vezes.  O mais recente 
elogio foi para a atriz Giovanna Lancellotti “A @_gilancellotti cada dia se superando na 
beleza. PQP!” outro elogio recente foi disparado para a cantora Marina Elali, quando 
em um determinado programa de televisão a mesma fez uma homenagem a sua vó 
“Que bacana Marina Elali fazendo homenagem a sua avó.”

@aginaldaosilva de um lado mostra-se bem informando e ferozmente sarcástico, não 
economiza nas sentenças ácidas que destila, do outro lado da moeda @rodolfomaia 
um estudante de jornalismo que diferentemente de um formador de opinião sobrevive 
nessa rede, apesar de ser reconhecido apenas no meio social em que vive.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Um dos interesses dessa pesquisa foi evidenciar a necessidade de caracterizar o Twit-
ter como fonte de informação e entretenimento. Os usuários deixam explícitos seus 
recados, tanto no quesito entretenimento, bem como no quesito informação, não há 
um padrão de como a informação é difundida, mas sim, um interesse em comum de 
postá-la no site. Além disso, deixam exposta de forma clara suas particularidades. Esses 
tais usuários acessam o Twitter para diversos fi ns: desde acompanhar notícias minuto 
a minuto (ou segundo a segundo), acompanhar as atualizações de amigos, até receber, 
em contato direto com as empresas, promoções exclusivas e igualmente instantâneas. 
Por essa característica, muitas informações são lançadas primeiramente no Twitter e só 
depois em outras vias.

Com um número de tuiteiros cada vez maior, o Twitter também passa por atualizações 
em sua plataforma, oferecendo novas possibilidades aos usuários e a empresas que 
possam utilizar a ferramenta para atrair seus consumidores. Então, podemos afi rmar 
que tudo se consome na sociedade twitter: produtos, status, conteúdo, informação, 
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identidade, relevância, visibilidade (quem observa é também observado). O jogo entre 
real e imaginário se torna permanente e sem fronteiras claramente defi nidas. O que é 
bem material se torna bem simbólico e vice-versa. No Twitter, enfi m, o usuário conso-
me e também é “consumido”. Passa a ser visto como um mero produto que precisa ser 
consumido (seguido). Perde-se a identidade e se conquista-se seguidores.

Por fi m o que se nota é que os 140 caracteres são apenas o começo de uma história: 
uma vez que um tuite (como a mensagem é chamada no Brasil) foi lançado, ninguém 
sabe pra onde ele vai e nem quando deixará de circular na grande rede. O que se sabe 
é que a ferramenta é um divisor de águas: mundo pré-twitter e o mundo pós-twitter.
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RESUMO: Este artigo discute a respeito das Histórias de Vida de pessoas que construíram 
seus saberes e fazeres profi ssionais ancorados na experiência, no sentir e no agir do dia a dia. O 
saber da experiência é um saber exclusivo dos indivíduos que têm sua trajetória fundamenta-
da na prática. A pertinência científi ca e social deste trabalho está ancorada no sentido de per-
cebermos que a educação atual caminha valorando os conhecimentos oriundos das ciências, 
pouco se dando crédito às construções dos saberes que brotam da labuta, do pensar vivido 
cotidianamente das pessoas comuns. Em uma entrevista semiestruturada e nas narrativas dos 
sujeitos pesquisados alicerçamos nosso estudo. Os autores que compõem este trabalho tais 
como: Josso (2010), Passegi (2008), Bosi (1994), Freire (1997) discutem aspectos qualitati-
vos para compreensão e refl exão da pesquisa, bem como da pertinência das (auto) biografi as 
como recurso para a formação. Percebemos nas histórias de vidas dos sujeitos que constroem 
seus saberes e fazeres galgando-se na experiência, nas raízes culturais, que suas ações e práticas 
são recheadas de sentidos. Vender, conquistar o cliente, fazer contas, divulgar mercadorias, 
trocar instrumentos são algumas atividades e comportamentos que reforçam a identidade 
desses sujeitos. Afi rmamos que a experiência é fator decisivo no sucesso de qualquer profi ssão. 
A alteridade encontrada em ambos os atores do estudo é um ponto ímpar no equilíbrio de 
suas práticas e ações. Participativos na vida, integrados no trabalho, os sujeitos da pesquisa, 
validam o saber experiencial como teia que conduz suas vidas, e os torna sujeitos de destino.

Palavras-Chave: Histórias de Vida. Saberes e Fazeres. Formação.

HISTORIAS DE LA VIDA Y LA FORMACIÓN: 
CAMINOS, EXPERIENCIAS Y RECONSTRUCCIONES 
NO SE SABER EN SU FAZER

RESUMEM: En este artículo se discute acerca de las historias de vida de personas que han 
construido sus conocimientos profesionales y prácticas basadas en la experiencia, sentir y 
actuar en la vida cotidiana. La sabiduría de la experiencia es un saber único de personas que 
tienen una historia basada en la práctica. La relevancia social y científi ca de este trabajo se 
ancla a fi n de lograr que la educación actual camina valorando el conocimiento de las cien-
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cias, dando pequeñas construcciones de crédito de los conocimientos que nacen de la fatiga 
del pensamiento cotidiano de la gente común vivía. En una entrevista semiestructurada y las 
narrativas de los sujetos estudiados alicerçamos nuestro estudio. Los autores que componen 
este trabajo, tales como: Josso (2010), Passegi (2008), Bosi (1994), Freire (1997) argumentan 
para la comprensión de los aspectos cualitativos de la investigación y la refl exión, así como la 
pertinencia de las biografías (auto) como un recurso para formación. Nos dimos cuenta en las 
historias de las vidas de las personas que construyen sus conocimientos y prácticas subiendo 
en la experiencia, raíces culturales, sus acciones y prácticas que están llenos de signifi cados. 
Vender, ganar el cliente, hacer cuentas, dar a conocer los bienes, los instrumentos de inter-
cambio son algunas de las actividades y comportamientos que refuerzan la identidad de estas 
personas. Afi rmamos que la experiencia es un factor clave para el éxito de cualquier profesión. 
Alteridad ambos actores se encuentran en el estudio es un punto singular en el equilibrio de 
sus prácticas y acciones. Participativa en la vida, el trabajo integrado, los sujetos de la inves-
tigación, validar el conocimiento experimental como una banda que lleva su vida y les hace 
objeto de destino.

Palabras-Clave: Histórias de la vida. Conocimientos y Prácticas. Formación.
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1. INTRODUÇÃO
As pesquisas (auto) biográfi cas e de histórias de vida no contexto educacional se en-
contram em grande crescimento, como assinalam Josso (2010), Passegi (2008), Nóvoa 
(2000), dentre outros.

Nascido na década de 80, do século passado, na França, resultante de um movimento 
conhecido, como “Histórias de Vida e Formação”, o gênero autobiográfi co tem ad-
quirido e conquistado espaços nos mais importantes centros de pesquisas da área das 
ciências, tanto no âmbito nacional, quanto no cenário internacional (JOSSO, 2010).

As histórias de vida permitem explicitar em sua totalidade, a singularidade do ser e 
com ela perceber o universal que se encontra e constitui o homem, articulando espa-
ços, tempos e diferentes dimensões da vida e de nós mesmos.

Encontramos em Josso (2010), afi rmações que corroboram com o pensamento desta-
cado acima, pois, para ela, as histórias de vida explicitam realidades sociais, culturais, 
como ainda elementos que pertencem ao sujeito (sentimentos, emoções, valores, cren-
ças, desejos, dentre outros). Através das narrativas, temos a possibilidade de compre-
ender as questões identitárias, expressões da existencialidade, mediante a interpretação 
e a refl exão do vivido.

Cumpre acrescentar que, além dos contributos mencionados antepostos, com as histó-
rias de vida, há a oportunidade de crescimento e formação dos sujeitos pesquisadores, 
não os delimitando apenas ao entendimento do fenômeno estudado.

Passegi (2008, p.25) afi rma que:

O trabalho de pesquisa a partir dos relatos de vida, ou melhor, dos relatos centrados 
sobre a formação [...] permite ter a medida das mutações sociais e culturais nas vidas 
singulares e relacioná-las com a evolução dos contextos de vida profi ssional e social.

O artigo em discussão objetiva discutir acerca das histórias de vida de sujeitos que 
construíram sua formação galgada nas raízes da experiência, no saber-fazer, na labuta 
cotidiana da vida. 

Concebemos os saberes da experiência como saberes fundantes, que se propagam e 
constroem-se mediante o cultivo constante do sentir, que utilizam a ação como aporte 
para efetivação, eles emergem no dia a dia, no pensar plural (relacionando o vivido e 
os sentidos, a criação, o fazer e o exercer frente à vida) e singular (buscando em cada 
instante, tentativas de crescimento, estas intrínsecas a si).
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Para Freire (1997), os saberes da experiência carregam o desejo da construção, da mu-
dança, da vitória, comungam com o vivido novos conhecimentos, utilizando também 
os já existentes como suporte para novas práticas, incorporam o individual e o coletivo 
sob a forma de habilidades oriundas dos processos vitais, no percurso histórico de sua 
formação humana e profi ssional. 

As refl exões aqui tecidas resultam de momentos ímpares construídos na disciplina 
Memória, Formação e Pesquisa Autobiográfi ca, do curso de pós-graduação (Strictu-
-sensu), em Educação, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte/UERN.

Seria negligência omitir que os diálogos desenvolvidos na disciplina elencada ante-
riormente, geraram contributos incomparáveis à formação dos alunos, que participa-
ram da “viagem1” a qual, salientamos neste trabalho. A professora Doutora Ana Lúcia 
Aguiar Lopes Leandro, ministrante da disciplina, com sua maturidade e sabedoria, 
com sua sensibilidade e com sua ampla experiência na educação, nos saberes e faze-
res pedagógicos e humanos oportunizou-nos compreender e conhecer a abordagem 
(auto) biográfi ca de pesquisa e metodologia da História Oral.

Encantamentos, junto a outros sentimentos e sensações bailaram com as reconstruções 
(auto) biográfi cas de alguns discentes no decorrer dos estudos e encontros. A cada his-
tória narrada, descobertas, refl exões e autorrefl exões surgiam das recordações, que as 
memórias revisitadas explicitavam. 

Rememorando o pensamento de Josso (2010), acrescentamos que o processo forma-
tivo do ponto de vista da formação focada no sujeito aprendente, coloca-o não sim-
plesmente em contato com suas subjetividades, mas proporciona comparar os conhe-
cimentos científi cos com seus saberes culturais, com seus saberes vivenciais, valoran-
do um pensar transcendente aos problemas globais, visto que o entrecruzamento de 
ambos os saberes, conscientiza o indivíduo como sujeito histórico, social e político, 
situando-o na compreensão da vida e também da formação. 

Partindo das aprendizagens e do amadurecimento construído, nas discussões realiza-
das no contexto acadêmico, resolvemos desenvolver uma pesquisa utilizando como 
atores sociais, pessoas que sustentam seus saberes e fazeres nas experiências que a vida 
lhes destina.

Reportamo-nos a lugares (dois mercados municipais no centro de Mossoró-RN), nos 
quais o cotidiano é marcado pela constante luta pela sobrevivência, pelo esforço em 
conseguir as metas e os sonhos, explicitados através do suor, pelas vozes guerreiras que 
evocam liberdade e sabedoria, fruto da essência e da experiência.

Como atores e autores sociais do estudo, destacamos dois comerciantes, que no decor-
rer deste texto, serão pontos cernes para refl exão e entendimento das discussões. Uti-
lizamos a abordagem qualitativa de pesquisa, visto que não pretendíamos quantifi car 
dados, mas compreendê-los em seu contexto social e histórico.

Para concretizar o objetivo proposto no estudo, utilizamos as narrativas dos sujeitos 
atores/autores sociais da pesquisa, como recurso metodológico, alicerçando-nos em 
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uma entrevista semiestruturada e nas histórias de vida a pertinência de nosso trabalho. 
Logo através delas, temos a oportunidade de reconhecer certos aspectos intimamente 
ligados à condição de ser do homem, como também de perceber os processos e as 
construções que este desenvolveu em sua trajetória de vida.

2. (AUTO) BIOGRAFIAS E 
RECONSTRUÇÕES DE SI: LUTAS, 
CONQUISTAS E TRAJETÓRIAS
A interrelação entre nossas lutas e conquistas ultrapassa o plano de nossa carreira pro-
fi ssional, interligando-se intimamente com a vida prática e pessoal. O contexto social 
torna-se fator decisivo para defi nição do que somos e do que queremos. 

Para Morin (2010), a identidade que temos, enquanto ser humano segue padrões 
históricos, culturais formando-se não unicamente no hoje, em um tempo defi nido 
e linear, mas desenvolvendo-se processualmente, segundo situações refl exivas impos-
tas pela experiência. Esta por sua vez, sendo um dos pilares para construção da vida 
humana. Os dois atores da pesquisa, centrais neste trabalho, narram sua trajetória de 
vida, incluindo suas lutas, sonhos e conquistas, explicitando em suas narrativas, aquilo 
que viveram, o que são e como se formaram enquanto sujeitos.

Os primeiros momentos do estudo aconteceram ao chegar aos lócus (Campos empíri-
cos) de nossa investigação, identifi camos nos olhares, nas vozes que ecoavam em meio 
aos movimentados ambientes, nos gestos e nos fazeres dos (as) senhores (as) que lá 
trabalham, o ser profi ssional dotado de gênero. Esse singular, com suas características 
patentes, homens e mulheres com saberes próprios construídos na experiência que a 
vida lhes ofereceu. 

No segundo momento, nos direcionamos aos atores sociais da pesquisa, que nos rece-
beram calorosamente e, por seguinte, apresentamo-nos e discutimos sobre a natureza 
do trabalho realizado2. Após estes momentos, iniciamos as entrevistas.  

Como ponto de partida, pedimos a ambos entrevistados que narrassem suas vidas, 
suas trajetórias3.

Eu nasci em uma comunidade por nome de Riacho, sendo registrada no municí-
pio de Assu/RN. No Ano de 1958 era uma seca, meu pai foi morar na cidade de 
Assu, onde depois saímos para Grossos/RN, por causa do trabalho que meu pai 
arrumou. Lá eu me formei mulher e me casei aos dezesseis anos de idade, meu 
esposo tinha dezoito anos, todos paravam para ver, aquelas crianças tão novas já 
casadas, pois naquela época era estranho duas pessoas tão jovens se casar, mas toda 
vida fui uma pessoa muito determinada e batalhadora, tive cinco fi lhos, entre os 
quais, criei três, dois faleceram. Desde muito cedo, batalhamos, meu esposo logo 
arrumou emprego, na cidade de Governador/RN e eu o acompanhei, não dando 
certo, retomamos a Grossos e por falta de oportunidade para viver, vim morar em 
Mossoró, e aqui estou há trinta anos (Entrevista feita com Francisca, Mossoró/
RN, em 11/12/20114).
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Tenho 57 anos de idade, trabalho aqui no mercado central há 40 anos. Desde 
minha mocidade e meninice estou aqui, meu pai era pecuarista e agricultor, en-
tão ele nos levava tempos para a agricultura e tempos aqui para o comércio, mas 
quando foi em 1962, eu fi quei aqui de uma vez por todas. Vim parar aqui por um 
problema de hereditariedade, eu herdei isso do meu pai. Meu pai sendo agricultor 
e também comerciante, nos mostrou dois caminhos, ele nos ensinou isso, preferi 
o comércio, pelejei muito para estudar, mas eu tinha difi culdade imensa em Ma-
temática, então desisti. Optei pelo comércio porque o comércio é mais rentável, 
o trabalho é melhor, mais maneiro, a agricultura meu Deus do Céu! Estou há 
muitos anos em Mossoró, moro há 51 anos na mesma rua e tive 4 fi lhos. [...] o 
comércio foi um fator preponderante para formação dos meus fi lhos, aqui foi à 
base, a fonte produtora para eu adquirir recursos para investir nos estudos deles e 
custeasse (Entrevista feita com Carlos, Mossoró/RN, em 11/12/2011).

Nas narrativas dos sujeitos pesquisados, pudemos comprovar os traços de sua existên-
cia, suas origens e construções. Na fala de Francisca evidencia-se a luta para se estabe-
lecer em um lugar, sua trajetória de busca por estabilidade e crescimento desde muito 
cedo, realidade esta vivida por muitas pessoas que tiveram e têm sua existência ligada 
ao campo.  Percebe-se ainda a forte infl uência patriarca nas decisões da família, tanto 
na tomada de decisão de seu pai, quando resolveu sair de sua terra natal objetivando 
melhorias, como nos períodos em que Francisca acompanha seu esposo em seu traba-
lho. Francisca destaca as difi culdades e superações no casamento e a perda dos fi lhos, 
como pontos marcantes em sua memória e trajetória.

Outro ponto identifi cado nos dizeres de Francisca diz respeito a sua migração do 
campo para os espaços urbanos. Ela inicia sua vida no campo e em busca de melhores 
condições de vida, reporta-se à zona urbana, onde luta e constrói sua vida, junto com 
seu esposo e fi lhos. Bosi (1994, p.89) menciona que:

O privilégio pertence a todos aqueles cuja memória sabe discernir para além do 
presente o que está enterrado no mais profundo passado e amadurece em segredo 
para os tempos que virão. Hoje a função da memória é o conhecimento do passa-
do que se organiza, ordena o tempo, localiza cronologicamente.

Nas palavras de Francisca o passado reconstruído, por meio de sua biografi a, não é so-
mente o antecedente do presente, é a sua fonte. Sua história e memória traçam a vida 
de um ser que assim como outros, tiveram que buscar a sustentabilidade não no lugar 
a que pertencem, mas em terras longínquas. Francisca demonstra elementos de sua 
personalidade (determinada e batalhadora), estes talvez, foram pontos de equilíbrio 
nas suas lutas e conquistas. 

Carlos ao desvelar os caminhos e como se tornou comerciante patenteia as poucas 
oportunidades que a vida lhe oportunizou, mais uma vez, como também mostrado 
na fala de Francisca, a infl uência do pai como algo relevante nas escolhas da família 
aparecem, bem como, o desapreço pelo trabalho na agricultura e a busca de melhores 
condições vitais longe do lugar de origem (ambos os sujeitos viviam no meio rural).

Além dos pontos destacados nas palavras de Carlos até o momento, percebemos que 
ele ao apontar a ausência de uma educação formal para si, buscou investir na vida 
estudantil de seus fi lhos, validando suas experiências no seu processo formativo huma-
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no, atentando à necessidade de se ter uma educação, uma formação institucionalizada 
mediante o ensino superior ou profi ssionalizante.

Além das narrativas apresentarem pontos da existencialidade dos sujeitos, suas origens, 
caminhos percorridos em sua história de vida, as mudanças que passaram até então, as 
falas demonstram ainda sua trajetória na profi ssão, o que os levou a exercer tais funções.

Bem, após ter vindo morar em Mossoró, queria fazer algo em minha vida, não 
queria fi car parada, então resolvi negociar, meu marido foi despedido do trabalho, 
então comecei a vender bolos para sobreviver, eu fazia os bolos e meu esposo saia 
vendendo, nós passamos três meses nessa luta e a fi rma que meu esposo trabalhava 
chamou ele de volta, fomos sorteados com uma casa, pelo governo do Estado, 
fomos morar no Santa Delmira5, [...] lá botamos um comércio de cereais, [...] pas-
samos cinco anos, mas uma noite fomos roubados, meu esposo fi cou com medo e 
vendeu a casa e compramos outra casa aqui bem próximo da COBAL meu esposo 
foi vender no vuco-vuco, e eu  fui vender confecções, foi fracassando a venda dele 
de carros, lá ele vendia também carros, e resolveu ir embora para o Rio Grande do 
Sul e eu fi quei aqui sozinha em Mossoró, quando ele voltou, eu decidi trabalhar, 
não podia fi car parada, então um dia vim até o mercado, procurei o gerente e ele 
me ofereceu o ponto, fi quei um tempo pesquisando sobre o que ia colocar para 
vender, resolvi fazer tapioca, bolo, beiju e comecei fi nalmente com isso, [...] quan-
do foi um dia, meu esposo trabalhava em uma fi rma, ela ia botar um pessoal pra 
fora, ele estava no meio, eu orei a Deus, pedi para que iluminasse algo para vender, 
eu vendia muita tapioca, mas isso só não dava, Deus tocou meu coração e disse: 
Coloca queijo! Coloca queijo! Resolvi colocar um queijinho, falei com meu fi lho, 
inclusive somos muito amigos, eles são meus melhores amigos, e faz uns quinze 
anos que trabalho aqui com queijo. (Entrevista feita com Francisca, Mossoró/RN, 
em 11/12/2011).

Em 2012 vai fazer 40 anos de batente, todos os dias das 6h da manhã às 6h da 
tarde, eu me encontro aqui, quem quiser falar comigo eu trabalho aqui, com 
redes, com roupas, com calçados, artigos de rede, mantas de rede, cordões, cober-
tas,[...]. O trabalho no início aqui era rudimentar, nos tínhamos uma banquinha 
que era móvel, [...] todos os dias às 13h nós tínhamos que evacuar, não podíamos 
trabalhar o dia completo, era lei daquele tempo, [...] nós feirantes, ambulantes não 
podíamos fi car o dia todo, [...] aí quando foi em 1969, fomos evacuados para den-
tro do mercado. [...] Consegui estabilidade no comércio, com garra, com afi nco 
mesmo, lutei pelo que queria como falei com você na entrevista passada, de tanto 
lutar pela causa, tornei-me apaixonado pela coisa, minha tenacidade foi essa, eu 
me peguei com o comércio, [...] fui até as últimas consequências, enquanto Deus 
me der saúde, estarei aqui presente. [...] O segredo do comércio é você tentar 
sua estabilidade, ser leal com seus fornecedores, ser leal com sua clientela, você 
trazer uma mercadoria de qualidade, vender aquilo que permanece. [...] Optei a 
trabalhar com isso, pela diversifi cação do comércio. (Entrevista feita com Carlos, 
Mossoró/RN, em 11/12/2011).

Como afi rma Passegi (2008), o ato de falar sobre si, implica geralmente em pensar 
sobre o que falar, a memória seleciona aquilo que para ela fi cou como signifi cante. Na 
compreensão dos pesquisadores que estudam as histórias de vida, as refl exões tecidas 
pelos pesquisados, não são apenas histórias e experiências, elas são sua existência, sua 
identidade, que está aberta a si, ao outro, ou seja, ao mundo. 
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As narrativas de Francisca explicitam todo percurso vivido até atingir a estabilidade 
profi ssional, os períodos difíceis, porém vencidos, a união existente na família, o apoio 
que busca no marido e nos fi lhos para suas decisões, a fé em Deus, o desejo a não se 
limitar apenas aos cuidados do lar, as barreiras impostas à sua profi ssão (o roubo nas 
vendas de cereais), atrelados e juntos a outros pontos compõem o ser-Francisca. A 
narradora mostra, ao narrar, suas lições àqueles iniciantes, sua sabedoria, sua vida. 
As lembranças localizam cada tempo (seu processo de estabilidade no trabalho, as 
incertezas e barreira superadas), o vivido é presente, vivo novamente, compreendido e 
exercido. Bosi (1994, p.85) diz:

A arte da narração não está confi nada nos livros, seu veio épico é oral. O narrador tira 
o que narra da própria experiência e a transforma em experiência dos que escutam. [...] 
A narração é uma forma artesanal de comunicação.

Carlos por sua vez, fala sobre as condições iniciais de seu trabalho, elucidando seu cres-
cimento, seu fortalecimento, sua escolha de vender determinadas mercadorias, o eixo 
fundamental para o equilíbrio e sucesso na profi ssão. Ele também legitima seu amor 
ao comércio e a sua função de vendedor quando diz que de tanto lutar pela causa, 
tornou-se apaixonado pela coisa, afi rmando veridicamente o apresso à profi ssão.

Outro ponto percebido em Carlos é que apesar de não ter tido, como afi rmou, uma 
educação institucionalizada e voltada ao comércio, possui um saber específi co impor-
tante para sua profi ssão. Ao destacar que o segredo do comércio é a estabilidade, a 
lealdade com seus fornecedores e clientes e trazer mercadorias de qualidade, confi rma 
que o saber da experiência é fator decisivo no sucesso de sua carreira profi ssional.

O cenário referendado nas narrativas permite-nos conceber que narrar sobre si, é 
voltar-se para si, é neste momento, que os atores do estudo, constroem sua imagem, 
pensam sobre sua formação. As histórias de vida discutidas oportunizou-nos ver o 
ser com aspectos não ligados unicamente à sua condição socioeconômica. Logo, os 
traços de suas identidades, estas constituídas por inúmeras dimensões (cultural, psí-
quica, econômica, social, axiológica, ontológica, dentre outros), pontuam claramente 
a pluralidade e a singularidade que constituem o homem, suas ações e fazeres no 
espaço em que vive.

3. SABERES E FAZERES DA 
EXPERIÊNCIA: UM ARCABOUÇO 
DE APRENDIZAGEM 
Ao acompanhar em poucos momentos a luta diária dos atores da pesquisa, percebemos 
o que sustenta seus fazeres e suas práticas. É sabido que o saber da experiência consiste 
em um saber específi co daqueles que têm uma formação fundamentada no dia a dia. 
A vida dos sujeitos pesquisados nos Mercados, lócus do estudo, é como uma escola.
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Vender, conquistar o cliente, ganhar o pão de cada dia, divulgar mercadorias, fazer 
contas, são ações que, para muitos, exige uma formação ancorada na cientifi cidade, 
em cursos específi cos. Os atores do estudo desenvolvem seus fazeres, dialogando com 
aquilo que aprenderam e aprendem na vida, no cotidiano. A originalidade de suas 
ações pertence às raízes de sua cultura, é a atitude subjacente a si próprio e ao seu 
mundo que a vida refl ete.

Os saberes na luta, os fazeres na profi ssão emergem de um pensar autônomo, pensar 
da experiência vivida cotidianamente, são saberes e fazeres de refl exão, de ação, não 
são oriundos dos conhecimentos científi cos. Produzem-se no sentir, no agir. As falas 
abaixo ilustram estas afi rmações:

Quando comecei a vender queijo, não tirei logo a tapioca e o bolo, deixei no 
meio, só tirei quando vi que a clientela estava segura e dava para sobreviver. [...] 
O comerciante nunca deve discutir com o cliente, ele deve ouvir o cliente. Tenho 
clientes que me compram há 10 anos, clientes que se tornaram frequentes dire-
tamente, e assim, todos os anos eu trago algo para presentear meus clientes, esse 
ano mesmo, eu comprei 220 livros, porque é um presente especial porque você lê 
e marca na sua vida. Quando é dia das mães eu presenteio com fl ores. Eu tenho 
clientes de todo tipo [...], trato as pessoas muito bem, porque você ser cativado 
com certeza você vai se identifi cando com aquela pessoa, se a pessoa te trata mal, 
é casca grossa, você sente medo pra se aproximar, quando você encontra aquela 
pessoa alegre, amiga, que fala a verdade, eu não minto aqui para vender nada, se 
a mercadoria não está boa, eu não boto na banca, eu devolvo ao fornecedor, se 
eu tenho consciência de que o queijo não está bom, eu não vendo pra você, pra 
ninguém, então eu ganhei essa confi ança das pessoas, então assim se você me 
comprar, você passa para seus vizinhos, para seus amigos. Elas vêm aqui porque 
têm informações do meu queijo. Eu aprendi muito aqui, aprendi muito com meu 
pai, [...] procuro não trazer problemas de casa pro meu trabalho. A gente tem que 
saber conviver com os problemas. (Entrevista feita com Francisca, Mossoró/RN, 
em 11/12/2011)

Hoje meu nome é invejável no comércio, basta um telefonema meu, vem à mer-
cadoria que eu quiser graças ao meu caráter e a minha personalidade e a minha 
tenacidade em andar direito. [...] Com muita difi culdade eu fi quei, relutei no 
comércio. [...] Eu não devo a ninguém, estar no comércio hoje é uma questão de 
equilíbrio, é uma questão de consenso, é querer estar nele, e poder estar nele, é 
você andar correto com seus clientes, com seus fornecedores. [...] O segredo que 
eu tenho assim comigo sobre a atração do cliente, é a sua confi ança, é a sua pers-
picácia no comércio, é a sua luta, é sua desenvoltura, sua boa dicção, sua boa ex-
pressão, sua maneira de abordar, é isso que almejo que eu vejo no comércio. Tenho 
clientes que me compram de tradição, há 20 anos, mostro o que há de melhor, o 
artigo duradouro. Procuro zelar meu nome. Nossa lealdade, nossa fi delidade, nos-
sa amizade, nosso modo de ser, de viver, nosso exemplo de vida. [...] Isso é impor-
tante para as vendas. Tenho boas relações com meus companheiros de trabalho, 
nós trabalhamos aqui com o intercâmbio comercial, eu tenho a rede, a manta, eles 
têm o sapato, tem a camisa, nós trocamos clientes, eu dou clientes a eles, eles me 
dão clientes também. É importantíssimo fazer esse trabalho de parceria, sozinhos 
não chegamos a lugar nenhum. [...] O comércio me trouxe a experiência de vida. 
A convivência harmoniosa que nós temos aqui ensina muito, o espírito de cole-
guismo, de companheirismo, é isso que nos incentiva a prosseguir (Entrevista feita 
com Carlos, Mossoró, em 11/12/2011). 
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No dizer de nossos atores sociais do estudo, seus saberes e fazeres se apresentam com 
instrumentos indispensáveis para a consolidação de sonhos, de vitórias e de conquis-
tas. Os saberes e os fazeres são o que alimenta a vida e o que a ela se interliga. Em sua 
itinerância aprendizagens se fortifi cam e geram novas aprendizagens. 

Francisca e Carlos deixam claro que o conhecimento construído na história interde-
pende dos saberes e dos fazeres da experiência. Os saberes e os fazeres são transdimen-
sionais, vão para além do que a vida profi ssional exige. Eles fazem do sujeito construir 
a identidade e a formação, isto é, a vida. 

Ao desenvolver um relatório para UNESCO, no ano de 2001, Delors (2001), dis-
corre sobre os quatro pilares para a educação do século XXI. Para o equilíbrio da 
civilização planetária a formação humana deverá ser uma formação multirreferencial, 
subsidiando-se no desenvolvimento dos saberes essenciais à vida e em consequência a 
terra, ao cosmo. Os pilares da educação, conhecidos mundialmente como a base que 
a verdadeira educação deve atentar no processo de ensino-aprendizagem, aparecem 
claramente nas narrativas dos sujeitos da pesquisa.

O primeiro saber é o “saber conhecer”, do ponto de vista de Delors (2001), aprender a 
conhecer supõe antes de tudo, aprender a aprender, exercitando a atenção, a memória 
e o pensamento, buscando nas experiências da vida, fortalecer o espírito do conheci-
mento. Francisca e Carlos mostram que o conhecer é algo que se dá na prática. Agir 
no tempo certo, lutar e esperar são características que se destacam nas histórias de vida 
dos sujeitos pesquisados.

A dimensão do “saber fazer” caracteriza-se na tessitura dos saberes experienciais à 
prática que é exercida no âmbito de trabalho e da vida: fazer amizades, tratar bem 
os clientes, vender o que é bom, ter boa desenvoltura, são pontos vistos nas narra-
tivas de Francisca e Carlos.

O “saber conviver com o outro”, sendo o terceiro pilar da educação deste século, 
compreende as relações vividas pelos comerciantes. Destacam-se na pesquisa realizada 
como aspectos a serem considerados nestas discussões: a capacidade de fazer e receber 
os clientes, o espírito de grupo, a capacidade de diálogo, o viver coletivamente. Os 
elementos mencionados anteriormente, considerados como atitudes e qualidades pre-
ponderantes à vida humana, surgem em cada narrativa, dos atores do estudo.

Por fi m, salientamos o último saber, este permeia nos demais três primeiros saberes elen-
cados antepostos. O “saber ser” é a ética, a moral, o respeito, a consciência em manter a 
lealdade e a honestidade que aparece nas ações e nos fazeres dos sujeitos em discussão. 

Os diálogos tecidos no decorrer deste texto poderiam prorrogar-se e adentrar-se em 
outros debates, todavia este não é nosso objetivo, acreditamos que as discussões de-
senvolvidas, proporcionam ver algumas das mutlidimensões dos saberes e fazeres dos 
sujeitos que exercem e vivem suas vidas, tendo como polo a experiência. Para tanto 
pensamos que com as histórias de vida elucidadas, apresentamos pontos nodais na 
compreensão do que seja o verdadeiro viver no contexto civilizacional.
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4. O QUE A PESQUISA 
NOS DEIXOU...
Não podemos expressar em vocábulos os momentos e experiências, os quais, com-
partilhamos no decorrer deste período de estudo. Como ressaltado anteriormente, as 
discussões tecidas neste texto, emergem de construções e aprendizagens oriundas da 
disciplina Memória, Formação e Pesquisa (Auto) biográfi ca, do Mestrado em Educa-
ção, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte-UERN. 

Compartilhar, refl etir, aprender e crescer são contributos singulares na formação do 
profi ssional da educação, exigindo tempo, experiência, pensar sobre o ser e o fazer 
educação. A professora orientadora da disciplina Ana Lúcia Aguiar Lopes Leandro, 
com sua infi nita sabedoria conduziu-nos através dos estudos com o gênero autobio-
gráfi co conhecer a pluralidade existente nesta abordagem de pesquisa.

O estudo com as histórias de vida interfere positivamente na formação identitárias 
dos professores no seu processo formativo. Identifi camos o quanto as narrativas cir-
cunscrevem as características do sujeito e de sua cultura no tempo. Enquanto lemos 
as narrativas mergulhamos em nossos investimentos pedagógicos de professores, que 
busca na pesquisa compreender e trazer pontos qualitativos à sua formação.

Referenciando-me em Josso (2010), a qual alude que ao narrar nossas vidas construí-
mos e reconstruímos nosso ser, pois ao debruçar nosso pensar acerca de nossas memó-
rias, percebemos o caráter artesanal do viver, a cada dia formamos e nos formamos, 
conscientizando-nos sobre o ontem e o amanhã. Os narradores do estudo ao narrarem 
suas trajetórias, comungam com o vivido dando sentido ao tempo de sua história, 
percebendo talvez pontos antes não vistos, fortalecendo seu ser e espírito.

As (auto)biografi as tornam-se ciência e consciência na medida que adquirem sentido 
para ambos sujeitos inseridos no processo de reconstrução do vivido e do sentido du-
rante o tempo. Portanto, as experiências vivenciadas neste trabalho de cunho científi co 
e formativo revelam de modo límpido que a atividade de pesquisa que efetivamente 
desenvolve o espírito refl exivo promove autonomia à medida que proporciona a nós 
docentes nos reconhecer e pensar sobre nossa condição humana e educativa.

NOTAS
1 O termo viagem é utilizado para simbolizar os momentos singulares, que vi-
venciamos no espaço acadêmico, no contexto da disciplina rememorada neste texto. 

2 É válido destacar que os entrevistados foram ouvidos em momentos diferentes, 
visto que ambos não atuam nos mesmos ambientes de trabalho. Outro ponto que me-
rece ênfase é que o primeiro entrevistado foi orientado a ser pesquisado pela professora 
orientadora da disciplina, o segundo entrevistado foi selecionado a partir do olhar de 
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um dos pesquisadores, com o intuito de dar autonomia e consequentemente amadu-
recimento ao pesquisador aprendente. 

3 As falas dos sujeitos foram transcritas, sem haver modifi cações, buscamos forta-
lecer a veracidade do estudo preservando cada elemento cogitante à pesquisa, buscan-
do respeitar o lugar do outro, o tempo do outro, as experiências do outro, as trajetórias 
de suas vivências. 

4 Os atores do estudo permitiram divulgar seus nomes, bem como as informa-
ções elucidadas, todavia, preferimos utilizar nomes fi ctícios, com o intuito de preser-
var suas identidades.

5 Santa Delmira é um bairro situado na cidade de Mossoró/RN.
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Resumo: O Teatro na Antiguidade foi amplamente utilizado pelos gregos com um cunho 
pedagógico, para educar através das representações teatrais, tudo pelo bem da pólis. A partir 
dessa ideia esta pesquisa utilizou o mesmo princípio em sala de aula, no ensino de História, de 
modo a perceber como se dava esse processo e como seria aceito pelos alunos, na atualidade, o 
uso do teatro em sala, numa disciplina conhecida por ser teórica. Ao fazer uso dessa metodo-
logia no campo de estágio, percebeu-se que essa ferramenta pedagógica, pouco utilizada, faz 
os alunos refl etirem numa perspectiva mais enfática sobre as sociedades, suas espacialidades 
e temporalidades, podendo ser comparada a catarse sofrida pelos gregos ao assistirem como 
púbico ativo às peças teatrais na Antiguidade.

Palavras-chave: Ensino de História. Ferramenta Pedagógica. Pedagogia Teatral.

CLIO AND DIONISIO IN COMMUNION WITH SARASWATI: 
INTERDISCIPLINARY RELATION BETWEEN HISTORY 
AND DRAMA IN THE BASIC EDUCATION

Summary: In the antiquity, the drama was widely used by the Greeks with pedagogic mat-
ters, to educate trough the drama representations, all for the development of the “polis”. 
From this idea, this research used the same principle in the class room, in History teaching, to 
notice how that process was and how it would be accepted by the students, nowadays, the use 
of drama in the class room, in a subject known as theoretical method. By using this methods 
as the training technic, was noticed that this pedagogic tool, made the students refl ect in 
more emphatic ways about the societies, its spatiality and temporality, and may be compared 
to the catharsis of the Greeks which has passed by, when they watched, as active public, to 
the plays in the antiquity. 

Key-words: History teaching. Pedagogic Tool. Drama Pedagogy.
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1. INTRODUÇÃO
Vivemos um período de verdadeira universalização da imagem, onde com cada vez 
mais intensidade as manifestações visuais – televisão, fotografi a, cinema, teatro – estão 
mais presentes em nosso cotidiano. Contudo, a escola parece não ter se dado conta 
disso, e nem de que numa sociedade imagética como a que vivemos, fazer o ensino 
imperado sob narrativas textuais e palavra escrita somente, é incorrer em erro. 

O Ensino de História, assim como outras disciplinas, também requer uma espécie de 
fuga dessas narrativas textuais e palavra escrita, principalmente porque já é de senso-
-comum pensar que as aulas de História são monótonas, justamente por fazerem uso 
somente de leituras longas e pouca dinamicidade. É necessário que o professor tenha 
conhecimento disso e faça algo para mudar esse conceito. 

Circe Bittencourt (2005) aponta que há uma década a relação formação do professor 
de História e o cotidiano de sala de aula é pauta de encontros e congressos, que versam 
superar o ensino tradicional de História, mas mudanças no cotidiano dos professores 
destes níveis educacionais ainda não são satisfatórias. Como principal causa, a autora 
coloca que esse relativo insucesso de renovação do ensino de História se dá graças ao 
descaso quanto á educação brasileira por parte dos governantes, pois há escolas onde 
faltam recursos, e onde o único existente ainda é a dupla mais conhecida pelos educa-
dores, quadro negro e giz. 

Contudo, não acredito que o problema esteja somente nesta esfera, ele é uma das 
causas mais importantes, isso é inegável, mas o professor também deve fazer sua parte 
enquanto estudioso. Se não há condições favoráveis para uma formação continuada, 
é preciso pelo menos renovar as leituras, e claro, experimentar. Ideias são tidas, porém 
nem sempre postas em prática, de modo que é preciso a experimentação, já que o 
campo de pesquisa do professor, é a sala de aula, ali é seu laboratório. 

Para Shön (2000), o conhecimento desse profi ssional deve formar-se sobre a experiência, 
através da qual ele pode experimentar a ação e a refl exão em situações gerais, de modo 
que a sala de aula funcione como um laboratório prático. E levando em consideração esses 
aspectos, o professor deve se dispor a pensar a sua ação, para ser capaz de planejar e elabo-
rar uma proposição de aula que esteja comprometida com a qualidade da aprendizagem. 

Para isso, é necessário que esse profi ssional compreenda que o conteúdo de História 
não é o passado, mas sim o tempo, ou em outras palavras, as maneiras de analisar e 
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compreender os movimentos das sociedades, seus mecanismos, como afi rma Sônia 
Nikitiuk (2001). Tendo compreendido isso, o profi ssional docente deverá explorar 
estas questões com seus alunos das mais variadas formas, de modo a unir o fazer his-
tórico ao fazer pedagógico. 

E essa transposição didática dos conteúdos e do procedimento histórico é o principal 
desafi o em sala de aula a ser vencido na atualidade, como afi rma Bittencourt (2005). 
O docente deve objetivar que o conhecimento histórico seja ensinado de forma que 
o aluno tenha condições de participar do processo de fazer a História, trabalhando a 
compreensão e explicação histórica, de maneira que os alunos encontrem signifi cado 
no conteúdo que aprendem, este é outro problema, os alunos por vezes não entendem 
o porquê de estudarem História, e para quê ela serve, pois não conseguem fazer relação 
entre os conteúdos abordados pelo professor e a vida cotidiana.

Pensando em um Ensino de História mais dinâmico, mais participativo por parte do 
corpo discente, e na transposição dos conteúdos históricos de maneira diferenciada, é 
que decidi estudar uma metodologia diferenciada de ensino especifi camente, a utiliza-
ção das Técnicas de Jogo e Cena em sala de aula. 

Mas não apenas o Teatro Pedagógico, como também pode ser chamado, enquanto 
metodologia, e sim buscando perceber os motivos pelos quais ele possui essa essência 
pedagógica, e como seria a utilização do mesmo nas aulas de História, pois muitas ve-
zes vemos seu uso por professores polivalentes, e não por um profi ssional que lecione 
um conteúdo específi co. 

E de fato, como disse anteriormente, a sala de aula é o laboratório do professor-pesqui-
sador, percebi-a como meu laboratório, dei-me conta de que é o lugar onde poderia/
posso realizar minha pesquisa cânone, in loco. Foi através da leitura, observação e 
experimentação que esse trabalho fora desenvolvido no campo de estágio e que agora 
apresento neste artigo.

2. COMPREENDENDO A ESSÊNCIA 
PEDAGÓGICA DO TEATRO 
O ponto de partida para pensar a essência pedagógica do Teatro foi análise da utiliza-
ção de peças gregas escritas no século V a.C., o contexto em que elas estavam inseridas 
e seus objetivos almejados, além da percepção da mesma enquanto fazer artístico.

A tendência à imitação é natural ao ser humano, bem como o gosto pela harmonia 
e pelo ritmo. Nos primórdios da humanidade, os homens foram aos poucos, mesmo 
sem perceber, provavelmente, criando a poesia e o teatro, fazendo rituais e invocando 
deuses que eram na verdade, para eles, as forças da natureza. 

Levando em consideração esses rituais como expressão poética e teatral, e tornando 
essa poesia algo com formas defi nidas, o fi lósofo grego Aristóteles (384 a.C. – 322 
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a.C.), escreveu no séc. III a.C. na Poética, que foi o primeiro escrito a conceituar 
poesia, entender o teatro como expressão poética, e dividir os chamados gêneros 
poéticos. Pode-se dizer que ele criou uma taxonomia do Teatro pelo desejo de di-
ferenciar as artes.

Em sua obra, Aristóteles vê a arte como sendo uma imitação; sendo estes os pri-
meiros escritos conhecidos que procuraram analisar as formas de arte e da litera-
tura. Ele diz que:

A epopeia, a tragédia, assim como a poesia ditirâmbica e a maior parte da aulética 
e da citarística, todas são, em geral, imitações. Diferem, porém, umas das outras 
[...] Pois tal como há os que imitam muitas coisas, exprimindo-se com cores e 
fi guras (por arte ou por costume), assim acontece nas sobreditas artes: na verdade, 
todas elas imitam com o ritmo, a linguagem e a harmonia [...] (1993, p. 17).

Ou seja, para ele a arte não é real, mas a representação de algo idealizado, não expres-
sando em sua totalidade o que foi pensado. Ou seja, a imitação recria, e a recriação visa 
àquilo que pode ser, pois verdadeiramente não o é. E também não se deve considerar 
que por considerar a arte uma imitação ele legava ao artista uma esfera de inferiorida-
de. Ao contrário, valorizou o artista dizendo que ele é um ser humano que capaz de 
copiar das mais variadas formas.

Em sua Poética, ele apresenta o conceito de poesia, entenda-se teatro como expres-
são poética, como imitação, e também apresenta o homem de diferentes modos nos 
gêneros poéticos em uma divisão que ele mesmo criou: lírico, dramático (tragédia e 
comédia) e épico, entendendo os gêneros como concepções de mundo.

De propósito, ou não, o legado deixado para a posteridade foi um Teatro com cunho 
extremamente pedagógico em sua essência, e que se estende da Antiguidade, passando 
pela Idade Média, até os dias atuais quando são realizados trabalhos que enxergam o 
Teatro desta forma, enquanto meio formador.

A Civilização mais conhecida por seu Teatro é a Grega, e não é por acaso; as peças 
tinham um cunho formador, pedagógico, intrínseco a elas e que é parte concreta nos 
escritos teatrais da Antiguidade. Margoth Berthold (2001) afi rma que em nenhum ou-
tro lugar uma arte teve um papel tão social, e foi tão importante como para os gregos, 
que participavam em massa dos espetáculos nas grandes arenas:

Até mesmo a disposição de atores e público, do teatro em forma de arena, tem sig-
nifi cado; não era apenas uma questão de propagação de som – as arenas eram cons-
truídas próximo a montanhas para que o som batesse nas rochas e voltasse para o 
público, não se propagasse além daquele local – mas sim porque a forma de colocar 
pessoas em uma espécie de círculo, é fazer com que todos se sentissem participantes 
do que estava acontecendo. 

Patrice Pavis (2005) defi ne o Teatro de Arena como aquele no qual os espectadores 
são dispostos em torno da área de atuação, como no circo ou numa manifestação es-
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portiva não apenas pensando na unifi cação do público, mas para fazer os espectadores 
comungarem na participação de um rito em que todos se envolvem emocionalmente.

E ainda, Margoth Berthold, sobre como se estabelecia essa relação entre teatro e pú-
blico, afi rma que “não podemos nos esquecer de que a tragédia antiga em Atenas era 
uma ação ritual e, por essa razão, acontecia não tanto no palco quanto na mente das 
pessoas. O teatro e o público eram circuncidados por uma atmosfera extrapoética, a 
religião” (2001, p. 114).

Se tomarmos a Poética, de Aristóteles, como ponto de partida para análise, e a partir 
dela fi zermos relações com tragédias e comédias gregas, fi ca claro como era visto o 
teatro neste período. O gênero lírico posiciona o “eu” em face dos mistérios da vida, 
a poesia épica apresenta o homem de forma idealizada, a tragédia o exalta em suas 
virtudes, e a comédia ressalta seus vícios e defeitos. De modo que, as peças teatrais 
eram utilizadas de modo que a “polis” pudesse perceber no erro do outro, nas ações do 
outro, um erro que cometera ou que pudesse vir a cometer.

Nas peças gregas, segundo afi rmou Aristóteles em sua Poética, principalmente nas 
tragédias, os personagens não falavam retoricamente e sim politicamente. As tragédias 
eram essencialmente políticas e se assumiram como uma interpretação autorizada dos 
mitos nacionais. 

O conceito de política está mais do que presente no teatro grego, era presença cons-
tante, valendo salientar que fazer política na Grécia era estar preocupado com o bem 
– estar coletivo, com o bem social. No teatro eram reveladas questões de ordem social. 
Enquanto os gregos estavam fazendo arte, também faziam atos políticos, era uma 
atitude de quem não apenas ocupava um lugar na Paideia, na assembleia, mas sim de 
quem tinha a responsabilidade civil nos seus atos do cotidiano coletivo, era a educação 
para o bem da “polis”.

Várias foram as tragédias que narraram os valores dos heróis atenienses, a superiori-
dade do estado ateniense e as virtudes da democracia, particularmente as escritas pelo 
dramaturgo grego Ésquilo (525 a.C. – 456 a.C.). 

Um exemplo das peças de Ésquilo é Os Persas, que amplifi cou e enalteceu a vitória 
grega na Batalha de Salamina por volta de 480 a.C. – confl ito entre a frota persa e a 
frota grega que se deu no estreito que separa Salamina da Ática –, e os nobres valores 
cívicos atenienses. E também Oréstia, representada pela primeira vez em 458 a.C., que 
enaltece a consolidação da democracia estabelecendo um compromisso entre os extre-
mistas aristocratas e os camponeses desfavorecidos que é a própria democracia. No fi m 
da peça, a criação de um tribunal para decidir a sorte de Orestes (que é absorvido) ex-
pressa a convicção democrática de elaborar leis escritas como solução aceita por todos.

Analisando a peça Édipo Rei, de Sófocles (497 a.C. – 405 a.C.), podemos perceber 
como o papel educativo está arraigado ao que era escrito e encenado. 

A fábula não apenas ensinava o que era certo e errado, mas trazia nela aquilo que a 
sociedade grega defendia como correto, de modo a manter, de certa maneira, o status 
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quo, se o autor da mesma concordasse com o que estava posto, é claro, ou então era 
uma maneira de as pessoas criticarem aquilo que estavam vivendo, através da crítica 
feita por quem escreveu a peça, e denunciada durante as encenações. 

O processo era pensado para funcionar da seguinte maneira: ao ir às arenas e ver o 
espetáculo atentamente o sujeito reconheceria na peça, fosse do gênero trágico ou cô-
mico, através daquilo que o herói sofria, seus erros e seus limites e tentaria superá-los 
por meio da catarse, através do domínio dos próprios desejos, dos prazeres, da “hybris” 
(sentimento que conduz à violação da ordem), em nome de um bem maior e de um 
bem comum. 

O cidadão grego se perguntava: “o que posso fazer para evitar o mal que lhe sucedeu 
ao herói?”, ele temia cair no mesmo erro que o herói trágico, ou ser tão ridículo e gro-
tesco quanto os personagens cômicos. Sofrendo a catarse o homem iria se preocupar e 
refl etir sobre as atitudes que toma, e essa preocupação consigo, do sujeito, culminaria 
na harmonia da “polis”. 

É evidente, através da análise, que a expressão teatral era utilizada como meio de 
refl exão, de aprendizado, tendo sido na Grécia, com suas particularidades é claro, a 
primeira sistematização do fazer teatral e da utilização do Teatro como meio formador, 
como método educativo da população.

Com o passar dos séculos, apresentam-se diferentes formas de ver e pensar o teatro. 
A ideia de Teatro mais forte difundida atualmente, e mais conhecida pela maior parte 
da população, do público de massa, é o que chamamos de Teatro Comercial, que é 
um teatro voltado exclusivamente para o entretenimento, para fazer rir ou chorar, mas 
de forma superfi cial e que não traz em seus ideais, em seus objetivos, aquilo que era 
importante para os gregos, o bem-estar social. 

As chamadas peças comerciais é que são as mais assistidas, as mais comentadas, e que 
possuem maior público por trazerem ao palco artistas de televisão, e não pelo que elas 
pretendem, ou não, mostrar como conteúdo em seu texto e dinâmica teatrais.  

O teatro que está posto hoje é infl uência direta do Teatro Norte-Americano, que 
quando nasceu de fato, ou seja, quando fora reconhecido como o chamado “teatro 
legítimo norte-americano”, foi criado para ser um teatro de entretenimento, mais um 
mecanismo para fazer a economia se movimentar.

O Federal Th eatre Project, um programa do plano New Deal de Franklin D. Roose-
velt, ajudou a promover o teatro e fornecer empregos para atores, e após a Segunda 
Guerra Mundial, o teatro dos EUA estava fortalecido o sufi ciente, e vários drama-
turgos do país, como Arthur Miller e Tennessee Williams se tornaram renomados no 
mundo todo. E os tão famosos musicais da Brodway ganhavam cada vez mais público.

Nos anos 1960, a experimentação nas artes  se acabou  espalhando ao teatro tam-
bém, com peças como Hair, incluindo nudez e referências à cultura das drogas. Os 
musicais permaneceram populares e alguns como West Side Story e A Chorus Line 
bateram recordes, e são justamente esses musicais, e o estilo Broadway de pensar 
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teatro que são difundidos hoje, estando fortemente interligado com a literatura, fi l-
mes, televisão e música norte-americana e não é incomum uma mesma história ser 
recontada em todas estas formas. 

Porém, não é somente este tipo de teatro que existe, e muitos grupos espalhados 
pelo mundo inteiro, muitas companhias, tentam a todo custo resgatar o verdadeiro 
sentido do teatro, a refl exão através da arte, através de suas montagens. Esse sentido 
do Teatro é tratado na Contemporaneidade por muitos encenadores e seus discípu-
los, como: Antonin Artaud (1896 – 1948), poeta, ator, roteirista e diretor do teatro 
francês, que acredita na força epidêmica do teatro e que este é capaz de trazer à 
tona a essência do ser; e Jerzy Grotowsky (1933 – 1999),  que pensava a arte como 
o veículo que levaria as pessoas se libertarem de suas máscaras que diariamente são 
construídas no convívio social.

Ou seja, atualmente também são difundidas ideias como os destes dois pensadores do 
Teatro que enxergam o teatro como além de um simples entretenimento, de uma fer-
ramenta de diversão, eles entenderam a arte teatral como um meio de formar pessoas, 
de fazer pensar sobre si e sobre os outros.

A ideia geral que se tomou para o Teatro Pedagógico advém desse Teatro Refl exivo, 
e esse aparecimento de uma Pedagogia Teatral como está posto hoje, se constituiu a 
partir dos modos de fazer e pensar teatro de nomes importantes como Stanislavski, 
Meyerhold, Grotowski, dentre outros.

Estes grandes encenadores do Teatro pensavam não em “ensinar” teatro aos seus gru-
pos de atores, mas de orientá-los num processo poético no qual a partir disso fosse 
constituído um modo específi co de fazer algo que atendesse ao verdadeiro sentido 
do fenômeno teatral, do que apenas acúmulo de técnicas, é criada então a fi gura do 
diretor-pedagogo. 

Sobre o trabalho do diretor-pedagogo, Robson Carlos Haderchpeck aponta:

[...] podemos dizer que o trabalho do diretor-pedagogo começa anteriormente à 
proposta do texto ou da encenação, começa antes na percepção e no estudo sobre 
as particularidades do grupo com o qual vai trabalhar. É como se ele tivesse que 
estudar as propriedades do solo a fi m de conhecer suas características e conside-
rar os efeitos do tempo e do clima antes de plantar. O diretor-pedagogo pode e 
deve executar a sua proposta estética, mas deverá atentar para que ela se adeque 
às necessidades do grupo com o qual irá trabalhar. Caso contrário, poderá não 
obter uma boa colheita. E é tomando-as como exemplo, e pensando essa essência 
que existia no Teatro Antigo, que o teatro pedagógico se inspira; ele nada mais 
é do que a tentativa de levar os princípios de um teatro refl exivo para grupos de 
pessoas nas mais diversas instituições, como por exemplo as escolas, de modo que 
professores e alunos possam pensar sobre as questões humanas e sociais através da 
arte teatral (2009, p. 87).

E é tomando essas ideias de alguns encenadores do teatro moderno (nomes citados 
anterioemente) que fi caram conhecidos por sua prática artístico – pedagógica, e pen-
sando essa essência que existia no Teatro Antigo, que o teatro pedagógico se inspira; ele 



nada mais é do que a tentativa de levar os princípios de um teatro refl exivo para grupos 
de pessoas nas mais diversas instituições, de modo que professores e alunos possam 
pensar sobre as questões humanas e sociais através da arte teatral.

Essa Pedagogia Teatral, como coloca ICLE (2009), surge como uma urgência de hu-
manização dos sujeitos na Contemporaneidade por intermédio das práticas teatrais. 
Ou seja, faz-se o uso da Pedagogia do Ator levando suas ideias para além palco, para 
fora de um teatro onde estão diretores e atores, de modo que o teatro se tem apresenta-
do sob uma forma pedagógica nos ambientes mais variados: empresas, escolas, igrejas, 
associações, ONGS, hospitais, presídios, com vista a um processo de humanização que 
não é feito através do espetáculo, mas sim da situação pedagógica. 

Percebe-se que ao fazer uso do Teatro, das noções de Jogo e Cena (interação entre os 
personagens, seus atos, e o público, mesmo que apenas catártica) em sala de aula, é 
possível perceber que a função principal que tinha na Grécia, trazer refl exão, ainda 
continua. O teatro funciona como um poderoso meio para gravar na memória um de-
terminado tema, mas não apenas para isso, ele leva, a partir de um impacto emocional, 
os alunos a refl etirem sobre determinada questão moral. 

Fazer uso das técnicas de Jogo e Cena em sala de aula leva o aluno a refl etir numa 
perspectiva mais enfática sobre as sociedades, suas espacialidades e temporalida-
des, o que não deixa de ser uma catarse, como se tinha na Grécia Antiga. Os ob-
jetivos principais do uso dessas técnicas são estimular a criatividade, o interesse e 
o espírito crítico, incentivar a leitura, a expressão oral e a integração da classe, de 
maneira que além de trabalhar a interação entre alunos, também é possível traba-
lhar de maneira interdisciplinar. 

A transposição de uma Pedagogia do Ator para a Pedagogia Teatral evidencia que 
praticando teatro – pois durante as mais variadas experiências não apenas se assiste 
teatro, mas se participa dele, como ator e como observador – expurgar-se os males que 
afl igem as pessoas no dia-a-dia, se pratica o teatro para melhor viver. 

Faz-se isso de maneira que o sujeito cria, ele mesmo, uma versão para o “papel” que é 
dado durante o processo criativo; durante os jogos de improvisação os indivíduos não 
reproduzem o que o professor/diretor-pedagogo deseja, mas aquilo que é resultado 
de sua criatividade. Deste modo, esse processo de improvisação se mostra como uma 
atividade que estimula o desenvolvimento da criatividade, da espontaneidade, da fl e-
xibilidade e da imaginação dos participantes da atividade realizada.

3. O JOGO TEATRAL COMO 
FERRAMENTA PEDAGÓGICA 
O Teatro Pedagógico traz em seus princípios o uso do Jogo, pois em se tratando de um 
recurso didático que faz uso da Improvisação como principal meio de desenvolvimen-
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to, esse ato de improvisar traz consigo os jogos improvisacionais, que foram estudados 
pelos mais variados pesquisadores. 

O ator e diretor russo Constantin Stanislavski (1863 – 1938), que foi o primeiro teórico 
a sistematizar uma metodologia para a formação do ator, desenvolveu seu sistema das 
Ações Físicas para auxiliar o ator a chegar a um resultado satisfatório em suas represen-
tações através de procedimentos mais seguros e não apenas intuitivos e inspiracionais. 

Stanislavski em seus escritos sempre reforçou a ideia de que os atores devem se exerci-
tar sempre, exercitar as estruturas como um todo, de modo que com esse treinamento 
sistemático o ator possa alcançar um controle sobre seu aparato físico e vocal. De 
modo a desenvolver o potencial expressivo do aparelho vocal a partir de estudos como 
dicção, canto, entonação, e o tempo-ritmo no falar, para que seus sons expressem os 
mínimos detalhes, modulações e nuanças. Então, seu sistema é basicamente um mé-
todo de treinamento.

Esse sistema desenvolvido por Stanislavski é um método de Improvisação, e para 
desenvolvê-lo é necessário o jogo consigo, com o outro, com a situação, e é mais 
do que necessário a esta improvisação e a este jogo construir um corpo para o per-
sonagem, de modo que ele seja compreendido pelos outros, para que seja também 
compreendido pelo público. Ou seja, as bases dos demais jogos que falarei a seguir 
estão na improvisação que esse diretor russo desenvolveu, pois a essência do jogo 
está na improvisação, e vice-versa.

Constantin Stanislavski revolucionou a arte de fazer teatro, e foi a infl uência para 
a utilização dos jogos teatrais propostos em muitas publicações de diversos autores, 
dentre eles uma que será mencionada mais à frente por suas pesquisas e trabalhos rea-
lizados, que é Viola Spolin.

Em se tratando de jogo, durante as pesquisas, análises de materiais, e a seleção dos 
mesmos pude perceber que em muitos autores se encontram as expressões: Jogo Dra-
mático e Jogo Teatral. Algumas vezes, os autores as tratam como sinônimas e outros as 
distanciam bastante apresentando diferenças entre ambas. A principal diferença entre 
Jogo Teatral e Jogo Dramático está na existência ou não da relação ator-público. 

No Jogo Dramático, todos os participantes são atuantes, não existem observadores, todos 
participam, não havendo uma separação entre ator e espectador. Segundo o Dicionário 
de Teatro de Patrice Pavis, essa é uma prática coletiva que reúne um grupo de jogadores, 
e não de atores, que improvisam coletivamente de acordo com um tema anteriormente 
escolhido. E de fato, no jogo dramático todos são sujeitos que jogam e ninguém observa, 
embora possa se considerar também a observação uma forma de jogo. 

No Jogo Teatral, vai existir sempre a ideia de que existe um público espectador, e alguém 
sendo observado, atuando. Ou seja, o jogo teatral pressupõe a existência de alguém 
atuando e alguém assistindo. Na realidade, o grupo se divide entre jogadores (atores) e 
observadores (plateia), sendo esta sua principal diferença do chamado jogo dramático, 
onde todos os participantes são atores, são atuantes no processo da criação imaginária. 
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Contudo, tanto no Jogo Dramático quanto no Jogo Teatral, o processo no qual estão 
envolvidos os jogadores, o processo criativo da representação dramática ou simbólica, 
é desenvolvido a partir da Improvisação. Ou seja, tanto em um jogo como no outro os 
papéis de cada participante não são defi nidos de imediato. 

Libéria Rodrigues Neves (2006), em sua tese de mestrado, na qual analisa os jogos 
teatrais na educação, afi rma que os jogos signifi cam experimentos com a vida, aqui e 
agora: o contato com a natureza dos objetos, as probabilidades e os fatores limitativos 
dos eventos, bem como desafi o da memória, do pensamento e da precisão. 

Ainda tomando por base as refl exões feitas por Libéria Rodrigues Neves (2006), é 
perceptível que a prática do teatro nas mais variadas instituições, o jogo teatral como 
ferramenta pedagógica, objetiva o crescimento pessoal e o desenvolvimento cultural 
dos alunos, por meio do domínio da comunicação e do uso interativo da linguagem 
teatral numa perspectiva lúdica, de improviso. Para a autora, a base desta pratica é a 
comunicação que surge da espontaneidade das intenções entre os sujeitos que estão 
interessados na resolução do problema dado. Ou seja, a base desse desenvolvimento e 
desse crescimento se dá a partir do momento em que os sujeitos são postos diante se 
uma situação para a qual eles devem dar uma resposta cênica. 

O Jogo Teatral pressupõe também uma conscientização corporal que é desenvolvida 
a partir dele, construída junto. Durante os jogos, os sujeitos descobrem seu próprio 
corpo,descobrem-se capazes de produzir movimentos e sons, descobrem que seu corpo 
fala, mas precisamente sons a partir dos movimentos, já que os sons saem do corpo em 
resposta ao estímulo dado por meio dos movimentos.

Há também durante os jogos a descoberta e o experimento do seu potencial cria-
tivo; a atuação como vivência de pensamentos, emoções e ações do outro propos-
to para si – a personagem –, e a exposição espetacular para uma plateia a qual a 
apresentação é direcionada, como aponta Neves (2006).  Isso é justifi cado na obra 
Improvisação para o Teatro: 

O jogo é uma forma natural de grupo que propicia o envolvimento e a liberdade 
pessoal necessários para a experiência. Os jogos desenvolvem as técnicas e habi-
lidades pessoais necessárias para o jogo em si, através do próprio ato de jogar. As 
habilidades são desenvolvidas no próprio momento em que a pessoa está jogando, 
divertindo-se ao máximo e recebendo a estimulação que o jogo tem para oferecer 
– é este o exato momento em que ela está verdadeiramente aberta para recebê-las 
(SPOLIN, 1992, p. 4).

Estas etapas mencionadas acima são trabalhadas mediante a utilização de jogos que 
estimulam o contato com o corpo, para aí sim conhecê-lo, que estimulam o corpo a 
se movimentar e então a partir desse estímulo fazer a voz, o ruído, ou o grammelot 
saírem de dentro desse corpo e tudo ser expresso em sua totalidade através do corpo e 
a da ação vocal. 

Esses jogos favorecem uma consciência do próprio espaço e do espaço do outro, 
passa-se a conhecer um pouco mais sobre o espaço que enquanto ser constituído 
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de massa ocupa um lugar, de maneira que experimentam e exercitam noções de 
equilíbrio, concentração, observação, coordenação e ritmo. Os Jogos Teatrais tam-
bém envolvem a presença do texto e do subtexto, além da informação que é dada, 
é necessária interpretá-la. 

Percebendo isso, é que diversos autores, sugerem que o uso deles seja feito, e não só 
para o ensino de Teatro em si, mas também vinculados às outras áreas de conheci-
mento, de forma a estimular através dos mais diversos conteúdos relacionados com a 
prática teatral as capacidades, competências e habilidades cognitivas dos alunos.

Os jogos que mais chamaram minha atenção durante o desenvolvimento da pesquisa e 
os quais resolvi usar como base nas experiências práticas em sala de aula no Ensino de 
História foram os jogos do sistema Spoliano, criados pela diretora de teatro e pedagoga 
norte-americana, Viola Spolin (1906 – 1994).

Viola Spolin através de seus estudos possibilitou refl exões práticas profundas sobre o 
teatro improvisacional, onde bebeu da fonte de Stanislavski, sem dúvida alguma, de-
senvolvendo seu sistema de atuação durante as décadas de 60 e 70, trabalhando com 
crianças em comunidades de bairro em Chicago, onde constituiu verdadeiros grupos 
teatrais de improvisação.

Em 1979, a Editora Perspectiva lançou o primeiro livro de Viola Spolin no Brasil, Im-
provisação para o Teatro, traduzido por Ingrid Koudela. A obra é vista como um manu-
al para o trabalho prático de teatro, fazendo contribuições para o teatro profi ssional e 
para o teatro amador, além de contribuir para programas escolares em todos os níveis, 
na dança, na psicologia e na psiquiatria. Neste livro, a autora defende atividades base-
adas no estímulo da espontaneidade e práticas didáticas que sejam regidas pelo lúdico. 

Seguiram-se então devido à aceitação dos métodos da pedagoga, a publicação de ou-
tras obras, como O Jogo Teatral no Livro do Diretor, Jogos Teatrais: O fi chário de Viola 
Spolin, e Jogos Teatrais na sala de aula. Em suas obras, pode-se perceber como o Jogo 
Teatral é colocado como uma atividade que vai além do que se pensa, não é apenas 
teatro pelo teatro, e sim por tudo que o Teatro pode trazer ao ambiente escolar, e tudo 
que pode ser conseguido através dele, como o frescor a vitalidade para a sala de aula.

A utilização destes jogos é vista como incentivadora da transformação na aprendiza-
gem, colaborando para a formação de pessoas críticas e abertas ao diálogo; nos jogos 
sempre está posto um problema, que deve ser resolvido em grupo, e não solitariamen-
te, e só se chega à resolução deste, quando se faz uso do diálogo e se compreende o 
outro. Além disso, alguns jogos podem precisar para serem solucionados de objetos 
que não estão ao alcance imediato, e se deve então fazer uso da criatividade para chegar 
o fi nal do trabalho. 

Analisando os Jogos Spolianos, é perceptível, que de modo geral, em sua prática inclui 
um acordo entre o grupo, a realidade a ser jogada, que é estabelecida entre os atores e a 
plateia, e estrutura desse jogo que geralmente é determinada pelas seguintes perguntas: 
Onde?, Quem?, e O quê?. 
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Percebendo como essa estrutura é formada, da necessidade de saber o ambiente em 
que se passa a ação, que personagens estão na ação, e quais as ações desses perso-
nagens, é possível relacionar diretamente com os questionamentos que Stanislavski 
propunha para estabelecer elos entre as diversas ações físicas, que eram: O quê?, Por 
quê?, e Como?. Duas das perguntas se repetem em ambos os casos e isso não é à toa, 
pois Viola Spolin partiu dos princípios dos jogos de improvisação de Stanislavski 
para seu trabalho com atores, para desenvolver sua pesquisa com grupos de atores 
e também não atores.

Além disso, Viola preza em seus jogos que as ações colocadas em prática, sejam ações 
teatralizadas, não sejam meramente ações cotidianas, pois é teatro, então se deve cons-
truir o personagem nesse sentido, teatralizando as ações, fugindo do que é comum e 
cotidiano, o que evidencia mais uma vez que segue a lógica de improvisação de Sta-
nislavski e o Método das Ações Físicas que rechaça atitudes corriqueiras e quer uma 
construção elaborada da partitura de ações por parte do ator, exibindo não somente o 
que já é visível, mas tornar visível o que seria invisível fora do palco.

O sistema de Jogos Teatrais é frequentemente usado tanto no contexto da educação 
como no treinamento de atores, principalmente os atores que encenam em Teatro. 
Há portanto uma utilização múltipla para os jogos, dependendo do contexto de seu 
emprego e da abordagem crítica que é aplicada durante as avaliações. Conhecendo a 
capacidade que cada um dos jogos teatrais criados possui, e as várias facetas que podem 
vivenciar, o diretor-pedagogo pode conseguir resultados maravilhosos com os grupos 
nos quais realiza trabalhos. 

A Pedagogia Teatral fora pensada inicialmente pelos encenadores como meio de modi-
fi car a estrutura, por vezes rígida, da direção teatral, de modo que o diretor se tornasse 
um diretor-pedagogo, desenvolvendo competências de direção e pedagógicas. Esse 
modelo foi então pensado em outro contexto, o educacional, e os autores que o defen-
dem enumeram seus bons resultados, de modo que os Jogos Teatrais se converteram 
em uma boa ferramenta pedagógica tanto no Teatro, como no ensino. 

4. CLIO E DIONÍSIO EM 
SALA DE AULA: EXPERIÊNCIA 
NO CAMPO DE ESTÁGIO 
Em 2011, durante a realização do Estágio Supervisionado Obrigatório da graduação 
em História, tive a felicidade de observar e realizar um projeto de intervenção em uma 
turma do 9º ano do Ensino Fundamental II, na qual passei por algumas etapas antes 
da aplicação do mesmo.

Após algum tempo de observação da sala de aula, de fazer o chamado Estudo da Re-
alidade, pensando nos alunos não apenas no contexto da escola, mas fora dele, perce-
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bi que poderia usar o conteúdo que eles estavam apresentando mais difi culdade em 
compreender aliado às refl exões gerais sobre a sociedade atual, e este conteúdo foi a 
Revolução Russa de 1917. 

Além disso, analisei o livro didático e a forma como o assunto era tratado por ele. Pude 
perceber que o assunto “A Revolução Russa e a URSS” era abordado no livro didático 
do 9ª ano de forma clara e objetiva, não fazendo basicamente muito aprofundamento 
no tema, de modo que mantinha a mesma linha de outros livros para o mesmo nível 
do ensino fundamental II, e essa abordagem não tornava o conteúdo atraente e próxi-
mo aos alunos. Valendo salientar que esta foi a minha análise da obra, e que os demais 
colegas podem ter visões diferentes desta, o que é muito comum, e por isso preferi não 
mencionar aqui o nome do autor e da coleção de livros analisada.

Iniciei então o processo de elaboração do plano de aula a ser aplicada por mim na 
turma. Elaborei um plano de aula sobre a Revolução Russa, objetivando que através 
do uso de Técnicas de Jogo e Cena os alunos pudessem compreender como se deu o 
processo revolucionário, sendo capazes de identifi car os ideais socialistas e as propostas 
dos principais pensadores e líderes do movimento, estimulando através das dramatiza-
ções a criatividade, o espírito crítico, a expressão oral e a integração da classe. 

No dia da intervenção, iniciei a discussão com os alunos sobre o conteúdo fazendo 
uso das imagens referentes à Revolução Russa que continham no livro deles, e eles 
analisaram-nas e relacionaram com o conteúdo estudado. Dentre as imagens que ex-
pus através do aparelho de slide show estava a pintura do artista ucraniano IIya Repin, 
feita entre 1870 e 1873, aproximadamente, e o Pôster Soviético de 1928, no qual se lê 
“Camarada, junte-se à nossa fazenda coletivizada”.

Os alunos deveriam relacionar as duas imagens, compreender o que cada uma signi-
fi cava e qual a relação entre ambas, e o fi zeram. Durante o debate, eles conseguiram 
construir a ideia de que a primeira imagem representava a realidade do período, os 
trabalhadores puxando de forma árdua a nação, pois eram eles os explorados, e eram 
eles quem sustentava os pilares econômicos na Rússia Czarista. E a segunda imagem, 
para os alunos, mostrava dois camponeses vigorosos e felizes de serem o que são, e 
perceberam a diferença entre ambos. 

Assim decorreu com as demais imagens utilizadas, buscando trazer á tona o conheci-
mento do conteúdo que eles já possuíam quase que de forma decorada. 

Tomando por base a Pedagogia Teatral, decidi trabalhar com a turma do 9º ano os jo-
gos teatrais e a improvisação. Parti do pressuposto de que deveriam existir dois grupos, 
o grupo de atores e o grupo de espectadores, para que pudesse de fato se efetivar um 
jogo teatral, e não um jogo dramático, como afi rma Pavis (2005). E decidi que faria 
uso da improvisação, orientando os alunos á medida em que o processo fosse aconte-
cendo, seguindo as ideias do diretor russo Constantin Stanislavski. 

Os alunos tiveram 25 minutos, de uma aula de 45 minutos, pois os outros 20 haviam 
sido de discussões sobre as imagens para organizar as ideias e defi nir personagens, local 
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e como fazer. Como eram duas aulas seguidas, os outros 45 minutos foram de apre-
sentações, interferências minhas e a discussão fi nal sobre a atividade.

Então, no segundo momento, o principal da aula, que era usar o Teatro, dividi os 
alunos em 3 grupos por meio de um sorteio, sendo divididos de modo aleatório em 
grandes grupos. Fiz isso para que não fossem formadas as “panelinhas de sala de aula”, 
de modo que todos pudessem interagir com alguns que eles se- quer tinham contato 
durante o ano letivo, e para que enquanto uma parte da turma se apresentava, a outra 
pudesse assistir, havendo o jogo teatral.

A ideia consistia na montagem de esquetes improvisadas que seriam montadas pelo 
grupo, pensando no onde, como, e o quê – princípios do jogo teatral spoliano – a par-
tir dos temas sorteados. Os temas das improvisações eram sobre a Revolução Russa: as 
ideias socialistas, o Domingo Sangrento, e as ideias dos Mencheviques e Bolcheviques. 
e as improvisações deveriam ser feitas de formas variadas, cabendo ao grupo decidir a 
forma de fazê-lo. 

O primeiro grupo que deveria improvisar de modo a expor os ideais socialistas, fi -
zeram-no construindo o ambiente de uma fábrica, fazendo uso somente dos corpos 
que trabalhavam realizando atividades semelhantes e repetitivas, e expuseram as ideias 
por meio de uma conversa entre operários que demonstravam seu cansaço através da 
sonoridade da voz, da forma como a voz era colocada para fora do corpo a partir dos 
movimentos feitos.

Estes alunos fi zeram o que Jerzy Grotowski chamaria de “Teatro Pobre”, pois não ne-
cessitaram de recursos cênicos como fi gurino, maquiagem, cenário e iluminação para 
representar, usaram apenas o corpo em função da atividade cênica, que fora muito 
bem compreendida através das ações físicas realizadas. E só foi necessário o uso da 
palavra para expressarem as ideias defendidas pelos operários.

O segundo grupo de alunos deveria fazer uma improvisação que evidenciasse o que foi 
o Domingo Sangrento, e eles fi zeram a representação em forma de jornal televisionado 
comentando os antecedentes, o fato, e as consequências deste; existiam os jornalistas 
de bancada anunciando as noticias, um repórter de rua com um entrevistado e o câ-
mera que deixava claro se tratar de um jornal de televisão. 

Esse segundo grupo construiu, e os auxiliei durante a apresentação pedindo que eles 
exagerassem nas ações, as ampliassem, na verdade, os corpos de seus personagens atra-
vés do Sistema de Ações Físicas de Stanislavski, pois o corpo do personagem criado 
por eles demonstrava através das ações quem eles eram, onde e como estavam, assim 
como o primeiro. 

O último grupo deveria apresentar as ideias defendidas pelos Bolcheviques e Menche-
viques, e os alunos o fi zeram de forma muito simples, mas também muito interessante 
e que demonstrou mais ainda que eles tinham compreendido o conteúdo estudado. 
Eles montaram uma espécie de mesa de debates onde nela eram comentadas em forma 
de conversa as ideias dos grupos, mas eles o fi zeram de forma que eram pessoas do 
século XXI comentando esses pensamentos, concordando e discordando com eles, e 
expondo suas opiniões. 
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Após as apresentações, sobrou um tempo corrido de pouco menos de 10 minu-
tos, os alunos comentaram sobre a proposta, disseram que gostaram e que tinham 
aprendido muito mais, e de fato, percebi isso pela forma como eles compreenderam 
a proposta e o conteúdo.

Percebi que ao fazer os esquetes improvisados, os discentes se sentiram atuantes, capa-
zes de representar aquilo que estudaram. Por meio do Teatro Pedagógico, eles puderam 
perceber que tudo aquilo que aconteceu na Rússia foi real, vivido por pessoas como 
eles, cheios de ímpetos e desejos, eram humanos assim como eles, tornando aqueles 
personagens mais próximos dos alunos do que meros seres e fi guras histórias distantes. 

Concluí após esta aula ministrada que o ideal de Teatro Pedagógico como meio de 
além de tratar do conteúdo programático fazer os alunos pensarem de maneira rápida, 
ágil e inteligente foi alcançado, pois as apresentações foram construídas de maneira 
muito efi ciente, eles conseguiram representar à maneira deles, e sem muito preparo 
teatral, embora tenham sido orientados nas técnicas de Jogo e Cena, aquilo que lhes 
fora pedido. A ferramenta pedagógica do Teatro em sala de aula funcionou muito bem 
e os alunos gostaram da forma como eles próprios construíram a aula, pois foram eles 
que verdadeiramente o fi zeram.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os estágios supervisionados me proporcionaram uma refl exão e uma prática em sala 
de aula que foi de grande importância para minha vida profi ssional. Tive a opor-
tunidade de vivenciar os mais variados momentos e experimentar as mais diversas 
sensações enquanto professores-estagiários e por mais que não estejamos totalmente 
prontos, porque de verdade ninguém nunca estará, estamos preparados para enfrentar 
as situações adversas com lucidez. 

Aprendi ao longo desta caminhada que não é possível dissociar a educação dos outros 
âmbitos sociais, e que seja ela intencional ou não, sempre estará carregada de signifi ca-
dos e trazendo consigo valores e interesses da sociedade. 

Também percebi a importância na análise da sala de aula para então pensarmos o quê 
e como ensinar, pois as turmas são diferentes, e devemos levar em consideração a rea-
lidade de cada uma delas para conseguir criar uma melhor relação entre os conteúdos 
abordados em sala e as vivências do corpo discente. De maneira a perceberem que o 
estudo da História é importante para eles.

Os jogos possibilitaram aos alunos o desenvolvimento de capacidades cognoscitivas e 
despertaram neles o desejo por uma arte que nem todos têm acesso, e aos professores 
deu a possibilidade de dinamizar as aulas de História e fazer os alunos compreenderem 
que eles são sujeitos participativos na História, que somos todos sujeitos históricos. 

A ludicidade que envolve a Pedagogia Teatral a faz mais especial e efi ciente, pois 
não apresenta o caráter de duro da obrigação de aprender, de ter que fazer e saber, 
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mas sim de tentar, e através das tentativas é que se construiu o conhecimento entre 
nós, alunos e professores.

Acredito que o que foi elencado neste artigo é apenas um primeiro passo, e espero ter 
despertado em meus colegas e professores colaboradores e estar despertando o desejo 
em muitos outros profi ssionais em fazer uso de metodologias diferenciadas em sala de 
aula, e nas mais diferentes maneiras de pensar e fazer o conhecimento histórico.
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RESUMO: Este artigo busca analisar as diferentes concepções dadas ao espaço escolar, bem 
como a relação existente entre esse espaço e o Ensino de História. Partindo das concepções 
de Michel Foucault, com a relação entre espaço, poder e saber, analisamos as dinâmicas exis-
tentes nesse espaço, buscando promover uma desnaturalização da ideia de uma escola com 
características apenas disciplinadoras e a possibilidade de se observar esse espaço, também, a 
partir de outras relações sociais, que acabam por dar forma e constituí-lo.

Palavras-chaves: Espaço escolar. Ensino de História. Poder.

SPACE SCHOOL AND TEACHING OF HISTORY: 
FROM DISCIPLINING BODIES THE CONSTRUCTION 
OF HISTORICAL KNOWLEDGE

ABSTRACT:Th is article seeks to analyze the diff erent conceptions given to Space School, 
and the relation between this space and the Teaching of History. Building on the ideas of 
Michel Foucault, the relationship between space, power and knowledge, we analyze the dy-
namics existing in this space, seeking denaturalization promote the idea of   a school with only 
disciplinary characteristics and the possibility of observing this space, too, from other social 
relations that eventually form and constitute it.

Keywords: Space School. History Education. Power.
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1. INTRODUÇÃO
O ensino de História no Brasil vem sendo discutido e problematizado em suas práticas, 
funções e aplicações, por diversos teóricos e pesquisadores, tanto da História, quanto 
da Educação, desde pelo menos a década de 1960. Apesar desses estudos existirem há 
aproximadamente meio século, ainda é possível constatar uma grande resistência, por 
parte de alguns pesquisadores, em aceitar o ensino de História como objeto de pesqui-
sa, passível de análises e problematizações que possam vir a favorecer o desenvolvimen-
to e o aprimoramento da Ciência Histórica. De acordo com a professora Margarida 
Dias de Oliveira, foi apenas,  

[...] pós-década de 70, que as preocupações com a formação do professor, do ensi-
no de história e seus correlatos, passam a fazer parte, como objeto de refl exão, aná-
lise e pesquisa, de uma forma mais enfática, no universo dos licenciados, bacharéis 
e pesquisadores de História, em geral (OLIVEIRA, 2003, p.48).

O processo de ensino e aprendizagem, não apenas o de História, também pode ser 
considerado fruto das demandas sociais da sociedade moderna, relativas tanto à 
produção do conhecimento, quanto à necessidade de profi ssionalização dos indi-
víduos. Compreendemos que, no Brasil, o ensino “formal” de História, bem como 
a constituição das instituições escolares se dão a partir da primeira metade século 
XIX, tendo, dentre outros objetivos, formar principalmente as elites brasileiras, a 
partir da “ideia de desenvolver o sentimento de identidade nacional” (ABUD, 2002, 
p.33), na sociedade brasileira.

Uma das maiores instituições que permanecem ativas na sociedade, não só no Brasil, 
mas em todo o mundo é a escola. As transformações pelas quais a escola passou ao 
longo dos séculos, nos ajuda a perceber a diversidade de sentidos que acabou por ca-
racterizar e representar esse espaço. Da disciplina à ordem, do repasse à construção do 
conhecimento, da ação do Estado à família, dos conteúdos obrigatórios à formação 
para a cidadania, a escola foi pensada e repensada ao longo dos anos. Mas, a presença 
dessa instituição, que hoje se faz tão presente na ampla maioria das camadas sociais, 
não pode ser pensada de maneira naturalizada. Ela nem sempre existiu nos modelos 
aos quais a conhecemos, por isso, é importante pensar e refl etir nos caminhos percor-
ridos por esse espaço.

É importante ressaltar que entender o espaço escolar, suas transformações, simbolis-
mos, representações é de suma importância para que se compreenda o desenvolvimen-
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to das relações existentes entre as camadas que constituem esse espaço. Camadas que 
se constituem, por exemplo, com as relações entre governo/sociedade, pais/professo-
res, ensino de história/construção de conhecimento histórico, livro didático/currículo, 
dentre tantas outras perspectivas possíveis.

Se nos dispusermos a fazer uma rápida pesquisa no Google, em busca de artigos e tra-
balhos científi cos que tratem do espaço  escolar, iremos encontrar muitas referências à 
produção do fi lósofo francês Michel Foucault, discutidas a partir do livro Vigiar e Pu-
nir (FOUCAULT, 1986). Nesse livro, Foucault, ao escrever sobre os “corpos dóceis” 
e sua relação com a instituição escolar, parece ter “despertado” os estudantes e pes-
quisadores de todo o mundo a observar, criticar, concordar e discordar da perspectiva 
dada por ele a um espaço tão importante, conhecido e vivenciado pelas mais diversas 
sociedades em todo o mundo, como é o espaço do ensino.

Durante todo o ano de 2012, ao participarmos das disciplinas do mestrado em His-
tória da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tivemos contato com pro-
duções históricas, fi losófi cas e sociológicas, que foram infl uenciadas pela perspectiva 
“foucaultiana” acerca do espaço escolar. Podemos, de certa maneira, constatar uma 
necessidade premente de um aprofundamento das discussões sobre esse espaço. Assim, 
ao constatarmos a importância dada a esse autor por sociólogos, educadores e, dentre 
outros, fi lósofos, decidimos elencá-lo como ponto de partida para nossas discussões, 
principalmente, por acreditarmos e sentirmos sua infl uência nas produções acerca do 
espaço escolar, apresentando e discutindo essa infl uência nos textos de Anthony Gi-
ddens (2003) e Agustin Escolano (2001), que utilizaram a perspectiva foucaultiana 
para pensar o espaço da escola, bem como a perspectiva teórica de Michel de Certeau 
(1994), que nos ajuda a entender as práticas espaciais como sendo micro resistências 
aos poderes instituídos, e sua visão acerca da necessidade de uma escola crítica, que 
está presente nas mais distintas sociedades. 

É interessante, nesse primeiro momento, ressaltar que para nosso trabalho, a perspec-
tiva de Michel Foucault nos serve para mostrar o quanto ela é demarcada temporal e 
espacialmente. A instituição escolar abordada por esse autor é francesa, faz parte de 
um momento histórico peculiar, não podendo apenas ser transposta para outra tem-
poralidade e espacialidade a fi m de dar forma a uma instituição universal, tendo em 
vista que é importante compreender as especifi cidades culturais e sociais de cada grupo 
social, em cada período de tempo histórico. Acreditamos, que essa perspectiva teórica 
apesar de ser importante para reconhecermos os caminhos percorridos pela instituição 
escolar, não nos oferece arcabouço teórico e metodológico sufi ciente para um espaço 
tão dinâmico e específi co que constatamos ser a escola no Brasil.

Assim, percebemos que a escola enquanto instância conceitual e espacial tem sido 
recorrentemente abordada sob a perspectiva da arquitetura e dos discursos de poder 
e simbolismos a respeito desse espaço. Simbolismos esses que ressaltam os aspectos 
panóptico, docilizador e disciplinador da instituição escolar. Michel Foucault tem 
uma ampla e signifi cante importância para a compreensão dessa perspectiva sobre 
o ambiente da escola na forma como conhecemos. Porém, apesar dessa perspectiva, 
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compreendemos que o espaço escolar e, no caso do nosso estudo, o ensino de História 
pode ser compreendido a partir de todo um conjunto bem mais abrangente de repre-
sentações. Além disso, para nós, o espaço destinado às aulas de História, além de estar 
inserido no espaço escolar, possui seu próprio conjunto de sentidos, papéis, simbolo-
gias e signifi cações, devidamente dotado de representações não menos próprias. 

Para estabelecermos o que seria o espaço escolar, é necessário que compreendamos 
que concebemos esse espaço como um espaço dinâmico, onde as análises que serão 
construídas nesse momento tentam demonstrar que essa dinâmica  está para além da 
arquitetura, já que podemos perceber uma ação interna e externa de poderes advindos 
da sociedade. Entendemos, portanto, que elementos físicos como a escola, sua loca-
lização, suas dependências e a sala de aula, produzem discursos a partir de represen-
tações e simbolismos ligados a elementos humanos, sujeitos do processo, tais como, 
legisladores, diretores, coordenadores pedagógicos, professores, pais e alunos, ao mes-
mo tempo em que esses estão relacionados a instâncias legais e normativas tais como 
o Ministério da Educação, a legislação educacional vigente, os projetos pedagógicos 
das escolas, bem como a elementos inerentes às praticas e usos docentes tais como ma-
teriais didáticos e suas respectivas estratégias de uso e metodologias avaliativas. Cabe 
ainda lembrar que esses elementos, suas representações, seus simbolismos e os sentidos 
que lhes são dados, são fruto de suas respectivas temporalidades, ressignifi cam-se com 
o tempo e devem poder ser discutidas a partir dessa premissa. 

2. A INFLUÊNCIA DE MICHEL 
FOUCAULT NA PRODUÇÃO DE 
UM ESPAÇO DISCIPLINAR
As relações entre espaço, saber e poder possuem fortes contribuições de Michel Fou-
cault no tocante, principalmente, à concepção do espaço escolar como espaço disci-
plinador, tendo direcionado muitas pesquisas em diversas áreas, tais como, História, 
Educação e Ciências Sociais. Analisando as mudanças no tempo das relações entre 
o corpo e o poder, entre a vigilância e a punição, bem como o surgimento de uma 
sociedade disciplinadora na França, Foucault discute a existência de uma sociedade 
disciplinar, que se forma no fi nal do século XVIII, onde o poder disciplinar das insti-
tuições modernas como a prisão e a escola contribuem para o controle e a docilização 
dos corpos. 

A visualização da disciplina como um instrumento modifi cador e “docilizador” dos 
corpos, bem como das transformações dos espaços da escola, deixaram de ser relacio-
nadas, assim como ocorre com a prisão, aos suplícios, estando ligados então à relação 
poder/saber que acaba por se inscrever em uma sociedade, onde o panoptismo cor-
robora na criação de corpos produtivos, que internalizavam a disciplina, a ponto de 
ampliar a sensação de vigilância para outros setores da sociedade. 
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É interessante compreender que Vigiar e Punir ofereceram inúmeras contribuições para as 
percepções acerca do espaço escolar. O mérito dessas contribuições deve ser reconhecido.

Pouco a pouco – mas principalmente depois de 1762 – o espaço escolar se 
desdobra; a classe torna-se homogênea, ela agora só se compõe de elementos 
individuais que vêm se colocar uns ao lado dos outros sob os olhares do mes-
tre. A ordenação por fi leiras, no século XVIII, começa a defi nir a grande forma 
de repartição dos indivíduos na ordem escolar: fi las de alunos na sala, nos 
corredores, nos pátios; colocação atribuída a cada um em relação a cada tarefa 
e cada prova; colocação que ele obtém de semana a semana, de mês em mês, 
de ano em ano; [...] ele se desloca o tempo todo numa série de casas; umas 
ideias, que marcam uma hierarquia do saber ou das capacidades, outras deven-
do traduzir materialmente no espaço da classe ou do colégio essa repartição de 
valores ou dos méritos. Movimento perpétuo, onde os indivíduos substituem 
uns aos outros, num espaço escondido por intervalos alinhados (FOUCAULT, 
1986, p.141-142).

Realizando uma aproximação dessa problemática com a realidade brasileira, percebe-
mos que muitos desses elementos disciplinadores de “corpos dóceis” ainda persistem 
em instituições escolares, em variações e níveis diversifi cados. Alguns desses elementos 
tais como a forma como se controlam os procedimentos no tempo escolar, o ordena-
mento das salas de aula, a organização serial das escolas, ainda persistem, muito possi-
velmente com a intenção de controlar, mas também, de favorecer o desenvolvimento 
da construção do conhecimento escolar.

A perspectiva de Foucault acerca da importância da arquitetura moderna, com re-
lação às possibilidades de vigilância, a partir de construções com caráter panóptico, 
ou seja, espaços construídos com a intenção de oferecer vigilância do todo a quem 
interessa ordenar e controlar um determinado espaço, infl uenciou uma diversidade 
de estudos fora do Brasil. 

Partindo dos argumentos expostos até aqui, realizaremos um conjunto de refl exões 
construídas a partir de duas obras, uma escrita na Espanha, onde o autor se apropria 
das concepções foucaultianas para analisar a arquitetura escolar e a outra na Inglaterra, 
onde Foucault é utilizado para compreender a relação entre tempo, espaço, compar-
timentação e disciplina, e o autor ainda acrescenta notas críticas à teoria desenvolvida 
por Foucault, à luz das Ciências Sociais.

Infl uenciado em certa medida pela perspectiva da arquitetura enquanto elemento 
que, desde que seja produzida para esse fi m, pode favorecer ao disciplinamento e 
controle do espaço escolar, bem como pode ser considerada como um objeto de 
estudo nas séries iniciais de ensino, por favorecer o despertar da subjetividade dos 
alunos com relação a esse espaço, Augustín Escolano, fi lósofo da educação e pes-
quisador da História da Educação, discute a importância do espaço-escola no livro 
Currículo, espaço e subjetividade: arquitetura como programa (ESCOLANO, 2001), 
onde percebeu a necessidade de,
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Mostrar o caráter cultural que tiveram e têm os discursos e saberes sobre o espaço, 
a função curricular (empírica, oculta, subliminar) que a arquitetura escolar desem-
penhou na aprendizagem e na formação das primeiras estruturas cognitivas e os 
usos didáticos do espaço-escola (ESCOLANO, 2001, p. 25).

No seu texto, Escolano destaca a importância dos pensamentos de Foucault para sua 
percepção do que seja o espaço escolar. Percebemos a infl uência foucaultiana quando 
o autor expõe descrições acerca do desenvolvimento da arquitetura como sendo, “um 
procedimento da tecnopolítica disciplinar das organizações modernas, mais raciona-
lizadas do que às clássicas , porém seguramente mais efetivas como dispositivos  para 
tornar dóceis os corpos” (Id., 2001, p. 27). Além de deixar claro que “essa espaciali-
zação organiza minuciosamente os movimentos e os gestos e faz com que a escola seja 
um ‘continente de poder’”, oferecendo ao leitor a perspectiva de que o Espaço-escola 
como chama em alguns momentos em seu texto, foi um espaço construído também 
em seu país (Espanha) a fi m de ordenar e vigiar. Em sua concepção, mesmo com os 
avanços técnicos da engenharia, o cerne das “necessidades” escolares permanece de-
marcado e destacado na arquitetura escolar.

Escolano, também, elenca a importância da construção arquitetônica das escolas nos 
espaços urbanos. A partir de sua pesquisa, o autor demonstra que, simbolicamente, 
houve um esforço por parte da arquitetura moderna em construir escolas em espaços 
onde se pudesse representar e tornar visível todo o esforço em favor da produção cul-
tural de uma sociedade (Id, p. 33). Assim como Escolano, o teórico francês Michel de 
Certeau, ao discutir a importância da escola, afi rma que esta “foi também um instru-
mento de uma promoção democrática. Isso se traduziu até na menor das vilas por uma 
modifi cação de sua geografi a “[...] esse templo da razão una e centralizada colocava na 
vila o selo de um poder cultural” (CERTEAU, 2011, p. 138). 

Podemos acreditar que o espaço arquitetônico da escola, pelo que é capaz de represen-
tar para a sociedade em geral, como um espaço de saber, de aproximação e produção 
de cultura, pode em alguma medida aglutinar uma consciência de grupo, que se di-
reciona para a construção de uma identidade comum. Apesar de considerarmos a im-
portância do espaço escolar enquanto construção arquitetônica, cremos que para que 
se produza o devido signifi cado para a sociedade, isto é, o de representar um espaço de 
produção de saber, de cidadania, do desenvolvimento social e cultural de um determi-
nado grupo humano, é preciso que se perceba também a ação humana nesse espaço, 
que não é constituído apenas de paredes, mas, de pessoas, leis, família, comunidade e 
a sociedade como um todo.

O outro autor pelo que decidimos analisar a infl uência da perspectiva teórica de Mi-
chel Foucault acerca do espaço escolar é Anthony Giddens, a partir de seu livro A 
constituição da sociedade, especifi camente nos atendo ao seu terceiro capítulo, intitula-
do Tempo, espaço e regionalização. Esse autor, sociólogo inglês, pretendeu analisar em 
seu livro a relação entre tempo e espaço e as práticas sociais que estão enraizadas e são 
produzidas nos sujeitos em virtude dessa interação.
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No que tange às escolas modernas, Giddens as caracteriza como sendo organizações 
disciplinares, mas, que permitem algum tipo de interação entre os indivíduos (nos in-
tervalos e fi nais de aula), mesmo que, apesar dessa perspectiva, ainda seja vista e discu-
tida como um espaço fechado. Diferentemente dos manicômios, onde a interação dos 
indivíduos se dá basicamente intra ambiente, os alunos, professores, diretores, por sua 
vez, levam para a escola uma série de interações sociais e culturais que são construídas 
e desenvolvidas fora, ou, para fora do ambiente escolar. Para Giddens,

as escolas estão internamente compartimentadas. Pode haver nelas algumas áreas, e 
alguns momentos, em que tendam a ocorrer formas heterogêneas ou imprecisas de 
interação [...]. Mas, na maior parte, a distribuição dos encontros contrasta de ma-
neira notória com a dos setores da vida social em que a regulação normativa de ativi-
dade é mais solta. A distribuição espacial disciplinar faz parte do caráter arquitetural 
das escolas, tanto na separação das salas de aula quanto nos intervalos regulares entre 
as carteiras que frequentemente se verifi cam dentro delas (GIDDENS, 2003, p.59).

Dentre as discussões realizadas por esse autor, é importante destacar a especifi cidade 
daquelas acerca da relação entre tempo e espaço para a constituição do espaço escolar 
e das práticas sociais que se originam dessa relação. Desta forma, o autor discute a 
importância da regulação do tempo e do espaço no processo de ordenamento e disci-
plinamento da instituição escolar. Além do espaço arquitetônico da escola como um 
todo, Giddens discute as relações de controle específi cas dentro das salas de aula, sob 
a atuação do professor em relação ao aluno. Na realidade, a compartimentação do 
espaço da escola em salas de aula, pode ser considerada produtora de espaços onde 
existe uma “condição do alto nível de controle sobre o posicionamento corporal e a 
atividade que pode ser realizada” (GIDDENS, 2003, p 163). A compartimentação da 
qual discute Giddens, possui raízes no pensamento de Foucault. Ela busca visualizar 
as ocorrências de controle do tempo e do espaço, contribuindo para a contenção de 
possíveis movimentos de grupos organizados, evitando os encontros casuais e as con-
sequências destes.

Apesar de discutir, e em certa medida problematizar a concepção teórica de Foucault, 
Giddens se propõe a “acrescentar um ponto ou dois à sua interpretação da relação do 
poder disciplinar com modalidades de tempo e espaço” (GIDDENS, 2003, p. 181). 
Um dos pontos levantados por Giddens consiste na argumentação de que os “corpos 
de Foucault” “não possuem rostos”, ou seja, não são agentes capazes de subverter toda 
uma teia de disciplina, o que contrariaria a possibilidade de se pensar que, se estes 
corpos são capazes de serem educados, de certa maneira podem ser capazes de resistir 
ao processo de disciplinamento encontrado nessas instituições.

Para Giddens, o processo de ordenação do corpo e o exercício disciplinar podem ocor-
rer fora de instituições como o presídio, o manicômio ou a escola. Para ele,

a viagem para o trabalho (ou a escola) provavelmente indica tanto acerca do ca-
ráter institucional das sociedades modernas quanto as organizações carcerárias. A 
separação tempo-espaço de diferentes setores da vida social pode, na verdade, ser a 
condição do funcionamento em grande escala do poder disciplinar (Ibid., p. 182).
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Assim, percebemos com esse autor, que o espaço escolar, ao ser analisado sob a ótica 
da disciplina e do processo de docilização dos corpos, pode ser visto também como 
um espaço passível de movimentos de resistência, uma vez que os sujeitos sociais que 
o constituem levam para seu ambiente as relações desenvolvidas fora das construções 
panópticas, às quais estão sujeitos, além de encontrarem nesse caminho, momentos de 
interação que permitem pequenas subversões a ordem.

Os dois autores aqui discutidos, Escolano e Giddens, nos ajudam a perceber o po-
der de infl uência teórica de Foucault no que diz respeito à concepção de um espaço 
escolar visto por alguns como um espaço de dominação, de vigilância, de punição. 
Seja pela arquitetura, seja pela compartimentação do espaço escolar, que de certo 
modo ainda persistem em moldes mais fl exíveis, percebemos que os agentes que 
praticam e produzem esse espaço se transformaram com o decorrer dos séculos, re-
sistiram e deram novos sentidos a essa instituição, tão importante para a formação 
cultural das sociedades. No próximo tópico desse artigo, nos propomos a irmos um 
pouco além de uma concepção apenas arquitetônica do espaço escolar, utilizando 
para tanto, todos os sentidos trabalhados anteriormente. Propomo-nos nesse mo-
mento tratar a instituição escolar  como sendo dinâmica, onde o ensino de História 
(e não apenas ele) pode ser desenvolvido, à luz da preocupação com seus agentes, 
da construção do conhecimento, do desenvolvimento de orientação temporal e 
espacial dos indivíduos.

3. POR UM ESPAÇO ESCOLAR 
DINÂMICO, POR UM ENSINO 
DE HISTÓRIA QUE SEJA 
CAPAZ DE ORIENTAR
Tentando ir para além das perspectivas que discutem o espaço escolar unicamente por 
sua arquitetura e seus sentidos disciplinadores e acreditando que compreender o pro-
cesso de relação entre poder, saber e disciplina no espaço escolar seria imprescindível 
para a refl exão acerca desse espaço, podemos nos perguntar quais os desdobramentos 
e mudanças que esse espaço e suas camadas formativas, (governo, família, aprendiza-
gem, docente, construção do conhecimento, ensino de História) vem sofrendo com o 
decorrer de transformações sociais ocorridas ao longo do tempo.

Podemos refl etir a partir da perspectiva de que os sujeitos sociais que atuam nesse 
espaço, de algum modo podem oferecer “micro-resistências, as quais fundam por sua 
vez microliberdades, mobilizam recursos insuspeitos, e assim deslocam as fronteiras 
verdadeiras da dominação dos poderes sobre a multidão anônima” (GIARD, 1994, 
p. 18).  Percebamos que, de acordo com Michel de Certeau, os sujeitos que praticam 
um determinado espaço, podem subvertê-lo a partir de suas práticas, compreenden-
do que um determinado espaço, mesmo tendo sido previamente pensado, desenha-
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do, e construído para determinados fi ns e usos, assim como fazem os urbanistas e 
arquitetos, pode ser praticado de formas diferentes, fugindo ao controle de quem os 
pensou (CERTEAU, 1994). 

Entendemos, portanto, que o espaço escolar pode ser um espaço dinâmico, composto 
por incessantes e diferentes tipos de relações. Essas relações envolverão poder, apren-
dizagem, bem como, construção de identidades, desenvolvimento de conhecimentos 
históricos, que continuarão se desenvolvendo ao longo dos séculos, por relações exis-
tentes entre os sujeitos que o compõem.

Estamos inseridos hoje (mas não apenas hoje) em uma sociedade plural, onde o que se 
espera muitas vezes da ação da escola e dos elementos constituintes do espaço escolar, 
esteja para além do disciplinamento, das relações relativamente passivas e cristalizadas 
entre os indivíduos. De acordo com Michel de Certeau, apesar de essa instituição 
ter sido vista como “produtora de cultura” para uma determinada sociedade “em ne-
nhum momento uma unidade particular de ensino, por mais autônoma, marginal 
ou nova que seja, pode evitar o problema da sua relação com os poderes existentes” 
(CERTEAU, 1995, p.37). Teorias de bases educacionais vêm reformulando a ação dos 
sujeitos nesse espaço, que deve compreender muito mais do que apenas a presença de 
um “mestre” que transmite seu conhecimento aos alunos. Espera-se que os processos 
escolares de construção de conhecimento constituam-se a partir de relações e ações 
dialógicas, onde as partes envolvidas aprendam e construam conhecimento.

Operando a partir de algumas camadas do espaço escolar, temos a ação do docente 
que, mesmo tendo que responder a regras e normas constituídas e estabelecidas, pos-
sui na sua ação em sala de aula, uma atuação subjetiva, onde, apesar da existência de 
currículos, projetos e materiais didáticos escolhidos previamente, têm que lidar com 
as diferentes demandas de competências, fruto da pluralidade de sujeitos, capitais 
culturais e interesses advindos dos demais indivíduos que compõem o processo de 
ensino e aprendizagem.

Pensando nas interações humanas a partir de uma especifi cidade da produção docen-
te, Tardiff  e Lessard nos fornecem uma perspectiva um pouco mais ampla, que nos 
possibilita perceber o quanto o espaço escolar pode ser dinâmico, com relação as suas 
práticas. Assim, 

Desde que a docência moderna existe, ela se realiza numa escola, ou seja, num 
lugar organizado, espacial e socialmente separado dos outros espaços da vida social 
e cotidiana. Ora, a escola possui algumas características organizacionais e sociais 
que infl uenciam o trabalho dos agentes escolares. Como lugar de trabalho, ela não 
é apenas um espaço físico, mas também um espaço social que defi ne como o tra-
balho dos professores é repartido e realizado, como é planejado, supervisionado, 
remunerado e visto por outros. Esse lugar também é o produto de convenções 
sociais e históricas que se traduzem em rotinas organizacionais relativamente está-
veis através do tempo. É um espaço sócio-organizacional no qual atuam diversos 
indivíduos ligados entre si por vários tipos de relações, mais ou menos formali-
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zadas, abrigando tensões, negociações, colaborações, confl itos e reajustamentos 
circunstanciais ou profundos de suas relações (TARDIF; LESSARD, 2007).

Na percepção desses autores, a escola é lugar de trabalho, mas também é local onde 
práticas culturais e sociais diversas se inscrevem, estabelecem e se atualizam. Esse es-
paço, demanda a partir dos discursos que produzem o objetivo de desenvolver conhe-
cimentos que levem não apenas à capacitação de mão-de-obra para as exigências e ca-
rências do mercado de trabalho, mas também, ao desenvolvimento da cidadania. Essas 
práticas, que os autores também chamam de “tecnologias”, envolvem os conteúdos, 
os programas, as competências a serem desenvolvidas, a fi m de se alcançar uma série 
de metas e resultados que interessam tanto aos indivíduos nas suas particularidades, 
quanto à sociedade como um todo.

O ensino de História, que também está inscrito nesse espaço, tem se tornado objeto de 
pesquisas que discutem a importância da Ciência Histórica e das teorias sobre o ensino 
de História tanto na escola quanto na sociedade. Os cursos da área de Educação, de 
maneira pioneira, foram os responsáveis pela maior parte das publicações e estudos 
que versam sobre o ensino de História, estando esses estudos inseridos recorrentemen-
te numa História da Educação. 

Não se pode desmerecer o trabalho feito por uma grande quantidade de pesquisa-
dores da Educação que se dedicou a pensar o ensino de História, porém, acredita-
mos ser necessário que os próprios historiadores possam e devam refl etir sobre sua 
prática docente, sobre sua produção historiográfi ca, e sobre como essa produção 
tem chegado a outras instâncias de ensino que não seja apenas a academia, ou seja, 
como o conhecimento acadêmico vem sendo didatizado para professores e alunos 
do ensino básico. Nesse contexto, muitas refl exões sobre o ensino de História no 
Brasil vêm se desenvolvendo em diversos segmentos que compõem o espaço esco-
lar, sob a forma de estudos que abrangem desde os currículos dos cursos, passando 
pela formação dos professores, até os materiais didáticos que são produzidos e uti-
lizados em aulas de História. 

Partindo da busca por uma compreensão do quadro do ensino de História no Brasil 
e entendendo que esse ensino é um desdobramento das ações que ocorrem no espaço 
escolar, percebemos que muitos historiadores têm desenvolvido estudos sobre o cam-
po do ensino de História, levando em conta que tanto a Teoria da História quanto os 
preceitos teóricos de ensino advindos da Educação, são faces de uma mesma moeda e 
possuem suas respectivas funções sociais, sendo que, o ensino de História, apesar de 
necessitar dialogar com teorias de bases educacionais, deve se compor a partir de pre-
ceitos da Teoria da História, ou de uma teoria do ensino de História, uma Didática da 
História e não apenas das teorias educacionais advindas da Pedagogia.

Sob essa ótica, torna-se relevante levarmos em conta a Didática da História e os 
conceitos de aprendizagem histórica desenvolvidos pelo historiador alemão Jörn 
Rüsen, que tem, nos últimos anos, infl uenciado uma signifi cativa parcela de pes-
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quisadores, que percebem o ensino de História enquanto campo do conhecimento 
construído a partir de uma Teoria da História. Campo este capaz de dialogar com 
outras áreas do conhecimento como a Antropologia, a Psicologia, a Sociologia e a 
Filosofi a, com o intuito de tentar responder aos interesses de orientação no tempo e 
no espaço da sociedade e dos indivíduos que a compõem, partindo, principalmen-
te, da produção do conhecimento histórico.

Para Jörn Rüsen, que desenvolveu para a História uma matriz disciplinar que tem ser-
vido de base para diversos estudos acerca da produção e circulação de conhecimento 
histórico, os sujeitos sociais possuem a necessidade de suprir as carências de orientação 
no tempo. Essas carências se manifestam não apenas a partir do ambiente escolar, mas 
também, estão presentes em todas as camadas e espaços da sociedade, que se interessa 
e se questiona sobre aspectos relacionados às suas respectivas existências individuais e 
coletivas ao longo do tempo. O desenvolvimento de uma consciência histórica pode 
ser considerado um elo com a Teoria da História, já que, as carências de orientação no 
tempo e as formas de apresentação da produção histórica, são elementos necessários e 
importantes para o desenvolvimento de uma formação histórica, 

A História como ciência especializada, está sempre em relação íntima com a edu-
cação, a política e a arte. Ela necessita articular-se no âmbito dessa relação, sem 
que disso resulte uma amputação fatal da autocompreensão dos historiadores pro-
fi ssionais, que consistiria em achar que a mera execução do projeto de pesquisa já 
bastaria para realizar essa relação. Não se deve deixar para os outros a refl exão e a 
sistematização das regras decorrentes da prática do saber histórico, que se distin-
guem das regras próprias da pesquisa e da historiografi a desta corrente. Existem, 
pois, funções culturais do saber histórico que não estão plenamente exercidas só 
porque esse saber foi expresso em termos historiográfi cos. Ademais não se entende 
porque a ciência da história deve fi car alienada dessas funções. Ela não deve fi car 
alienada dessas funções porque seu trabalho cognitivo nasce de impulsos que con-
duzem a elas (RÜSEN, 2007, p.16).

As perspectivas teóricas de Rüsen podem se constituir em elementos de grande 
valor para se pensar a ação da produção de conhecimento em História, no espaço 
escolar, bem como, podem favorecer aproximações entre o que se pesquisa e produz 
em História nos espaços acadêmicos e os processos de desenvolvimento de consci-
ência histórica desenvolvidos em consonância com a Teoria da História, nas salas 
de aula, no espaço escolar.

A aprendizagem histórica hoje, não está condicionada apenas ao que se aprende nos 
espaços da sala de aula. Os indivíduos levam para a escola toda sua bagagem cultural, 
apreendida a partir de jornais, livros, cinema.  De acordo com Certeau, 

A informação unitária vem pelo canal múltiplo da televisão, da publicidade, do 
comércio, dos cartazes etc. E a escola pode formar um núcleo crítico onde os 
professores e os alunos elaboram uma prática própria dessa informação vinda de 
outros lugares (CERTEAU, 1995, p. 138).
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Essa bagagem cultural que os alunos levam pra sala de aula, é capaz de indicar que 
formas de orientação espacial e temporal esses estudantes e professores vêm desenvol-
vendo, em um espaço escolar que, tem buscado suscitar em seus agentes a participação 
e o desenvolvimento ativo na construção do conhecimento.

4. CONCLUSÕES
O espaço escolar pode ser considerado um espaço dinâmico, onde as relações entre os 
indivíduos e destes com a sociedade, podem ir além dos fatores que objetivam uma 
docilidade intrínseca a ao corpo, que partem de uma série de instrumentos disciplina-
dores e de uma visão panóptica do espaço. Podemos perceber que também devemos 
compreender a instituição escolar na sua temporalidade, problematizando, na medida 
do possível, sua função de disciplinadora, porém, percebendo que as sociedades e 
instituições também são fruto do seu tempo, estando condicionadas às demandas nas 
quais estão inseridas.

A contribuição de Foucault, para o estabelecimento do espaço escolar pela perspectiva 
dos corpos dóceis, é de suma importância para este trabalho e para tantos outros que 
estão por vir, principalmente porque sabemos que a sociedade e suas instituições se 
ressignifi cam, ganham novas práticas e novos símbolos, com os quais os indivíduos se 
identifi cam, sendo capazes também de praticar determinados espaços de forma que 
vão se modifi cando e se atualizando com o tempo.

Autores que de alguma forma discutiram ou se utilizaram da teoria de Michel Fou-
cault, mostram-nos que quando falamos em pesquisa, muitos perguntas podem ser 
desenvolvidas, muitos caminhos podem ser percorridos de acordo com os interesses 
de quem os produz. Para quem trabalha com a perspectiva arquitetônica como sen-
do ponto crucial para compreender a dinâmica do espaço escolar, as contribuições 
de Foucault serão fundamentais. Assim como, podemos encontrar trabalhos onde se 
queira perceber a atuação dos indivíduos em sua passividade ou atividade frente às 
múltiplas formas de disciplinamento e docilização dos corpos.

Sem deixarmos de levar em consideração a existência de dinamicidade nas constru-
ções e análises do espaço escolar, visto de maneira majoritariamente panóptica, con-
troladora e disciplinadora dos corpos no espaço, acreditamos que podemos pensar 
o espaço escolar, também, como um espaço constituído por novas dinâmicas, onde 
as pluralidades culturais dos sujeitos e das sociedades infl uenciam na sua concepção 
e na sua atuação. Dentro dessa dinâmica, e na perspectiva do docente e de sua atu-
ação, concordamos com a perspectiva de Tardiff  e Lessard, que argumentam que “a 
escolarização, repousa basicamente sobre as interações cotidianas entre os professores 
e os alunos. Sem essas interações, a escola nada mais é que uma imensa concha vazia” 
(TARDIF; LESSARD, 2007, p.23), percebendo que esta não está limitada em si, mas 
pode também ser compreendida a partir de toda sua complexidade de ações, missões, 
sentidos e simbolismos.
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O ensino de História faz parte desse espaço, dialoga com ele, compreende-o e histori-
ciza, faz parte das tramas que dão forma às intenções de construção do conhecimento, 
às relações professor-aluno, às possibilidades de orientação no tempo, tão necessárias 
para que o indivíduo se entenda enquanto sujeito histórico e se sinta pertencente à 
sociedade na qual está inserido.
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RESUMO: O problema do “Negro” tornou-se uma questão emblemática na sociedade bra-
sileira no fi nal do século XIX, sendo contemplada por poucos autores, mas movimentando 
uma literatura que reivindicava o caráter científi co para si. Este artigo tem como objetivo 
analisar a reinvenção da espacialidade do Quilombo de Palmares nas produções de um ho-
mem de sciencia, Raimundo Nina Rodrigues. O autor inovou a historiografi a sobre Palmares, 
não apenas por contemplar boa parte das discussões feitas por autores anteriores que ainda se 
encontravam muito dispersas e fragmentadas, mas principalmente por sua contribuição por 
colocar no centro da composição de Palmares o “problema do negro”. Construiu um Palma-
res pensado a partir de uma racionalidade raciológica e o caracterizou como espaço banto, 
dando novos signifi cados a esse espaço. 

Palavras chaves: Palmares. Racismo Científi co. Nina Rodrigues.

TROYA NEGRA DEL NINA RODRIGUES: 
O QUILOMBO DE LOS PALMARES UM 
ESPACIO DEL RACISMO CIENTÍFICO

Resumen: El problema del “Negro” se convirtió en una cuestión simbólica en la sociedad 
brasileña en el siglo XIX, está dirigida por unos pocos autores, pero mover una literatura 
que reclamaba para sí el carácter científi co. Este artículo tiene como objetivo analizar la rein-
vención de la espacialidad del Quilombo de los Palmares en las producciones de un hombre 
sciencia, Nina Rodrigues. El autor ha innovado en la historiografía de Palmares, no sólo para 
contemplar buena parte de los debates realizados por los autores anteriores que estaban to-
davía muy dispersos y fragmentados, pero principalmente por su contribución al colocar el 
centro de la composición de la Palmares “problema de los negros”. Construido a Palmares 
pensado desde una racionalidad raciological y caracterizado como el espacio Bantu, dando un 
nuevo signifi cado a ese espacio.

Palabras clave: Palmares. Racismo Científi co. Nina Rodrigues.
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1. INTRODUÇÃO
Durante a segunda metade do século XIX, a identidade do Brasil como nação foi 
debatida em meios intelectuais como o Instituto Histórico e Geográfi co Brasileiro 
(IHGB), e ampliada com os debates sobre a abolição do trabalho escravo. Com o 
advento da República, temáticas como a “raça brasileira” ou as diversas “raças” que 
compõem o mosaico brasileiro ganharam importância nessas discussões. Na primeira 
metade do século XX, principalmente na década de 1920, foi intensifi cada a produ-
ção e a problematização da identidade nacional. Com isso, a singularidade da cultura 
brasileira e da cultura afro-brasileira foi problematizada em diversos campos artísticos, 
intelectuais e científi cos. O desfecho disso seria uma visão hegemônica que sairia da 
esfera intelectual e entraria na política durante o governo de Getúlio Vargas, estabele-
cendo no centro dessa produção a ideologia da “democracia racial”. Segundo Antônio 
Alfredo Guimarães (1999) seria o mito fundador de uma “nova nacionalidade”. 

Palmares ganhou visibilidade como símbolo da cultura afro-brasileira na primeira me-
tade do século XX, tomando novos signifi cados. O espaço palmarino é, sobretudo, 
produzido de acordo com os debates contemporâneos em virtude de uma nova ra-
cionalidade constituidora da raça negra e da cultura afro-brasileira. Essa cultura foi 
pensada por diversos autores. Vale destacar aqui três deles: Gilberto Freyre, Arthur 
Ramos e Edison Carneiro.

No presente texto, será analisada a produção de Raimundo Nina Rodrigues sobre 
Palmares. Conforme alguns autores que analisaram a tradição historiográfi ca sobre 
Palmares, o escrito de Nina Rodrigues foi o marco inicial de uma nova visão sobre 
o Quilombo no século XX. (FUNARI; CARVALHO, 2005; GOMES, 2005; REIS, 
2004) De acordo com essa perspectiva, ele foi o autor que transformou a historiografi a 
sobre esse tema, no início do século passado. A maioria dos autores que produziram 
posteriormente a teve que dialogar com sua obra. Antes dos escritos de Nina Rodri-
gues não existiam trabalhos que explicassem, de maneira aprofundada, como eram 
os mocambos. Os escritos que mencionavam algo sobre a organização interna desses 
espaços eram sempre curtos. Até o século XVIII, as narrativas históricas sobre Palma-
res se dedicavam às guerras impostas pelos colonizadores batavos ou portugueses. E 
durante o século XIX, a historiografi a narrou o heroísmo dos que teriam derrotado o 
Quilombo, principalmente o grupo do bandeirante paulista Domingos Jorge Velho. 
Os historiadores Jean Marcel C. França e Ricardo Alexandre Ferreira (2012, p. 92) 
afi rmaram acertadamente a grande novidade do ensaio de Rodrigues, esse teria feito 
“de Palmares um problema a ser discutido pelos estudiosos brasileiros, uma questão 
importante para entender o papel do negro na sociedade de então e o porquê da in-
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capacidade de tal sociedade em avançar rumo à dita civilização.”  Esses fatos demons-
tram a importância dele para uma nova construção sobre o Quilombo.

Mas a sua importância extrapola os limites da escrita da história de Palmares. Autores 
importantes da antropologia e etnologia no início do século XX foram vinculados a 
Rodrigues, esse é o caso de Arthur Ramos e Edison Carneiro, considerados herdeiros 
intelectuais  e, sobretudo, reivindicantes dessa herança por fazerem parte da “Escola 
Baiana de Antropologia”. Também batizada como “Escola Nina Rodrigues” por Ar-
thur Ramos e Afrânio Peixoto, os dois médicos ligados ao Instituto Nina Rodrigues 
de medicina legal. Essa “Escola” é uma vinculação simbólica com o trabalho de Rai-
mundo Nina Rodrigues por um grupo de pesquisadores, em sua maioria médicos e 
baianos, nas décadas de 1920 a 1940, que pesquisavam as temáticas da Cultura Negra, 
Psicologia Social e Medicina Legal. Segundo Mariza Corrêa (2001, p. 223) a “Escola” 
serviu como fator aglutinador de um olhar e compreensão do “problema do negro” e 
de suas implicações sociais para a sociedade brasileira, estabeleceu uma rede de diálo-
gos entre seus membros, no entanto não tinha a unidade pretendida por alguns, fi can-
do somente na “vontade de origem” ou “vinculação retórica” que os ligavam a Nina 
Rodrigues. Portanto, é impossível compreender a construção de Palmares no século 
XX sem compreender antes o espaço de Palmares produzido na obra de Raimundo 
Nina Rodrigues.

À semelhança do que ocorreria tempos depois, a obra de Nina Rodrigues também es-
tava inserida na preocupação da construção ou “compreensão” – era assim que ele e os 
outros autores da época entendiam a sua operação – da nação e da nacionalidade. Mui-
to embora o elemento de debate fosse outro, as produções desde o fi nal da década de 
1870 a 1910 destinavam a sua preocupação com a composição racial da nacionalidade 
brasileira. Para compreender sob que racionalidade Nina Rodrigues produziu Palmares, 
serão considerados três fundamentos metodológicos da “operação historiográfi ca” de 
Michel de Certeau (2006) para analisar o texto: o lugar de fala, o autor e a escrita. 

Para analisar a obra de Rodrigues, deve-se partir da premissa de que esse pensador faz 
parte de uma tradição intelectual da segunda metade do século XIX que problematiza 
o papel do negro na sociedade brasileira. Desde a década de 1870, houve um grupo de 
pensadores traduzindo ideias provenientes da Europa, cujo evolucionismo social e o 
racismo científi co eram as teorias predominantes, produzindo conhecimento sobre o 
Outro da sociedade - o Negro – estabelecendo um antagonismo que predominou no 
imaginário da composição da sociedade brasileira, Branco e Negro. Levando em con-
sideração essas características na obra do autor, é de grande auxílio ao presente texto o 
trabalho do crítico literário Edward Said, que analisou a produção do espaço “Orien-
te” pela literatura do Ocidente, operada por uma tradição intelectual denominada 
“orientalismo”. Em seu trabalho, desenvolveu um referencial teórico-metodológico 
para estudar a invenção de espaços mediante discursos e explorou o espaço construído 
na relação também antagônica do Eu/Outro, Ocidente/Oriente. 

Na realidade, esse tipo de abordagem que estamos propondo para uma análise de 
história da historiografi a é possível porque compreendemos o Quilombo dos Pal-
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mares como um “espaço imaginativo” – ou geografi a imaginativa -, construído por 
uma tradição historiográfi ca. De acordo com as refl exões de Edward Said (2007, p. 
92-93), o “espaço imaginativo”, signifi ca que determinados espaços escapam a at-
mosfera objetiva e adentram em signifi cados simbólicos, ou poéticos, e determinam 
ou delimitam as fronteiras do Outro e consequentemente do Eu. Num diálogo claro 
com o fi lósofo Gaston Bachelard, Said (2007, p.93) concluiu que “o espaço adquire 
um sentido emocional ou mesmo racional, por uma espécie de processo poético, o 
mesmo pelo qual as áreas distantes vazias ou anônimas são convertidas em signifi ca-
dos para nós”. Ainda segundo ele, esse mesmo processo ocorre quando lidamos com o 
tempo, é elaborada uma “história imaginativa” – ou tempo imaginativo. A geografi a 
e a história imaginativa andam juntas na construção de espacialidades, muitas vezes 
elas fazem parte de uma tradição erudita que na nossa pesquisa identifi camos como 
uma tradição historiográfi ca sobre o Quilombo dos Palmares, por sua vez, no fi nal 
do século XIX tornou-se subordinada a uma tradição intelectual que pensava sobre o 
negro na sociedade brasileira. 

2. O PROBLEMA DO NEGRO 
NA SOCIEDADE BRASILEIRA 
Raimundo Nina Rodrigues é fi lho de um senhor de terras, o Coronel Francisco Sola-
no Rodrigues, dono do Engenho São Roque no interior da província do Maranhão. 
A sua mãe, Luiza Rosa Nina Rodrigues, era descendente de uma família sefardita que 
veio para o Brasil fugindo das perseguições aos judeus na Península Ibérica. Assim 
como os fi lhos integrantes da elite rural seus estudos básicos foram completados na 
capital da província, no seu caso em São Luís. Em 1882 encaminhou-se para a Facul-
dade de Medicina da Bahia em Salvador. Em 1885 transferiu-se para a Faculdade de 
Medicina do Rio de Janeiro e em 1886 retornou à Faculdade de Medicina da Bahia. 
Defendeu a sua tese no Rio de Janeiro em 1887, retornando a São Luís em 1888, 
onde clinicou por todo esse ano já contribuindo na Gazeta Médica da Bahia (COR-
RÊA, 2005-2006, p. 130-139).

Rodrigues fez um concurso para adjunto da cadeira de Clínica Médica na Faculdade 
de Medicina da Bahia, cujo titular era o conselheiro José Luiz de Almeida Couto, re-
publicano histórico, abolicionista, político de projeção nacional, seu mentor e futuro 
sogro (CORRÊA, 2005-2006, p.132). Nesse ponto, podemos observar um elemento 
importante para compreendermos os seus escritos: era  fi lho da elite agrária que se tor-
nou homem urbano. O ambiente urbano era caracterizado por rápidas modifi cações e 
Rodrigues viveu em duas das três maiores cidades do Brasil na época– Salvador e Rio 
de Janeiro; as três cidades de sua formação eram as capitais das províncias com maiores 
números de negros e mestiços na composição de sua população.

O fato dele ter sido um morador de Salvador, com certeza exerceu uma infl uência so-
bre a formação do seu modo de pensar. Segundo Robério S. Souza (2007, p. 83-85), 
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a Bahia, principalmente sua capital Salvador, chegava à primeira década do século XX 
na “contramão da história”. As suas características de uma cidade tradicional contra-
riavam os novos tempos do discurso da ordem republicana brasileira. Na visão dos le-
trados e visitantes contemporâneos, a imagem da Bahia, era a de um lugar que reinava 
aquilo que eles gostariam de deixar no passado, e consequentemente os impediam de 
se inserir na era do progresso e da civilidade. 

Para as elites progressistas, tudo estava pelo  avesso: o nítido atraso econômico de 
sua capital em relação às outras capitais e a incipiente industrialização; o projeto 
frustrado de branqueamento racial das elites; a memória da escravidão que se fazia 
presente nas ruas, no universo do trabalho, nos costumes e na cultura da grande 
maioria da população, composta por negros, mulatos e mestiços, nas cidades e 
nos campos; tudo isso constituía obstáculos à ideia de civilização daqueles tempos 
(SOUZA, 2007, p. 83).

De diferentes formas, as pretensões das elites progressistas foram frustradas pela re-
alidade que se apresentava. O que se via, na capital baiana, Salvador, nos primeiros 
anos do regime republicano, era uma cidade negra, comercial e com constantes crises 
econômicas. Conforme Maria Isaura Queiroz (1989, p. 32), na conjuntura nacional, 
a coisa não era diferente, para os intelectuais e elites políticas, em um momento que se 
“redescobria a nação”, indígenas, africanos e mestiços passavam a ser entendidos como 
obstáculos para que o país atingisse o esplendor da civilização, como uma barreira para 
a formação de uma verdadeira identidade nacional.  

É importante observar que o negro aparece nos discursos da elite como elemento 
desestabilizador da ordem social desde o século XIX. Enquanto crescia a participação 
econômica e social dos negros nas grandes cidades durante Império, destacada pelo 
historiador Sidney Chalhoub (1990), funda-se nesse momento a importância dos ne-
gros como um problema a ser estudado e discutido pelas elites. Essa importância foi 
intensifi cada após dois acontecimentos: o primeiro foi a promulgação da Lei Aurea em 
1888 que legaliza o fi nal da escravidão; o outro foi o início da República brasileira em 
1889, quando os negros e crioulos se tornaram um grupo social livre e “participativo” 
politicamente. Como demonstram pesquisas sobre a realidade dos afro-descentes no 
pós-emancipação, publicadas no livro “Quase-cidadão” organizado por Olívia Cunha 
e Flávio Gomes (2007), parte desse grupo heterogêneo foi inserido na realidade agrária 
como trabalhadores – geralmente meeiros – disputando com os imigrantes e deram 
continuidade a organizações familiares nucleares, outra parte estavam as cidades rele-
gadas a um mercado informal, submetidos à marginalidade e a politicas públicas de 
exclusão como as obras higienistas. O solo da liberdade era pantanoso, os ex-escravos 
ou “livres de cor” tornaram-se cidadãos em estado contingente, quase-cidadãos, essa 
liberdade não era sinônimo de igualdade.

Também é importante ressaltar que no fi nal do período imperial aumentaram as 
reações violentas promovidas em muitas fazendas e engenhos do interior, reações 
que demonstram as tensões entre os negros e os brancos. Podemos citar as conclu-
sões alcançadas por Célia Maria M. de Azevedo (2004, p.153-188), pesquisando a 
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realidade de São Paulo, percebeu que no imaginário da elite, o grande número de 
negros que chegava à província para trabalhar, alimentava o medo do branco dessa 
“onda negra”, e isso seria intensifi cado nas duas últimas décadas antes da abolição 
com o agravamento dos crimes dos negros contra os senhores brancos, das revoltas 
nos campos e nas cidades. No caso da Bahia, isso já viria ocorrendo muito antes, 
pelo menos durante todo o período imperial, portanto podemos inferir que esse 
“medo branco” em Salvador foi ampliado por ser a capital com maior número de 
negros e mestiços, e porque no período republicano esses grupos eram relegados à 
marginalidade social. Nina Rodrigues não deixou essa situação passar despercebida 
e se dedicou desde a década de 1890 na produção de textos em que analisava esses 
grupos e suas ações violentas. Esses textos se transformaram no livro “Coletividades 
Anormais”, no qual há o texto polêmico sobre Antônio Conselheiro, o líder de Ca-
nudos (RODRIGUES, 2006, p. 41-56).

O “interesse” por parte dos intelectuais sobre os negros surgiu com as transformações 
ocorridas depois da década de 1870. Nesse momento, começaram os primeiros ensaios 
e debates sobre “racismo científi co” no Brasil, pari passu com o acirramento dos deba-
tes sobre a abolição. Consequentemente ocorreu o início das discussões sobre os papéis 
dos africanos e seus descendentes na nação, da mesma forma, sobre a substituição da 
mão-de-obra escrava negra, pela mão-de-obra livre branca e europeia. 

Essa explicação está de acordo com a perspectiva do historiador brasilianista Th omas 
Skidmore (1976, p. 54-95) que propõe um predomínio das ideias racistas no Brasil 
entre os anos de 1888 a 1914.  Perspectiva que foi afi rmada por outros autores, como 
os sociólogos Renato Ortiz (2006. p. 13-35) e Sergio Costa (2006. p. 151-194).  Esses 
autores concordam que é desde a década de 1870 que essas ideias são recepcionadas no 
Brasil. É importante colocar que desconsideramos que as ideias racistas tenham sido 
copiadas ou importadas pelos intelectuais brasileiros, como afi rmou Skidmore. Acredi-
tamos que houve uma singularidade do “racismo cientifi co” brasileiro, como Lilia M. 
Schwarcz (1993, p. 18) afi rmou, gerado pela incompatibilidade entre: a expectativa 
negativa das teorias estrangeiras sobre os mestiços; e as expectativas dos homens de scien-
cia do Brasil que ao pensar a nação se depararam com a realidade de um país mestiço. 

O interesse era movido por uma preocupação das elites com o lugar do negro na so-
ciedade. Partindo de um “consenso” – do qual poucos pensadores não participaram, 
como Manuel Bomfi m - sobre a inferioridade dos africanos e de seus descendentes e 
um desejo de afastar o negro do seio da sociedade. No entanto, essas elites sofreram 
com uma tensão gerada pela impossibilidade desse afastamento. Por isso, para as elites 
brasileiras tornou-se necessário pensar como o negro participou, participa ou poderia 
e deveria participar da formação da nação brasileira. Nina Rodrigues denominou essa 
preocupação como o ‘problema “O Negro” no Brasil’. Ele foi o primeiro intelectual 
brasileiro que realizou pesquisas científi cas sobre os africanos e seus descendentes, pio-
neirismo reivindicado por ele no seu livro “Os africanos no Brasil”.

O olhar médico sobre as questões sociais é uma de suas maiores marcas. Em 1891 
foi transferido para a cadeira de Medicina Pública, ocupada por Vigilio Damásio, 
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cujas ideias adotou como professor da disciplina de Medicina Legal, encabeçando 
a luta pela implantação do ensino prático e a nomeação dos professores como pe-
ritos da polícia. A vinculação com a Antropologia, nesse caso, não se dá por acaso, 
uma vez que se trata de uma área também proveniente da medicina e da biologia. 
Segundo Mariza Corrêa (2001), as preocupações com a raça como origem de 
problemas sociais e médicos e a proximidade com a antropologia, especialmente 
a raciologia1, estão desde os seus primeiros textos. Porém é no livro “As Raças 
Humanas e a Responsabilidade Penal no Brasil” de 1894 que a “antropologia 
criminal” ganha centralidade em seu pensamento. O livro é inovador por causa 
da sua defesa em favor de uma reorganização da lei para se adequar às condições 
psicológicas das raças. Nessa obra, ele dialoga diretamente com Lombroso, Ferri, 
Garofalo – chefes da nova escola criminalista italiana - e Alexandre Lacassagne - 
chefe da nova escola médico legal francesa. Essa perspectiva de médico e de pre-
cursor da Antropologia, em especial da Antropologia Criminal, estará nos textos, 
mesmo os de caráter histórico. 

O olhar da Medicina Legal e da Antropologia criminal corrobora com a sua 
ideia de inferioridade da raça negra, que ele defendia com tanta convicção,  pois 
“não é a realidade da inferioridade social dos negros que está em discussão. Nin-
guém se lembrou ainda de contestá-la. E tanto importaria contestar a própria 
evidência”(RODRIGUES, 2010, p. 289). Para Schwarcz (1993, p. 23-42), a linha 
de pensamento dos homens de sciencia brasileiros compreende a constituição da raça 
como transitória e remediável, através de uma concepção original dos pensadores 
brasileiros de conciliar o darwinismo social com as teorias poligenistas. Nina Rodri-
gues era singular por sua visão pessimista sobre a miscigenação, advogou que “toda 
mistura de espécies era sinônimo de degeneração” elas evoluiriam separadamente, de 
acordo com a sua capacidade e essência (SCHWARCZ, 2009, p. 38). Para a “cultura 
historiográfi ca” do período, o Negro é o Outro, no qual as suas concepções seriam 
impostas. Esse processo de conversão é disciplinado, é ensinado, tem suas próprias 
sociedades, periódicos, tradições, retórica, tudo conectado e suprido pelas normas 
políticas e culturais prevalecentes nos lugares de produção. 

A produção sobre Palmares estava submetida a uma determinada “cultura historio-
gráfi ca”.  É preciso compreender que há uma maneira de fazer textos históricos que 
predominam em certos períodos e certas sociedades, para compreender a operação 
historiográfi ca, é necessário pensar a “cultura historiográfi ca” que é antes de tudo, um 
conjunto de padrões - comportamento, crenças, conhecimentos, costumes, estéticos 
etc. -, de tradições e valores - intelectuais, morais, espirituais, éticos – que compõem 
as maneiras de escrever a história por determinados grupos sociais em tempos distin-
tos. Para isso ela é em parte fruto de um complexo de atividades, instituições e grupos 
sociais ligados à produção intelectual e artística. E também fruto da subjetividade dos 
sujeitos que escrevem a história (ALVES, 2009).
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3. PALMARES: O DESVIO 
DA ORDEM SOCIAL
O médico escreveu apenas dois textos sobre o Quilombo de Palmares, “A Troya Negra” 
de 1904 e sua releitura “As sublevações de negros no Brasil anteriores ao século XIX – 
Palmares”, que foi modifi cada até a sua morte em 1906, e publicada na obra póstuma 
“Os Africanos no Brasil” (2010) de 1933, esse livro foi organizado por Homero Pires 
– membro da Escola Nina Rodrigues. Ao observar a sua vasta obra, em que apenas sete 
textos têm caráter histórico, e dois se dedicam a Palmares, somos levados a questionar: 
por que Palmares é uma temática importante para Nina Rodrigues? 

Quando escreveu esses textos, Nina Rodrigues já era um médico conhecido, com 
ampla publicação nas revistas “Gazeta Médica da Bahia” - editada por membros da 
Faculdade de Medicina da Bahia - e “Brazil Médico” - editada por profi ssionais da 
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. No entanto, Mariza Corrêa (2001, p. 106) 
observa que não é possível reduzir os trabalhos dele sob a perspectiva da medicina, 
sobretudo quando ele envereda na análise dos negros e mestiços. Ela afi rma que a obra 
é marcada igualmente pela criminologia, a antropologia e a psicologia.

Destacam-se nesses textos outros lugares de fala, o Instituto Arqueológico e Geográfi -
co Pernambucano (IAGP) e o IHGB. Nina era sócio efetivo do Instituto Geográfi co 
e Histórico da Bahia (IGHB) e sócio correspondente de outros institutos estaduais 
que auxiliavam na produção da história nacional projetada pelo IHGB. Mesmo com 
poucas publicações nas revistas dos institutos históricos, o perfi l de seus textos volta-
dos para elas é muito distinto dos demais textos voltados para o público médico ou 
criminologistas. Na tradição do IHGB acerca do conhecimento sobre a população 
negra, vigorava uma visão evolucionista e determinista no que se refere ao poten-
cial civilizatório da raça. Essa mesma visão predominou no IAGP. Segundo Lilia M. 
Schwarcz (1993, p. 116), no início do século XX, uma nova forma de entender a 
história se destaca: “escrever a história nacional signifi cava tomar parte de um debate 
sobre os problemas do momento e das incertezas do futuro, e se inteirar dos avanços 
científi cos”, portanto predominou um discurso determinista e científi co baseado nas 
obras de Buckle, Darwin e Spencer.  

O IHGB, desde sua fundação em 1838, faz parte de um projeto centralizador do Es-
tado que faz pensar a história da nação, principalmente, a partir da corte ou do Rio 
de Janeiro (GUIMARÃES, 1988, p. 5-27). Por outro lado, o IAGP tem um projeto 
marcado pelo seu regionalismo – prestigiando o Norte em oposição ao Sul - ou por 
uma perspectiva local – centrada em Pernambuco. Isso não signifi ca que esse projeto 
descarte o do IHGB, pelo contrário dialoga com ele (SCHWARCZ, 1993, p.117-
124). Sobre a relação e ação de Nina Rodrigues nesses dois lugares de fala, é importante 
observar dois pontos que demonstram a importância desses na operação historiográfi ca, 
mas que também mostram a complexidade que é composição de um autor. 
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No primeiro ponto, a população negra aparece como uma preocupação dos dois ins-
titutos, principalmente no IAGP, pois esse faz parte de uma tradição de pensadores 
que iniciaram a refl exão na década de 1870 sobre o negro na sociedade e sobre as 
teorias do racismo cientifi co, sendo Silvio Romero o principal deles. Vale salientar 
que no livro “Os Africanos no Brasil”, Nina Rodrigues utilizou como epígrafe um 
trecho da obra desse autor, no qual Romero fala da necessidade de serem feitos es-
tudos sobre os africanos e seus descendentes e sua contribuição no Brasil. É possível 
entender esse ato de Nina como uma fi liação a uma tradição e também como uma 
maneira de se afi rmar como homem indicado para pensar o negro. Para evitar uma 
confusão, é preciso dizer que Nina Rodrigues não pode ser considerado um seguidor 
de Silvio Romero, já que sempre procurou demonstrar que era o único capaz de fazer 
uma obra científi ca sobre o assunto, destinando muitas críticas a Romero. Viveria 
uma relação de amor e ódio unilateral com esse autor, pois as críticas e elogios sempre 
seriam de Nina a Romero, nunca o contrário. 

O segundo ponto destaca a subjetividade do autor – e a complexidade do indivíduo 
- que possibilita dialogar e transitar em diversos lugares de produção e nem sempre se 
limitando à perspectiva local, mas dialogando com outras perspectivas. Um exemplo 
disso está no texto “A Troya Negra” publicado na Revista do IAGP (RIAGP), que re-
vela a respeitabilidade já conquistada na virada do século  por Rodrigues como homem 
de sciencia. Em 1904 Nina Rodrigues já era conhecido nacional e internacionalmente 
tendo textos sobre medicina legal, etnologia e psicologia publicados na França e em 
várias revistas e jornais do Brasil, principalmente: Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco, 
Alagoas, São Paulo e Maranhão. 

A publicação de seu texto contrariava as conclusões dos autores  que tradicionalmente  
publicavam na RIAGP e eram  membros efetivos do IAGP, pois estes defendiam uma 
perspectiva local da história de Palmares. Fazia parte das produções desse veículo afi r-
mar que o “nortista” e “pernambucano” Bernardo Vieira de Mello foi o destruidor do 
Quilombo de Palmares. Andressa Reis (2004, p.43-61) menciona as disputas de iden-
tidades locais que circundaram a historiografi a de Palmares manifestadas nas produ-
ções das revistas do IHGB, do IAGP, do Instituto Histórico e Geográfi co de São Paulo 
(IHGSP) e do Instituto Arqueológico e Geográfi co de Alagoas (IAGA). Enquanto a 
produção dos institutos sediados no Rio de Janeiro e São Paulo afi rmavam a importân-
cia do bandeirante paulista Domingos Jorge Velho como destruidor do Quilombo, o 
IAGP e o IAGA afi rmavam que o verdadeiro responsável pela destruição foi Bernardo 
Vieira de Mello. Reis destaca também uma disputa entre o IAGP e o IAGA sobre a 
identidade de Bernardo Vieira de Mello, o primeiro instituto afi rmava que ele era per-
nambucano e o segundo tratava-o como alagoano, evidentemente essa disputa revela 
a preocupação com as identidades locais que eram partes dos projetos dos institutos. 
Na publicação do IAGP, Rodrigues confi rma a versão do IHGB e do IHGSP de que o 
bandeirante paulista Domingos Jorge Velho foi o destruidor do Quilombo. 

Essa complexidade do sujeito/autor é agravada ao se observar que Rodrigues – um 
autor periférico, por produzir da Bahia - também exerce infl uência sobre pensadores 
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de instituições centrais, como o IHGB ou a Academia Brasileira de Letras. Um grande 
exemplo disso é a infl uência de sua obra sobre Euclides da Cunha. É notório também 
da importância da sua produção sobre o Quilombo o fato de seu texto “A Troya Ne-
gra” ser novamente publicado em 1912, desta vez na Revista do IHGB, que no mo-
mento estava sob a presidência de Rui Barbosa.

Havia uma característica que transpassava todos os trabalhos dos homens de sciencia 
desse momento, sobretudo os integrantes dessa tradição do racismo científi co ligados 
aos institutos: a preocupação com a manutenção da ordem social. A obra de Nina 
também é marcada pela tentativa da “garantia da ordem social”, sua perspectiva ra-
ciológica conduzia a explicação dos problemas físicos e sociais – epidemias, crimes, 
alienação, charlatanismo, fetichismo etc. - dos negros e mulatos pela degeneração da 
raça, que poderia ser evitada ou pelo menos deveria ser levada em consideração pela 
política e pela lei (CORRÊA, 2005-2006, p.136).

Um exemplo da sua preocupação com a “garantia da ordem social” era o medo cons-
tante em ver acontecer no Brasil o que ocorreu no Haiti, que perpassa as suas obras e 
é lembrado por ele às autoridades que o leem, utilizando o exemplo dessa república 
como impossibilidade de organização do negro, mesmo os mais avançados, de alcan-
çar a civilização ariana e de se adequar totalmente à organização do branco (RODRI-
GUES, s.d., p.118,133). 

Esse medo de um “novo Haiti” teria atravessado o período imperial, nos discursos da 
elite escravista em debates sobre a abolição e o tráfi co de escravos, e atingiu o início do 
período republicano. Apenas a cinco anos do fi m da escravidão, em 1883, Silvio Ro-
mero publica o texto “Joaquim Nabuco e a Emancipação dos Escravos”, nele defendia 
a continuidade da escravidão, pois o negro era inferior, e portanto vencido na escala 
etnográfi ca. Pelo fato do negro ser incapaz, não-civilizado, sem noção de liberdade, a 
escravidão deveria continuar até ser superada economicamente pela implantação da 
mão-de-obra livre do imigrante europeu. De acordo com Azevedo (2004, p. 60), a 
grande preocupação de Romero era de que “o Brasil não é, não deve ser, o Haiti”.  

Como Rodrigues era contemporâneo e leitor de Romero, e foi a ele que direcionou a 
maior parte dos seus escritos sobre os negros, principalmente desenvolvendo críticas 
sobre a pouca cientifi cidade e as conclusões de Romero. Difi cilmente ele não conhe-
ceria esse texto. Fica a dúvida se foi através de Silvio Romero que o “medo do Haiti” 
chegou ao médico maranhense. É também provável a infl uência do pai de Nina 
Rodrigues na origem desse medo, sendo o Coronel Francisco Solano Rodrigues 
senhor de engenho e proprietário de escravos. Contudo o nosso argumento é mais 
abrangente, pois estamos mostrando que era um medo corrente nas elites brasileiras, 
principalmente escravistas.

Para alguém, como Nina Rodrigues, que partilhava das ideias das teorias do “racismo 
científi co” e do “evolucionismo cultural”, o Brasil, a Bahia e Salvador não pareciam ter 
afastado totalmente o perigo de uma revolta dos negros e mestiços, que continuavam 
sendo a maioria pobre e não-proprietária. Esse medo em perder a ordem, medo do 
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caos no qual a origem ele entende estar no negro e mulato, possivelmente, o faz pensar 
o espaço de Palmares como um risco à civilização. Porém o risco não estava apenas no 
passado, era presente e poderia se repetir num futuro próximo.  O medo da paisagem 
da revolução haitiana sobrepõe a sua escrita sobre Palmares, e o Quilombo é uma “pai-
sagem do medo” (TUAN, 2005).

Utilizando o exemplo do Quilombo dos Palmares como impossibilidade de organi-
zação do negro, mesmo os mais avançados, de alcançar a civilização ariana e de se 
adequar totalmente a organização do branco (RODRIGUES, s.d., p.118-133). Esse 
medo em perder a ordem, é o medo do caos no qual a origem ele entende estar no 
negro e mulato. É a partir do medo que forma uma tensão na elocução metafórica, 
unindo o Haiti com a sua história de independência e revolta negra no fi nal do século 
XVIII ao Quilombo ocorrido no século XVII.

Palmares parece ser um problema que Nina deveria enfrentar para que sua tese fosse 
comprovada. Para explicar a impossibilidade momentânea de algumas raças negras de 
se civilizar, ele deveria explicar o Quilombo. Aparentemente na visão de alguns autores 
estrangeiros do início do século XIX – Ferdinand Denis, Robert Southey e Th omas 
Lindley - teriam explicado Palmares por uma visão que caracteriza a sua luta por um 
sentimento liberal, versão repetida por alguns membros da sociedade brasileira desde 
o último quartel do XIX (REIS, 2004). Portanto o reduto negro era, para alguns, 
exemplo da possibilidade de organização aos moldes dos brancos. Opondo-se a isso, 
Rodrigues afi rma que “acima dessa idolatria incondicional pela liberdade que pode, 
em sua cegueira sectária, confundir coisas distintas e descobrir intuitos liberais onde 
houve apenas o instinto de salvação, paira o respeito pela cultura e civilização dos po-
vos” (RODRIGUES, 2010, p.85). O que foi ou viria a ser o maior exemplo de organi-
zação do negro na América Portuguesa, tornou-se um problema para Nina Rodrigues. 

Mesmo com o conhecimento de poucas sublevações, “de algumas se tem feito gran-
diosas epopeias da raça negra”, dentre elas o destaque é dado a Palmares, a maior delas 
(RODRIGUES, 1904, p.663). Nina Rodrigues denominou Palmares de Troya Negra. 
Para entender essa espacialidade, é preciso observar essa comparação com a cidade da 
Frígia que aparece na Ilíada de Homero. Primeiramente, o próprio autor referencia 
a origem da comparação, “Troya Negra chamou Oliveira Martins a Palmares e uma 
Ilíada a sua historia” (RODRIGUES, 1904, p.663). O autor português lançou esse 
epíteto em 1876, em Lisboa, no livro “O Brasil e as colônias portuguesas”. Inferimos 
que não é uma mera questão estética a denominação adotada por Nina Rodrigues. 
Ambos partiam das mesmas premissas provenientes da raciologia, em que as raças hu-
manas eram diferentes e obedeciam a uma hierarquia biológica e civilizacional. A ideia 
de Oliveira Martins obedecia a um pensamento que acreditava ser positiva a instala-
ção dos negros em quilombos no interior da América Portuguesa, pois se estes negros 
voltassem à África retornariam ao nível de barbárie inicial (REIS, 2004). Observe que, 
nesse caso, Palmares é um espaço intermediário entre o espaço totalmente civilizado 
dos Estados brancos e o espaço bárbaro das demais raças, assim como Tróia, que estava 
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entre a civilização grega e a Ásia, sendo frequentemente pensada como bárbara pela 
cultura histórica do século XIX e início do XX. 

Nina Rodrigues adota essa concepção inicial sobre Palmares como espaço interme-
diário, no entanto, ele a transforma em algo mais complexo, quando estabelece hie-
rarquias raciais internas aos negros, distinguindo diversas raças dentro dessas escalas 
hierárquicas de evolução – chamitas africanos, negros bantos, negros sudaneses e ne-
gros insulani. Tornando ainda mais complexo, as raças subdividem-se em povos “que 
entre eles existem graus, há uma escala hierárquica de cultura e aperfeiçoamento” e 
sofrem “diante da necessidade de, ou civilizar-se de pronto, ou capitular na luta e 
concorrência que lhes movem os povos brancos, a incapacidade ou a morosidade de 
progredir, por parte dos negros, se tornam equivalentes na prática” (RODRIGUES, 
2010, p.290). Tornando assim os negros e mulatos naturalmente inferiores aos bran-
cos, uma vez que é impossível “conceder, pois, aos negros como em geral aos povos 
fracos e retardatários, lazeres e delongas para uma aquisição muito lenta e remota da 
sua emancipação social” (RODRIGUES, 2010, p.290). Mas também, entendendo-os 
como inferiores e superiores entre si: 

[...] se comparam os povos Bantos aos Sudaneses, tem-se a impressão de que, 
através de toda a culta e sanguinária barbaria dos últimos, povos há no Sudão que 
atingiram a uma fase de organização, grandeza e cultura que nem foi excedida, 
nem talvez atingida pelos Bantos (RODRIGUES, 2010, p.297).

Na sua concepção, existia a raça hegemônica e superior como sua base e seu eixo, no 
caso brasileiro a raça branca ariana. 

4. TROYA NEGRA, UM 
ESTADO AFRICANO BANTO
Voltando à Troya Negra de Nina Rodrigues, diferentemente de Oliveira Martins e dos 
demais autores que se dedicaram a compreender Palmares, ele procura explica a organi-
zação social na composição racial do quilombo. Ocorre que, devido à complexidade de 
sua visão raciológica, a compreensão do Quilombo como espaço intermediário acima 
citado, é confuso e talvez subvertido. Palmares é compreendido como um espaço da 
raça banto, não só porque ele identifi ca que em Pernambuco e na circunvizinhança o 
tráfi co de escravo importou mais negros de origem banto, mas principalmente porque 
ele identifi cou nos relatos dos viajantes características culturais desse povo. Reconhe-
cer os bantos como hegemônicos não é a questão, o que se coloca como problemática 
para se compreender a racionalidade que ele investe na reinvenção de Palmares, é per-
ceber o que Nina Rodrigues pensa por bantos dentro dessa visão do racismo científi co. 

Esse grupo da África Meridional é entendido como inferior aos demais negros, carac-
terizados por uma “pobreza mítica”, que, segundo Rodrigues, está “perfeitamente re-
conhecida e demonstrada” e lhes possibilitou adotar uma “caricatura da religião cató-
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lica dos colonos” (RODRIGUES, 2010, p.97, 247). Essa interpretação é corroborada 
pela documentação que demonstra “a existência, em Palmares, da capela e das imagens 
católicas encontradas na sua capital Macacos e da igreja mencionada no Diário de Bla-
er não consente dúvida a este respeito, pois foi sempre absoluta a incompatibilidade 
dos cultos católico e muçulmano”. (RODRIGUES, 2010, p.96) Aqui ele compreende 
a impossibilidade de serem sudaneses os palmarinos. Sobre os palmarinos, ele afi rma 
que eram “negros fetichistas os que ali se congregaram, ou pelo menos os que deram 
organização e governo a Palmares” (RODRIGUES, 2010, p.96). O antropólogo Ka-
bengele Munanga (2009, p.21), reconhecido especialista em negritude e na bibliogra-
fi a sobre os africanos e seus descendentes no Brasil, percebeu que “Nina lança a ideia 
da incapacidade psíquica das ditas raças inferiores para assimilar as elevadas abstrações 
do monoteísmo”. Isso signifi ca que para Rodrigues mesmo quando ocorre uma supos-
ta adoção do catolicismo, há a persistência do fetichismo africano como expressão do 
sentimento religioso do negro e mestiço.

Segundo Nina Rodrigues (2010, p.101), a organização de Palmares era condizente 
com a capacidade intelectual do povo banto: “podemos inferir que eram as tradições 
da organização política e guerreira dos povos bantos a que os títulos dos seus gene-
rais e chefes repetiam de modo claro em Palmares”. Essa organização atingiu as áreas 
política, econômica, cultural e social. É importante percebermos que as conclusões 
dele sobre o fato de Palmares ser construída por bantos, baseiam-se principalmente 
em elementos linguísticos e na localização do Quilombo – Serra da Barriga, na capi-
tania de Pernambuco. As conclusões sobre as organizações das comunidades africanas 
é fruto do diálogo com a obra do coronel A. B. Ellis, o que Munanga (2009, p.25) 
observou como “ignorância elementar” confi ar tanto num trabalho realizado por um 
agente colonial em situação de violência. Por último, para caracterizar o espaço como 
característico da capacidade intelectual da raça negra ou banto, ele notoriamente parte 
da teoria raciológica, da qual já falamos. 

Podemos notar que ele entende Palmares como um Estado africano, pelo menos é as-
sim que ele apresenta nas partes iniciais dos dois textos, pois como “em geral nas cida-
des africanas”, a organização das “cidades de Palmares deviam ser verdadeiros agrupa-
mentos de pequenas vilas, quarteirões ou distritos, em que raças, povos ou famílias di-
versas, regidas por leis e costumes diferentes, muitas vezes se associam ou confederam” 
(RODRIGUES, 2010, p.84). Ainda na mesma página, ele continua afi rmando: “que 
em liberdade os negros de Palmares se organizaram em um estado em tudo equivalente 
aos que atualmente se encontram por toda a África ainda inculta”. No entendimento 
dele, a “tendência geral dos Negros é a se constituírem em pequenos grupos, tribos 
ou estados em que uma parcela variável de autoridade e poder cabe a cada chefe ou 
potentado” (RODRIGUES, 2010, p.84). 

Procurando afastar a “capacidade do negro” de se organizar socialmente da disposição 
social da civilização branca, ele contrapõe-se às conclusões da obra de Rocha Pita que 
foi publicada em 1727, a ideia de que Palmares foi uma “república rústica, mas bem 
ordenada a seu modo” (PITA, 1724, p.474). Afi rmou que o termo república só po-
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deria descrever Palmares como “acepção lata de Estado, jamais como justifi cação da 
forma de governo por eles adoptada” (RODRIGUES, 1904, p.650). Acreditamos que 
era inimaginável para ele naquele momento histórico conceber ao negro um nível de 
civilização que a tão pouco tempo o Brasil havia conquistado, assim também como era 
inimaginável que Pita quisesse dar um caráter de governo republicano ao Quilombo, 
mas possivelmente a condição de res publica. Para Nina, o correto é compreender Pal-
mares como uma “monarquia eletiva”, pois cada vez “que aparece um chefe de maior 
prestígio e felicidade na guerra ou no mando, esses pequenos estados se subordinam 
a um governo central despótico que se pode considerar eletivo neste sentido de tocar 
sempre ao que dá provas de maior valor ou astúcia” (RODRIGUES, 2010, p.85). Esse 
tipo de organização, segundo ele, já havia ocorrido na história dos povos negros. 

Em seus textos expõe determinados aspectos ou indícios de uma nova cultura e uma 
nova organização em Palmares, que não se limitaria como africana ou de tradição 
banta e que contradiria a sua proposição, porém ele ignora esses indícios confi rmando 
sua tese.  Ele apresenta que na “cultura e polícia  não consta que Palmares fosse além 
da ordem estabelecida na direção da defesa interna e externa de onde procederam os 
Zambis, os seus magnatas, auxiliares, mestres de campos e juízes, seus conselhos e as-
sembleias” (RODRIGUES, 2010, p.101). Uma organização política no mínimo pró-
xima da organização colonial, da qual os escravos fugidos e os homens livres tiveram 
contato, independentemente de ser na África ou na América Portuguesa. Assim tam-
bém, ao descrever a economia, tornou-se impossível para ele conceber Palmares sem 
aspectos que fugissem às culturas de povos isolados da cultura colonial: “não consta na 
ordem industrial tivesse passado da aplicação agrícola e comercial, estritamente neces-
sária à manutenção do pequeno estado” (RODRIGUES, 2010, p.101). Essa aparente 
contradição é submetida à racionalidade racialista2 que permeia o seu trabalho e o leva 
a lançar mão da ideia de capacidade intelectual da raça negra e mestiça, para lidar com 
essa aparente contradição, como ele mesmo fala sobre essas organizações: “tudo isto 
em nada excede a capacidade dos povos bantos. Antes se pode afi rmar que francamen-
te voltaram eles à barbaria africana” (RODRIGUES, 2010, p.101).

Ao entender o Quilombo de Palmares como um espaço banto, ele também está de-
fi nindo-o como um espaço inferior racialmente. Essa inferioridade se aplica a uma 
hierarquia que está além da branco-superior em oposição ao negro-inferior. Ela diz 
respeito à existência de hierarquias raciais e evolutivas entre as diversas raças negras. 
No pensamento de Rodrigues, a luta e a sublevação palmarina, que é antes de tudo 
a luta e a sublevação de um grupo banto, é resultado da inadequação dessas raças ao 
espaço da civilização branca ocidental. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Quilombo dos Palmares foi o espaço compreendido pelas culturas historiográfi cas 
das últimas décadas como parte da cultura nacional. Porém, aproximadamente um 
século antes, quando Rodrigues se deparou com os relatos da organização de Palmares, 
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percebeu  aquilo como um símbolo da inferioridade que não se adequou à civilização. 
Troya Negra não teria, nesse caso, o signifi cado “positivo” que foi colocado por Olivei-
ra Martins como um espaço intermediário entre a barbárie e a civilização. O reduto 
dos negros foi um entrave, um inimigo do avanço civilizacional da nação brasileira. A 
proximidade com a história da civilização grega não traz a Palmares uma visão positiva 
do autor, ele nega a proximidade do Quilombo a uma herança da civilização. Exemplo 
disso é uma crítica negativa feita aos historiadores entusiastas de Palmares que com-
param a atitude dos palmarinos de raptar as mulheres nos engenhos e fazendas com o 
feito histórico do roubo das Sabinas, “para fi rmar, para os Negros, neste traço acidental 
de fortuita parecença com os dominadores do mundo antigo, novo título de admira-
ção” (RODRIGUES, 2010, p. 82). Vejamos a sua louvação à destruição de Palmares:

A todos os respeitos menos discutível é o serviço relevante prestado pelas armas 
portuguesas e coloniais, destruindo de uma vez a maior das ameaças à civilização 
do futuro povo brasileiro, nesse novo Haiti, refratário ao progresso e inacessível à 
civilização, que Palmares vitorioso teria plantado no coração do Brasil (RODRI-
GUES, 1904, p.652).

A Troya Negra de Nina Rodrigues é, antes de tudo, um inimigo da civilização, uma 
paisagem do medo, um espaço construído pela racionalidade raciológica de inferio-
ridade do negro banto, um espaço que ameaçava a ordem social. Palmares lembrava 
que o Brasil poderia ser um Haiti. Talvez seja pelo medo dessa lembrança que o termo 
Troya Negra só apareça duas vezes nos seus textos: no início, ou melhor, no título e 
quando é datada a derrota de Palmares, ou seja, no fi nal - “Em 1695 estava pois, des-
truída a Troya Negra” (RODRIGUES, 2010, p.94. RODRIGUES, 1904, p.663). 
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RESUMO: Este artigo tem por objetivo fornecer a professores e à sociedade de um modo 
geral maior esclarecimento a respeito das potencialidades dos indivíduos com síndrome de 
Down. Procura-se mostrar que, mesmo com limitações cognitivas, essas pessoas são capazes 
de se desenvolver junto àquelas que não têm esta condição. Como alternativa para um melhor 
aprendizado, o assunto principal será abordado com base no conceito de Zona de Desenvol-
vimento Proximal de Vygotsky.

Palavras-chave: Síndrome de Down. Aprendizagem. Inclusão. Zona de desenvolvimento proximal.

ZONE OF PROXIMAL DEVELOPMENT FACED BY DOWN’S 
SYNDROME: THE WAY OF INCLUSION AND LEARNING

ABSTRACT: Th is article aims to provide teachers and society in general greater clarifi cation 
regarding the potential of individuals with Down’s syndrome. It will be shown that even 
with cognitive limitations; these people are able to develop with those who do not have the 
condition. As a better alternative for learning, the main topic will be based on the concept of 
Vygotsky’s zone of proximal development.

Keywords: Down’s syndrome; learning; inclusion; zone of proximal development.
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INTRODUÇÃO
A pesquisa é desenvolvida no contexto educacional, especifi camente na área da Edu-
cação Inclusiva, por ter como principal objeto de estudo o aluno com síndrome de 
Down. Visa  estudar o processo de aprendizagem desse aluno baseado no conceito de 
Zona de Desenvolvimento Proximal1 de Vygotsky.

Parte-se da ideia de que, sendo a aprendizagem um processo mediador, cabe ao 
professor não apenas o domínio dos conteúdos a serem ensinados, mas, sobre-
tudo, que ele conheça individualmente seu aluno para ser capaz de direcionar 
suas estratégias para aquilo que ainda não foi assimilado. Pretende-se demonstrar 
que, através da aquisição e compreensão do conceito de ZDP, o professor é ca-
paz de oferecer ao aluno com síndrome de Down uma aprendizagem mais qua-
litativa, amenizando as limitações cognitivas desse indivíduo existentes devido a 
sua condição biológica.

Nesse propósito, a pesquisa inicia-se com um panorama da educação inclusiva no 
Brasil, perpassa pelo estudo da síndrome de Down, comenta brevemente a atuação do 
professor de um aluno especial e culmina na análise do conceito de ZDP de Vygotsky, 
mostrando sua relevância no que se refere ao processo de aprendizagem do aluno com 
a citada síndrome.

O enfoque metodológico será o hermenêutico, buscando-se no conceito de Zona de 
Desenvolvimento Proximal de Vygotsky elementos que demonstrem melhores resul-
tados no que diz respeito à aprendizagem do sujeito em estudo.

A escolha do tema foi motivada não só pela sua atualidade, mas também pela relevân-
cia de seus objetivos. Ciente da má qualidade do ensino brasileiro e das difi culdades 
de aprendizagem do indivíduo com síndrome de Down, destaca-se a importância de 
inseri-lo em classes regulares, além de lhe oferecer a real possibilidade de um ensino 
que lhe garanta uma aprendizagem mais signifi cativa. 

Espera-se, ao fi nal, contribuir para o debate em torno do tema da Educação Inclusiva, 
demonstrando os aspectos positivos que farão diferença na vida do sujeito com síndro-
me de Down em nível acadêmico e social.
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1. BREVE PANORAMA DA 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO 
BRASIL NA ÚLTIMA DÉCADA
O tema da Educação Inclusiva vem ganhando maior destaque e provocado maiores 
discussões no contexto escolar e, também, na sociedade. O Ministério da Educação e 
Cultura – MEC, em entrevista para a revista “Mundo da inclusão” de abril de 2013, 
forneceu dados que apontam para o crescimento do número de estudantes com defi -
ciência matriculados em escolas regulares: em 2003, foram inscritos 145.141 (cento 
e quarenta e cinco mil cento e quarenta e um) alunos em classes da Educação Bási-
ca. Em 2011, esse número passou para 558.423 (quinhentos e cinquenta e oito mil 
quatrocentos e vinte e três), o que registra um crescimento correspondente a 285% 
(duzentos e oitenta e cinco por cento).

Isso nos mostra que os responsáveis por indivíduos com necessidades especiais estão 
cada vez mais preocupados em inserir e garantir o acesso de seus familiares em ambien-
tes educacionais inclusivos. 

No entanto, à medida que cresce o número de matrículas de pessoas com defi ciência 
nas escolas regulares, cresce também a preocupação em relação à educação oferecida às 
mesmas. Em 2004, a UNESCO constatou a baixa qualidade do ensino brasileiro: no 
Índice de Desenvolvimento de Educação de 127 (cento e vinte e sete) países, o Brasil 
assumiu apenas a 72ª posição (CARNEIRO, 2011).

No mesmo ano, um levantamento feito pelo MEC/Inep apontou que, para suprir 
a falta de profi ssionais em turmas do segundo ciclo do Ensino Fundamental, seria 
preciso um número de 254.000 (duzentos e cinquenta e quatro mil) professores 
(CARNEIRO, 2011).

Apesar desses e de outros problemas, o Brasil tem se mostrado solidário à Educação 
Inclusiva. O país é signatário da Convenção da Guatemala (2001), que tem como 
um de seus objetivos a prevenção e a eliminação de todas as formas de discriminação 
contra as pessoas com defi ciência e sua plena integração na sociedade. 

Além da assinatura desse documento, a preocupação com a inclusão já se fazia presente 
na própria Constituição Federal (1988) do país, ao prever que a educação é direito de 
todos e dever do Estado e que, para as pessoas com defi ciência, a educação será efeti-
vada através de atendimento educacional especializado, preferencialmente no ensino 
regular (Art. 205; Art. 206, inc. II).

Nessa mesma perspectiva, merece destaque o artigo 246 do Código Penal brasilei-
ro. O indivíduo com defi ciência deve estar matriculado na rede de ensino no perí-
odo que abrange a escolaridade obrigatória. Caso contrário, os pais ou responsáveis 
por esse indivíduo estarão cometendo crime de abandono intelectual previsto no 
artigo citado anteriormente. 
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No entanto, sabe-se que, na prática, essas normas geralmente não são cumpridas. 
Nesse contexto, o ânimo existente em relação ao número crescente de matrículas de 
pessoas com defi ciência logo se perde diante do baixo nível do ensino oferecido às 
mesmas. Há uma notória discrepância entre quantidade e qualidade.

Nesse sentido, Glat e Blanco (2009, p. 17) enfatizam que “[...] a Educação Inclusiva 
não se resume à matrícula do aluno com defi ciência na turma comum ou à sua pre-
sença na escola”. De fato, é bastante contraditória a escola que usa o termo “inclusivo” 
quando, preocupando-se apenas com a quantidade de alunos com defi ciência matricu-
lados, exclui de sua prática aquilo que realmente deveria ser inclusivo: a preocupação 
da qualidade do ensino oferecido a essas pessoas.

Ressaltam-se, nesse ponto, as palavras de Mittler (2003, p. 24), ao dizer que “as escolas 
e o sistema educacional não funcionam de modo isolado. O que acontece nas escolas 
é um refl exo da sociedade em que elas funcionam”. 

As palavras do autor explicam a razão pela qual o Brasil anda a passos lentos em relação 
à Educação Inclusiva. Antes de realizar qualquer tentativa de mudança e avanço no 
sistema educacional, o país precisa passar por uma reciclagem em nível sociopolítico, 
o que requer muito tempo.

Espera-se que o Brasil inspire-se e siga o modelo de outros países que são considerados 
referência no que diz respeito ao tema da inclusão na escola como, por exemplo, a Es-
panha, a Inglaterra, a França, os Estados Unidos, os Países Escandinavos e o Canadá. 
Em nenhum desses países, no entanto, a mudança foi feita subitamente. No caso da 
Espanha, considerada como o país que, possivelmente, conseguiu em menor espaço de 
tempo solidifi car políticas inclusivas no âmbito educacional, o processo levou quinze 
anos (CARNEIRO, 2011).

2. SÍNDROME DE DOWN: 
ASPECTOS CIENTÍFICOS, 
EDUCACIONAIS E SOCIAIS
Devido à falta de informação por grande parte da sociedade, os indivíduos com sín-
drome de Down, muitas vezes, são vistos como pessoas incapazes de se desenvolver 
intelectualmente e, se capazes, devem fazê-lo longe de grupos “normais”, separados 
daqueles que não têm a síndrome.

Por essa razão, é necessário oferecer o maior número possível de informações para 
que as pessoas adquiram mais esclarecimento, a fi m de dissipar todos os tipos de 
preconceito existentes.

A síndrome de Down, também conhecida como trissomia 21, é uma alteração genética 
que dá ao indivíduo certas características diferentes do padrão considerado normal no 
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que diz respeito à aparência, problemas funcionais como doenças cardíacas congêni-
tas, além de níveis variados de inteligência (PUESCHEL, 2012).

Em meados dos anos 1920, a expectativa de vida dessas pessoas girava em torno 
de 8 (oito) a 9 (nove) anos, em decorrência de problemas cardíacos ou de doenças 
infecciosas. Na década de 80, graças aos constantes avanços da medicina, essa ex-
pectativa aumentou para 30 (trinta) anos de vida e, atualmente, está em 55 (cin-
quenta e cinco) anos, havendo relatos de pessoas que já ultrapassaram essa média 
(CENDOROGLO NETO, 2013).

Antes da descoberta dessa alteração no cromossomo 21, graças aos progressos científi -
cos em meados dos anos 1950, alguns relatórios mais antigos atribuíam à síndrome de 
Down causas como o alcoolismo, a sífi lis, a tuberculose ou a regressão de algum tipo 
humano mais primitivo (PUESCHEL, 2012).

É imperioso que essas crenças se façam presentes apenas em nível histórico, uma 
vez que a síndrome de Down vem sendo estudada há muitos anos e já se compro-
vou cientifi camente que a sua principal causa se refere a um fator cromossômico, 
como já citado.

Além da compreensão das origens da síndrome de Down, é importante para a família, 
a escola e a sociedade como um todo buscarem maior entendimento em relação a esses 
indivíduos para que se evite qualquer tipo de discriminação.

Segundo Canning e Pueschel (2012, p. 106), “[...] o desenvolvimento mental e as 
habilidades intelectuais dessas crianças abrangem uma larga extensão entre o retardo 
mental severo e a inteligência próxima a normal”. Como esses indivíduos possuem 
níveis variados no desenvolvimento cognitivo, é de extrema importância que a criança 
com síndrome de Down seja estimulada a partir dos seus primeiros anos de vida.

Através desses estímulos, que começam em casa e devem estender-se à escola e à co-
munidade, esses indivíduos terão uma chance de ampliar suas habilidades motoras 
e cognitivas. Isso proporcionará às pessoas com síndrome de Down uma vida mais 
próxima daquilo que é considerado “normal”.

Nesse sentido, Delors et al (2006, p.98) complementam: “quando se trabalha em 
conjunto sobre projetos motivadores e fora do habitual, as diferenças e até os confl itos 
interindividuais tendem a reduzir-se, chegando a desaparecer em alguns casos”.

As pessoas com síndrome de Down precisam ser aceitas na comunidade, sendo valo-
rizadas como seres humanos capazes de participar e interagir com outros indivíduos, 
com ou sem defi ciência, em diferentes ambientes.

Cabe destacar, em relação à defi ciência, o signifi cado que lhe é atribuído no texto 
da Convenção da Guatemala (2001), descrito como “uma restrição física, mental ou 
sensorial, de natureza permanente ou transitória, que limita a capacidade de exercer 
uma ou mais atividades essenciais da vida diária, causada ou agravada pelo ambiente 
econômico e social”.
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Há estudos que comprovam que as pessoas com síndrome de Down, apesar de sua 
restrição mental, possuem competência para realizar variadas tarefas, principalmente 
aquelas que são baseadas em suas escolhas individuais (EDWARDS, 2012).

Para que se tornem competentes, esses indivíduos passam por um longo processo de 
aprendizagem durante os anos escolares. Esse ensino deve ser especial em todos os 
sentidos, contando com os conteúdos trabalhados nas classes regulares, e complemen-
tados, de preferência, por um Atendimento Educacional Especial (AEE).

O processo de educar envolve inúmeras qualifi cações, dentre as quais o domínio de 
conteúdos e a especialização de competências específi cas. Isso requer um nível de for-
mação acima do esperado, além da atualização constante por parte daquele que ensina 
(WEBER, 1996). Em outras palavras, “[...] quem não se atualiza, fossiliza-se” (WER-
NECK, 1998, p.60).

Esse processo só será pleno quando for possível criar um ambiente de respeito entre 
os membros da sala de aula, no sentido em que o professor, agindo como mediador 
do processo, sistematize os conhecimentos formais com os conhecimentos prévios do 
aluno (MELLO, 1995). 

Nessa perspectiva, é fundamental que se dê importância àquilo que os alunos já vi-
venciaram antes de entrar na escola. Isso facilita a interação do professor no que diz 
respeito à convivência e ao planejamento das aulas, fazendo com que a aprendizagem 
siga seu curso de modo mais natural.

É válido salientar que o desenvolvimento desses indivíduos não é, e nem pode ser, tare-
fa exclusiva do professor. Os estímulos devem começar na família desde o nascimento 
e continuar presentes na escola e na comunidade.

A sociedade também é ambiente fundamental para que as crianças com síndrome de 
Down possam desempenhar suas habilidades. Nesse ambiente, elas devem ser aceitas 
como cidadãs comuns, sem qualquer tipo de discriminação, preservando-se seus direitos.

A família, a comunidade e a escola precisam trabalhar em conjunto para garantir uma 
vida normal dentro das limitações já intrínsecas a esses indivíduos. Também precisam 
lutar contra a discriminação, por mais desafi adora que seja (FREIRE, 2011), e não 
permitir que o Estado veja o defi ciente como um investimento sem retorno, uma vez 
que muitos deles, devido à própria situação, não são capazes de reivindicar seus direi-
tos (RAIÇA; OLIVEIRA, 1990). 

Para caminharem juntas, família, comunidade e escola devem ter consciência de que 
estão amparadas pelo Estado (ao menos é o que manda a nossa Constituição) e procu-
rar, sempre que houver necessidade, respaldo das leis.

Assegurado pelas leis, pelos incentivos da família e estimulado pelos professores e a 
escola como um todo, o indivíduo com síndrome de Down terá mais chances de 
desenvolver suas limitações, estudando, trabalhando e contribuindo para a sociedade 
como qualquer outro cidadão.

É sabido que são várias as estratégias e teorias para variar, adequar e direcionar àqueles 
com síndrome de Down, objeto da presente pesquisa. 
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Antes de adentrar no conceito de Zona Proximal de Vygotsky, será brevemente co-
mentada a atuação do professor diante do aluno especial.

2.1. O PAPEL DO PROFESSOR FRENTE 
AO ALUNO COM SÍNDROME DE DOWN
A partir de algumas considerações feitas anteriormente, fi ca evidente a ideia do quão 
pode ser extraordinária ou desastrosa a atuação de um professor no processo de apren-
dizagem de um aluno, principalmente daqueles que necessitam de uma atenção diver-
sifi cada, como os com síndrome de Down.

Esse mesmo professor pode, eventualmente (mas jamais deve), responsabilizar 
as limitações cognitivas intrínsecas a esses indivíduos como sendo as únicas res-
ponsáveis pelas difi culdades surgidas durante o processo de ensino-aprendizagem. 
Como enfatiza Werneck (1992, p. 61), “[...] transferir problemas é fugir da ver-
dadeira educação [...]”. 

Tal atitude pode ser uma tentativa de “justifi car” uma prática onde a aprendizagem é 
vista como um processo de memorização que impede qualquer tipo de manifestação 
crítica e refl exiva por parte de quem “aprende”.

Nesta mesma visão, de acordo com Freire (1987, p. 34), 

Na concepção “bancária” que estamos criticando, para a qual a educação é o ato 
de depositar, de transferir, de transmitir valores e conhecimentos, não se verifi ca 
nem pode verifi car-se esta superação. Pelo contrário, refl etindo a sociedade opres-
sora, sendo dimensão da “cultura do silêncio”, a “educação” “bancária” mantém e 
estimula a contradição.

Aquele que age desse modo fere os princípios éticos da prática e desrespeita não só 
o aluno, mas o ser humano, além de colocar o indivíduo na condição de “aluno” no 
sentido etimológico do termo: “sem luz” (PEREIRA, 2013).

Todos os professores, principalmente aqueles que são responsáveis pela aprendizagem 
de alunos com síndrome de Down, não podem desnortear-se dos quatro pilares da 
educação que sustentam sua prática: “aprender a aprender”, “aprender a fazer”, “apren-
der a ser” e “aprender a conviver” (DELORS et al, 2006).

Esses pilares são processos interligados, assim, um não existe sem o outro. Cabe ao pro-
fessor de um aluno especial praticar esses processos diariamente, sobretudo o último. 

Inserido em um contexto educacional inclusivo, é fundamental que ele aprenda a con-
viver para estar apto a ensinar a conviver. Uma boa convivência fornece ao ambiente 
escolar o equilíbrio necessário para que a educação assuma a sua verdadeira essência.
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3. ZONA DE DESENVOLVIMENTO 
PROXIMAL: ALTERNATIVA PARA UMA 
EFICIENTE ATUAÇÃO PEDAGÓGICA
A área da Educação conta com uma variedade de teorias e estudiosos dispostos a con-
tribuir de maneira positiva para esse universo.

Não se pode negar nem esquecer as ricas contribuições trazidas por alguns teóricos 
mais antigos, talvez considerados erroneamente como ultrapassados para as práticas 
educacionais mais atuais.

No entanto, ao estudá-los, fi ca evidente que suas teorias transcendem épocas e podem 
ser perfeitamente aplicáveis nas escolas, nas salas de aula e até mesmo na vida, enrique-
cendo os pilares psicológicos e educacionais do homem.

Um dos nomes de destaque nesse cenário é o do soviético Lev Semenovich Vygotsky. 
Nascido em 1896, atuou como professor e pesquisador nas áreas da psicologia, pe-
dagogia, fi losofi a e literatura, além de ter escrito sobre defi ciência física e mental 
(OLIVEIRA, 1997).

Apesar da sua morte precoce aos 37 (trinta e sete) anos, teve tempo sufi ciente para 
deixar o seu legado e contribuições valorosas que o fazem e o farão vivo em diversas 
competências, principalmente na Educação.

Um dos conceitos trabalhados pelo teórico que ajudará a uma melhor compreensão do 
tema central deste artigo é o da mediação. Vygotsky considera a dimensão social como 
um fator de muita importância, uma vez que é ela, através dos instrumentos e dos 
símbolos, a mediadora da relação do sujeito com o mundo. Desse modo, o aprendi-
zado assume um papel fundamental para o desenvolvimento das funções psicológicas 
superiores do indivíduo (VYGOTSKY, 1984). 

Levando em consideração as palavras do teórico, vê-se a importância da prática 
de uma aprendizagem mediadora para qualquer aluno, mas principalmente para 
aqueles que têm síndrome de Down, devido às suas limitações cognitivas, como já 
mencionado anteriormente.

Essa aprendizagem mediadora será baseada e fundamentada no conceito de Zona de 
Desenvolvimento Proximal, que é composto por dois processos.

Um deles, denominado por Vygotsky como “nível de desenvolvimento potencial”, 
refere-se à fase onde a criança necessita de alguém mais experiente para a realização de 
determinadas tarefas. Uma criança que ainda não sabe andar de bicicleta, por exem-
plo, precisará do auxílio de um adulto ou até mesmo de outra criança (capaz de realizar 
esta tarefa) para desempenhar essa atividade (REGO, 2009).

Quando a criança se sente capaz de desempenhar essa mesma tarefa (no caso do exem-
plo anterior: andar de bicicleta), sem auxílio e de modo independente, ela alcança o 
“nível de desenvolvimento real” (VYGOTSKY, 1991).
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A Zona de Desenvolvimento Proximal se caracteriza, assim, como a ponte existente 
entre esses dois níveis de desenvolvimento, o percurso que fará o indivíduo para alcan-
çar a maturação dos processos de aprendizado.

Este conceito tem um rico valor para o campo educacional, justamente porque permi-
te a compreensão da dinâmica interna do desenvolvimento individual (REGO, 2009).

Em outras palavras, a ZDP de Vygotsky reforça sua importância no nível da aprendi-
zagem. Através dela, torna-se possível observar no aluno os processos já amadurecidos, 
bem como aqueles que ainda estão em curso. Isso possibilita ao educador ajustar suas 
estratégias pedagógicas sempre que necessário.

Para os aprendizes com síndrome de Down, este conceito se faz ainda mais importante, 
visto que, em diversas situações, eles precisarão de alguém para ajudá-los a desenvolver 
suas habilidades motoras e cognitivas, muitas vezes comprometidas por sua própria 
condição biológica. Daí a importância de estarem inseridos em grupos heterogêneos.

Esse auxílio deve ser constante e oferecido pelos pais ou responsáveis no âmbito 
familiar e na escola pelos professores e envolvidos no processo de aprendizagem 
desse aluno especial.

O papel da escola será essencial para a construção desses indivíduos como seres atu-
antes na sociedade. Mas, de acordo com Oliveira (1997), tal papel só será realizado 
plenamente quando a escola for capaz de conhecer o nível de desenvolvimento dos 
seus alunos. Assim, o ensino será direcionado não para aquilo que já foi apreendido, 
mas para aquilo que ainda não foi incorporado.

O estudo do conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal reforça o fato de que 
o professor precisa conhecer seus alunos individualmente para ser capaz de mudar e 
melhor direcionar sua prática, a fi m de garantir êxito no processo não só por parte de 
quem ensina, mas principalmente por parte de quem aprende.

Uma vez assimilado, esse conceito permite que o professor seja capaz de identifi -
car o momento em que deve fazer-se ainda mais presente, quando o aluno estiver 
em seu nível de desenvolvimento potencial, e o momento em que deverá fazer-
-se menos presente – quando o aluno atingir autonomia, alcançando seu nível 
de desenvolvimento real. Esse é o papel de um agente mediador, dotado de mais 
experiência (REGO, 2009).

Um instrumento interessante e aparentemente simples que deve ser usado pelo pro-
fessor é um caderno de registros que permitirá notifi car os progressos feitos pelos seus 
alunos. Além de viabilizar eventuais modifi cações no ensino, quando necessário, esses 
registros servem como ponto de apoio para o diálogo entre o educador e o responsável 
do aluno (OLIVEIRA; RAIÇA, 1990).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Após discorrer a respeito da ZDP, fi ca evidente que esse conceito é perfeitamente 
aplicável dentro do contexto educacional inclusivo, onde devem estar inseridos alunos 
com defi ciência, como aqueles com síndrome de Down. 

Encarada a síndrome de Down como condição e não mais como doença, percebe-se 
que, apesar dos diferentes níveis de desenvolvimento cognitivo, as pessoas com essa 
síndrome são capazes de aprender quando se respeita o seu ritmo individual e quando 
são constantemente estimuladas.

 Essa aprendizagem se desenvolve com o auxílio de um agente mediador (o professor) 
e pode tornar-se ainda mais signifi cativa quando permeada pelo conceito de Zona de 
Desenvolvimento Proximal.

A importância da aplicação desse conceito na escola por parte do professor refl ete 
em aquisições mais sólidas no processo de aprendizagem do aluno com síndrome de 
Down e em uma atuação mais inclusiva na sociedade.

NOTA
1 Com o objetivo de simplifi car a leitura, adotaremos a sigla “ZDP” para nos 
referir ao conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal.
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RESUMO: Esta pesquisa tem como objeto de estudo a contribuição de Maria do Céu Pereira 
Fernandes na imprensa norte-rio-grandense, na década de 1930. Contribuição essa identifi -
cada por meio dos seus escritos no jornal O Galvanópolis. Justifi camos a escolha da década 
de 1930 porque é nesse período que encontramos vestígios de sua atuação. Utilizamos como 
fonte os registros históricos encontrados nos livros e jornais da época, dentre os quais, desta-
camos a coleção completa de O Galvanópolis. Na condição de diretora do jornal, ela percebe 
a movimentação na cidade, escreve sobre assuntos que estão na ordem do dia e promove a 
educação e a formação de opinião de seus leitores. Através de suas práticas de escrita é possível 
mostrar à contemporaneidade as marcas de uma época, além de trazer à tona a participação 
feminina na história da imprensa brasileira. 

Palavras-chave: Mulheres jornalistas. Práticas de escrita. Imprensa. Rio Grande do Norte.

WOMEN AND THE PRESS: THE 
JOURNALISTIC PRACTICES OF MARIA DO 
CEU PEREIRA FERNANDES (1930)

ABSTRACT: This research aims to study the contribution of Maria do Ceu Pereira Fer-
nandes press in North Rio Grande, in the 1930s. This contribution identifi ed through his 
writings in the newspaper The Galvanópolis. Justify the choice of the 1930s because it is 
during this period that we fi nd traces of their activity. Our sources historical records found 
in books and newspapers of the time, among which we highlight the complete collection 
of The Galvanópolis. On condition that the director of the newspaper, she notices move-
ment in the city, writes about issues that are on the agenda and promotes the education 
and training of the opinion of its readers. Through their writing practices is possible to 
show the contemporary marks a time, and bring to light the history of female participation 
in the Brazilian press.

Keywords: Women journalists. Writing practices. Press. Rio Grande do Norte.
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1. INTRODUÇÃO
A pesquisa histórica se revela como um campo fértil na investigação do cotidiano, 
trazendo contribuições fundamentais para a refl exão e compreensão de questões con-
temporâneas. Portanto, entendendo que a construção da história é uma atividade que 
envolve diversas relações, buscamos, então, olhar para o passado sem esquecer o pre-
sente, uma vez que ele disponibilizará os resultados concretos da atuação de Maria do 
Céu Pereira na imprensa norte-rio-grandense. Da sua escrita, no jornal O Galvanópo-
lis, é permitido entender, de maneira particular, uma problemática mais ampla, que, 
em condições mais específi cas, podem ser tão valiosas quanto às análises realizadas nos 
estudos das grandes abordagens (CHARTIER, 1994).

Nessa perspectiva, situamos este estudo que, diferente das análises históricas tradicio-
nais, possibilitou entender como objeto de pesquisa as representações e práticas de 
escritas de Maria do Céu Pereira Fernandes. Dessa forma, o contato com seus escritos 
reafi rma a preocupação em desvelar e interpretar as crenças, os valores, as atitudes que 
expressam em representações e práticas culturais de uma determinada sociedade.

Esta concepção de fazer história abriu caminho para a construção deste objeto de es-
tudo, evidenciando o desejo de registrar as práticas de escrita de Maria do Céu Pereira 
Fernandes e revelar as confi gurações de uma sociedade, particularmente a curraisno-
vense, na década de 1930.

O que analisamos são práticas enquanto representações. Caminhamos ao encontro 
das ações, práticas e maneiras de fazer de Maria de Céu. Práticas essas que buscamos, 
por meio de diversas fontes e em diversos lugares, desejosos em elucidar, em parte, a 
sociedade e o perfi l de Maria do Céu e os movimentos da sociedade curraisnovense.

O conceito de representação seria, a partir do pensamento de Chartier (1990), com-
preender e decifrar a realidade do passado por meio das suas representações. Os es-
critos de Maria do Céu Pereira registrados no jornal O Galvanópolis representam as 
maneiras de agir, pensar e sentir no interior dos confl itos e tensões da vida cotidiana 
do meio social de sua época. Permitem, portanto, interpretações de experiências e prá-
ticas de homens e mulheres que particularizam aquela sociedade. 

A partir deste enfoque, utilizamos como fonte de pesquisa os registros históricos en-
contrados nos jornais da época, livros, Leis, Decretos, depoimentos e fotografi as. Des-
tacamos a coleção completa do jornal O Galvanópolis (1931-1932). 
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As categorias que aparecem neste estudo surgem do cruzamento, do encontro e da 
leitura das fontes pesquisadas, bem como do diálogo com os textos de historiadores 
sobre o período analisado. Dessa forma, podemos delimitar e recortar os temas predo-
minantes nas fontes. Para tanto, temos o trabalho de escansão.

Para apreender o todo, o real, que, é bom que se lembre, já nos é dado em pedaços, 
seja pela seleção feita pelo próprio passado, seja pela nossa capacidade de apreen-
são e pela nossa subjetividade, é preciso fragmentá-lo ainda mais através de um 
metódico e consciente trabalho de pensamento (LOPES, 1994, p. 20). 

Dessa operação é que surgem as categorias. Categorizar, explica a pesquisadora, é a ta-
refa de organizar o material coletado, a partir de perguntas, para dar inteligibilidade ao 
problema posto. Ela lembra que as categorias históricas têm, pois, uma especifi cidade: 
servem a problemas e a pesquisadores específi cos, em realidades e tempos sociais de-
terminados. O objeto escolhido, sua problematização, a escansão feita desse problema, 
as fontes escolhidas e os documentos coletados e a clareza da inserção social e cultural 
do pesquisador oferecerão as categorias históricas. 

No trabalho de escrever a história, passa-se de categorias mais gerais a categorias me-
lhor elaboradas, em um vai e vem contínuo entre os dados e as categorias — e o co-
nhecimento já produzido — que é o que dá sentido ao trabalho do historiador. 

As categorias históricas surgem assim, desse reagrupar e desagrupar, tendo a humilda-
de como técnica para que a coisa não escape inteiramente. Trata-se de um movimento 
articulado e essas categorias serão a mediação entre o conhecimento já produzido, as 
fontes que o historiador produziu e a recorreu durante seu trabalho de investigação e 
o conhecimento a ser produzido. 

A elaboração das categorias históricas, apresentadas neste trabalho partem da leitura 
dos textos produzidos por Maria do Céu no jornal O Galvanópolis. Identifi camos sua 
preocupação em discutir categorias como: religiosidade, patriotismo, civismo, moral, 
condição da mulher, progresso e cultura letrada.

A categoria religiosidade aparece em quinze textos produzidos por Maria do Céu. Um 
dos elementos da cultura brasileira e, em especial, a nordestina, é a tradição católica. 
Maria do Céu defendia a tradição católica como sendo além de uma manifestação 
religiosa, um símbolo de identidade cultural concebido através das preces, das graças 
alcançadas e das promessas cumpridas. 

A categoria patriotismo aparece em onze textos escritos pela jornalista. Maria do Céu 
e revela a latente necessidade de valorizar a nossa pátria, e construir um Brasil novo, 
destituído do caráter de dependência. 

Compartilhando até determinado ponto em relação aos ideais de seu tempo, sobretu-
do a conduta moral cristã, Maria do Céu Pereira procura promover práticas que ele-
vassem a moral e os bons costumes, através da orientação em relação às atitudes con-
sideradas adequadas à mulher do interior, católica, fi lha, mãe e esposa. Identifi camos, 
portanto, a categoria condição da mulher. Tal categoria foi identifi cada em seis textos. 
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A categoria cultura letrada, encontrada em três escritos, surge dos textos que revelam 
exaltação às letras. Busca orientar e aconselhar seus leitores sobre a importância da 
prática de leitura dos bons livros, indispensáveis para a formação intelectual e moral.  

As categorias civismo e moral aparecem em quatro e cinco textos, respectivamente. A 
categoria progresso foi identifi cada em cinco artigos.

Vinculamos, então, o nome de Maria do Céu à estrutura das relações que permeiam o 
seu contexto social, levando em consideração as mudanças pelas quais passava a socie-
dade seridoense naquele período histórico. Justifi camos a escolha da década de 1930 
porque é nesse período que encontramos vestígios de sua atuação. 

2. MARIA DO CÉU 
PEREIRA FERNANDES

Morena, olhos vivos, irrequieta, bonita para os meus olhos. Sensível, de emoção 
fácil, inteligência incomum. Uma mulher em tom sustenido. Confl itava de certo 
modo, com o comportamento das moças do seu tempo, submetidas a uma severa 
disciplina doméstica, imposta pela Igreja. Lia muito, ainda que livros censurados 
pelos preconceitos do tempo (PORTO, 11/11/1990, p. 19).

Esta é a representação de Maria do Céu Pereira Fernandes, através do olhar do jurista 
e professor Mário Moacyr Porto. “Tenho sobradas razões para admirá-la. Poucos meses 
depois de me formar em Direito, em Recife, com 21 anos incompletos, fui nomea-
do, em 1933, Promotor Público de Currais Novos, terra de Maria do Céu”, escreveu 
o jurista ao Jornal Tribuna do Norte, de 11 de novembro de 1990, em homenagem 
aos 80 anos de Maria do Céu. Pertencente à família Pereira, ela nasceu no dia 06 de 
novembro de 1910, em Currais Novos, Rio Grande do Norte. Era fi lha de Olindina 
Cortez Pereira de Araújo e do comerciante Vivaldo Pereira de Araújo.

Maria do Céu Pereira teve dezesseis irmãos: Stela Pereira, Letícia, Gisélia, Eunice, Ar-
mando, José Cortez, Vivaldo Pereira Filho, Aluísio, Maria de Lourdes, Fernando, Pau-
la Francinete, Margarida, Tarcísio, Benvenuto, Martha e Ana Maria. Os dez últimos 
foram frutos do segundo casamento de seu pai com Rita Pereira de Araújo. Sua mãe, 
Olindina Cortez Pereira de Araújo, faleceu no dia 27 de novembro de 1924. Na época, 
Maria do Céu tinha 14 anos. Foi a primeira de todos. Em fevereiro de 1997, quando 
a pesquisadora Marta Maria de Araújo esteve na residência de verão do seu fi lho Paulo 
de Tarso, na praia de Caraúbas, Maria do Céu disse que como era a mais velha cuidava 
de tudo, ajudando sua mãe. Lembrou, ainda, que na casa de seus pais não havia espaço 
para a ociosidade e que todos tinham tarefas a cumprir.

Fez o curso primário em Currais Novos, estudou com professores particulares, pro-
motores, juízes, médicos. Lia tudo: o que era e o que não era permitido. O prazer 
pelo estudo e pela leitura sempre foram uma constante no seio familiar. Maria do Céu 
lembra que seu pai foi o grande exemplo e incentivador para os estudos. 
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Eu lia muito com papai lá em casa, depois dos nossos jantares à mesa. Quem lia 
era eu e em voz alta. Os meus irmãos menores acabavam adormecendo na mesa do 
jantar. Quando solteira, li as obras de Freud. Foi papai quem comprou para mim. 
Li porque meu desejo era a psiquiatria. Era o que eu pensava e o que eu queria, 
mas não deu certo (FERNANDES, 1997).

Do curso primário realizado no Grupo Escolar Capitão Mor Galvão, teve aulas com o 
professor e juiz Gilberto Pinheiro. O Grupo Escolar é considerado pioneiro na educa-
ção graduada e mista no município de Currais Novos.

Motivada pelo pai — um participante ativo na política local e nos movimentos re-
ligiosos e literários — Maria do Céu, em 1924, aos 14 anos, vai para Natal cursar o 
secundário no Colégio da Imaculada Conceição. No educandário, dirigido pelas irmãs 
Dorotéias, aprendeu além do inglês, o italiano e o francês. 

Após concluir, em 1928, o Curso Técnico do Comércio (diploma de Perito Contado-
ra), — embora desejasse cursar faculdade de Medicina — Maria do Céu, agora com 
18 anos, retorna a Currais Novos e vai lecionar no Ginásio particular Coronel José 
Bezerra. Paralelamente à sua prática educacional de professora, Maria do Céu Pereira 
dirigiu e fundou (com seu pai e Tristão de Barros, amigo de seu pai) O Galvanópolis 
(1931-1932) jornal que teve vida breve, mas relevante para o momento histórico. 
Embora fosse um órgão ofi cial do Currais Novos Futebol Clube (C.N.F.C.), o jornal 
acabou confi gurando-se como um dispositivo discursivo permeado de representações 
que adornaram o quadro cultural, político, econômico e social da cidade: 

Realçando os valores da nossa terra, cultuando as suas tradições gloriosas, seremos uma 
sentinela vigilante a pugnar com o maior denodo e altivez pelos seus interesses vitais. 
É o que prometemos e esperamos realizar (POR QUE NÃO RECUSEI, 1931, p. 1).

A confi ança depositada pela população local, principalmente dos que fi zeram parte 
do Currais Novos Futebol Clube, nos revela uma Maria do Céu como fi gura de 
destaque na sociedade. 

Na minha infância, recordo de Maria do Céu como uma fi gura que se destacava 
em Currais Novos, possivelmente por infl uência do pai, grande liderança na co-
munidade. Uma jovem que, começando como estudante em Natal, acredito eu, 
vinha passar as férias em Currais Novos e participava dos movimentos sociais e 
dramatizações (BARROS, 2009).

No programa Memória Viva, da Televisão Universitária de Natal, gravado em 1983, 
ocasião em que a entrevistada foi Maria do Céu Pereira, Alvamar recorda a primeira 
vez em que a viu: 

Ainda estudante do ginásio do colégio Ateneu, fi z uma excursão à cidade de Caicó 
que terminou em Currais Novos. Na ocasião, fui destacado para realizar um dis-
curso na praça da cidade. Era uma festividade, teve inclusive apresentação teatral. 
Após a minha fala, aparece-me uma jovem elegante que agradeceu em nome de 
Currais Novos. Fez um discurso belíssimo. Saí glorifi cado. Era dotada de grande 
inteligência e intelectualidade. Pude perceber, naquele momento, seu espírito de 
liderança (FURTADO, 1983).
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Nessa mesma entrevista, Maria do Céu fala de si:

Sempre fui ativa. Soube tirar proveito da província (Currais Novos). Quando jo-
vem fi z teatro na cidade. Fazia teatro, viu! Cheguei a formar um corpo de baile. 
Criava para as meninas que me cercavam. Desenhava as roupas. Fiz roupas esvoa-
çantes, fazia as posições, a luz, a cor. Usava papel de seda colorido. Fazia um jornal 
e trabalhava com papai (FERNANDES, 1983).

Tal participação na comunidade, articulada com seu espírito de liderança, parecem ter 
sido decisivos e relevantes para seu ingresso na vida política. O convite foi efetuado 
por José Augusto de Medeiros, Juvenal Lamartine e por outros políticos do Seridó, 
entre eles João Medeiros, de Jardim do Seridó:

Todos eles tinham a indicação do meu nome. Até Dinarte Mariz opinou. Ele era 
também do Partido Popular. Fui perguntar ao papai o que ele achava. Ele disse: eu 
acho que você deve aceitar. Aí eu aceitei.  Meu namorado, na época, Aristófanes 
Fernandes, ainda não era casada com ele, também aceitou muito bem. Ele já era 
político e se entusiasmou. Já morava em Natal e estava começando seu comércio 
(FERNANDES, 1983).

Quando Maria do Céu casou a 22 de agosto de 1935 com Aristófanes Fernandes, já 
era, então, deputada estadual. O casamento aconteceu em uma fazenda de Santana 
do Matos, município do Rio Grande do Norte. O marido que pertencia ao mesmo 
Partido, o Partido Popular, foi prefeito de Santana do Matos, em 1948, e deputado es-
tadual em duas legislaturas: 1954 e 1958. Em 1962, candidatou-se a deputado federal 
e elegeu-se, mas não concluiu o mandato, tendo morrido no Rio de Janeiro, após uma 
operação de úlcera perfurada no duodeno em 1965. 

Maria do Céu abraçou a causa defendida pelo Partido Popular, tendo que enfrentar, 
com isso, duras repressões que fi zeram história àquela campanha eleitoral. Nesse pe-
ríodo, Maria do Céu Pereira Fernandes, juntamente com outros nomes do Partido 
Popular a exemplo de Aldo Fernandes Raposo de Melo, Dioclécio Dantas Duarte, 
João Severiano da Câmara e José Augusto Varela, presenciou uma época de violência e 
assassinatos políticos, mas onde prevaleceu um forte ideal político.

O resultado fi nal das eleições no Estado é anunciado no dia 16 de outubro de 1935. 
O Tribunal Superior Eleitoral divulga a vitória do Partido Popular, que elege 14 de-
putados estaduais contra 11 da Aliança Social. Maria do Céu obteve 12.058 (doze mil 
e cinquenta e oito) votos. Torna-se, então, a primeira deputada estadual do Brasil, no 
Rio Grande do Norte. Nessa eleição, ainda, saem vitoriosos três deputados federais 
do Partido Popular e dois da Aliança Social. Ainda neste mesmo dia, fi ca decidida a 
convocação para a instalação da Assembleia Constituinte para o dia 19 de outubro e o 
pleito do primeiro governador constitucional do Estado para o dia 29 de outubro de 
1935. Vence Rafael Fernandes, pelo Partido Popular. 

Maria do Céu pertenceu à Primeira Assembleia Constituinte. Em 1937, foi cassada 
pelo Estado Novo. Embora o período de imensa sublevação tenha ocorrido, principal-
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mente, nas campanhas eleitorais, de acordo com Barreto (2003), Maria do Céu, du-
rante seu mandato legislativo, foi várias vezes ameaçada de sequestro e tinha soldados 
guardando sua casa. 

Mesmo com estas ameaças, era respeitada até pelos colegas de outros partidos. Entre 
eles, Gil Soares, Raimundo Macedo e José Tavares. Seu primeiro pronunciamento foi 
a inclusão do nome de Deus na Constituição. Foi seu projeto a elevação de São Miguel 
à categoria de cidade. Com uma atuação política intensa, ela contou inclusive com o 
apoio dos opositores na elaboração de seus projetos de Lei: 

Ah! meus projetinhos, eu já nem sei quando... contava até com os opositores, 
os do Partido Social (de Café Filho). Tinha muita coisa relativa assim aos mais 
necessitados, aos mais carentes e à religião também. O governo era nosso, san-
cionava todos os projetos. É que éramos maioria. Éramos quatorze contra onze 
(FERNANDES, 1997).

Maria do Céu encerrou seu mandato, após sua cassação, em 1937, com o golpe do 
Estado Novo. Deixa, então, a vida pública para se dedicar à família. Em 1960, passa 
a residir no Rio de Janeiro, somente voltando para Natal após a morte de seu marido 
Aristófanes Fernandes, em 1965. Faleceu em 2001, no Rio de Janeiro, aos 90 anos. 
Por ocasião do seu falecimento, o então governador do Estado, Garibaldi Alves, decre-
ta luto ofi cial de três dias. Segundo Azevedo (2005, p.3), “Maria do Céu Fernandes 
entrou para a história não só por abrir as portas do legislativo para as mulheres, mas 
também ter sido na visão de muitos historiadores, como a melhor oradora do seu tem-
po de atuação parlamentar”. 

O texto do Decreto nº 15.440, de 10 de maio de 2001, evidencia sua contribuição en-
quanto precursora da participação da mulher na vida pública nacional e reafi rma sua 
presença marcante e de elevada signifi cação humana e intelectual no contexto político 
e social do Estado.

Em 2002, o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, 
deputado Álvaro Dias, através da Resolução nº 0037, denomina o Espaço Cultural 
da Assembleia Legislativa, Maria do Céu Fernandes. Dois anos depois, o deputado 
Robinson Faria, na condição de Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, dis-
põe, através da Resolução nº 0029/2004, sobre a criação da Medalha do Mérito Social 
Maria do Céu Fernandes.

3. O GALVANÓPOLIS: UM 
POUCO DE SUA HISTÓRIA
O advento e o transcorrer da chamada Primeira República (1889-1930) trouxeram 
uma imprensa que se diversifi cava. A política mantinha seu espaço, mas o crescimento 
urbano propiciava o ímpeto de se reportar novos focos de notícia, fosse aquele bordão 
republicano “O Brasil Civiliza-se” ou as diferentes práticas culturais de uma sociedade 



130

Ano II, n° 2, jun/nov 2013 

em busca do progresso. Nas primeiras décadas do século XX, no Brasil, emergiam 
jornais de diversas facetas: periódicos noticiosos, literários, ofi ciais, comerciais, agrí-
colas, religiosos, esportivos e assim por diante. Seguindo a tendência nacional, no Rio 
Grande do Norte, em Currais Novos, surge O Galvanópolis:

Na alegria matinal desta radiante manhã impregnada da benéfi ca unção religiosa 
que lhe imprime o grandioso acontecimento que a cristandade cultua, esvoaçam 
as primeiras folhas desse novo periódico. O ideal dos que dirigem O Galvanópolis, 
tendo como guia o espírito fulgurante e belo de Maria do Céu, é o engrandeci-
mento desta pequena, mas generosa e boa terra. (O GALVANÓPOLIS, n. 1, Ano 
1, 30 mar. 1931, p. 1).

Em seu texto, intitulado Porque não recusei, publicado no 1º número do jornal, em 
30 de março de 1931, na primeira página, Maria do Céu apresenta aos seus leitores os 
motivos pelos quais resolve aceitar a direção do jornal: 

A bondade do povo de minha terra deu-me idoneidade para o honroso encargo 
que me quis confi ar; viu-me asseosa para desempenhá-lo; criou em mim uma 
personalidade que está muito além do meu valor intrínseco, sob o nome de dever, 
combateu com a minha imperícia e venceu. Que me resta fazer? Aceitar a incum-
bência? Fi-lo. Ao povo do Galvanópolis, sobretudo aos que constituem o C. N. F. 
C., agradeço, do íntimo da alma o modo fi dalgo com que me distinguiu, a bonda-
de que será incentivo para a realização deste grande empreendimento.

O nome dado ao jornal representa o confl ito de identidade que conduzia a realidade 
da população. Uma cidade moderna não poderia ser reconhecida por um nome que 
associasse ao imaginário rural, no caso Currais Novos. 

Currais Novos, ou antes Galvanópolis, que é nome que melhor se adapta à nossa 
aprazível cidade, já pela sua beleza estética, já pelo cunho estético de civismo e 
reconhecimento que encerra, é um dos recantos do Seridó que mais acentuada-
mente ter recebido as auras vivifi cantes do progresso nas suas múltiplas e variadas 
emanações (O GALVANÓPOLIS, n. 1, Ano 1, 30 mar. 1931, p. 1).

Por esse motivo, acatando uma sugestão de um dos fundadores da imprensa currais-
novense, Ulisses Telêmaco de Araújo Galvão, alguns intelectuais defendiam a ideia de 
que a cidade deveria ser chamada de Galvanópolis, uma alusão à família Galvão, res-
ponsável pelo povoamento do local. Contudo, o esforço desses intelectuais não surtiu 
efeito. O município continuou denominado de Currais Novos, mas como forma de 
compensação resolveram batizar um dos seus jornais com o nome O Galvanópolis, em 
respeito aos seus ideais.

De acordo com Melo (1987), o jornal era dedicado à literatura, desportos e notícias. 
Em seu primeiro ano, circulava quinzenalmente e com quatro páginas. A partir da 
edição número dois, do segundo ano, ele passou a ser mensal e dobrou o número de 
páginas. Cobrava por assinatura anual seis mil-réis (6$000), semestral quatro mil-réis 
(4$000) e número avulso setecentos réis ($700). Circulou de 30 de março de 1931 a 
15 de novembro de 1932, publicando ao todo quarenta e três números.
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Surgia, então, o periódico, de quatro páginas, com três colunas em cada uma delas. 
Quase não apresenta seções fi xas nem obedece a uma diagramação rígida.  Porém, já 
existe alguma preocupação com o discurso gráfi co, tendo em vista a variação e o ta-
manho do corpo (letra) em uma mesma página e a disposição dos textos em busca de 
equilíbrio visual. 

A primeira página de O Galvanópolis permaneceu inalterada até a vigésima quarta 
edição, estando na parte superior da revista, a data de publicação, o número da edição, 
sua periodicidade e o nome da diretora do jornal: Maria do Céu Pereira.  Logo abaixo, 
um cabeçalho para identifi cação formado pelo título em maiúsculas arredondadas; 
seguido do subtítulo Orgão Ofi cial do Currais Novos F.C. A partir do segundo ano em 
diante, substituiu o subtítulo por Órgão Independente.

O jornal tinha colaboradores diversos. Ainda, na primeira página encontro poesias de 
autoria de Sinhá Coelho e Manoel Rodrigues de Melo. Esses sonetos de abertura dis-
putavam espaço com o editorial e artigos. Escreveram para o jornal: Everton Cortez, 
Oton Filho, Tristão de Barros, Mário Domingues, Vicente Lima entre outros. Alguns 
deles utilizavam o uso de pseudônimos. Foi o que aconteceu com os colaboradores de 
O Galvanópolis. A exemplo de Manoel Rodrigues de Melo, cujos pseudônimos eram 
Rodrigues Filho e Juvenal Galeza, Everton Cortez, que usava G. Nerino e Tristão de 
Barros, com os pseudônimos Tob Jim e Cleto Jatobá. Maria do Céu Pereira, entretan-
to, não adota tal recurso e sempre assina seus textos com seu próprio nome. 

Os escritos de Maria do Céu Pereira registrados no jornal permitem ver as marcas de 
um determinado tempo condicionado às transformações que a sociedade brasileira vi-
via naquele momento histórico. Nos seus textos, registrados quase sempre na primeira 
página do jornal, identifi camos sua preocupação em discutir o progresso da nação, a 
religiosidade, a condição feminina e a educação.

Sob a forte infl uência da efervescência dos jornais, O Galvanópolis deveria contar uma 
história de progresso e desenvolvimento, com a difícil missão de convencer a popu-
lação da urgência na substituição dos antigos hábitos por outros, considerados mais 
civilizados. No primeiro número do jornal que circulou em 30 de março de 1931, a 
diretora Maria do Céu revela aos seus conterrâneos a alegria do grandioso aconteci-
mento representado pelas primeiras folhas desse novo periódico:

Elas vêm com a singeleza e a timidez de quem ausculta ambientes desconhecidos, 
a reclamar guarida no seio dessa boa e generosa gente para uma estação a mais 
duradoura possível. Elas estão despojadas de reclamos relumbantes e de apresenta-
ções pomposas. Visam é cooperar com todo o ardor, com todo o entusiasmo pelo 
engrandecimento geral da nossa terra e exaltar os méritos e o valor inconfundíveis 
da nossa gente. O nosso povo, já por um sentimento atávico, já impulsionado pela 
invasão irresistível das inovações sublimes que nos apresenta esse decantado século 
XX, é arrebatado pelos mesmos frêmitos de amor aos nobres ideais que se concre-
tizam em outras terras (O GALVANÓPOLIS, n. 1, Ano 1, 30 mar. 1931, p. 1).
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E complementa:

Estamos sendo animados por uma partícula dessa luz encantadora que acende nos 
nossos dias a fl âmula brilhante de uma civilização sem símile em tempo algum. 
As letras e esporte são cuidados com desvelo e carinho para a consubstanciação do 
brocado: “cultive um espírito são num corpo são. Está aí um alevantado ideal que 
merece ser preconizado! (O GALVANÓPOLIS, n. 1, Ano 1, 30 mar. 1931, p. 1). 

Este editorial de lançamento do jornal nos revela o comprometimento do jornal: seria 
com as letras e o esporte. No que se refere às letras, identifi camos nos textos produ-
zidos no Galvanópolis a prosa ou poesia. Crônicas, ensaios, notas, contos, colunas, 
entrevistas, editorial, ocupam mais da metade do espaço do jornal; enquanto a poesia, 
fi cou em segundo plano. Quanto ao esporte, a temática merece lugar de destaque no 
periódico, sempre publicado na última página registrando os movimentos esportivos 
realizados na cidade de Currais Novos, a exemplo dos campeonatos de futebol que 
aconteciam regularmente tendo o time do município como ator principal.

Os jogos entre os clubes da região dinamizavam as tardes de domingo em Currais No-
vos e sinalizavam o desejo de despertar nos jovens o culto ao corpo, através da prática 
de atividades físicas, particularmente o futebol. Na abertura do texto em que aparece a 
entrevista com o presidente do Currais Novos Futebol Clube, Maria do Céu transmite 
aos seus leitores a importância dos exercícios físicos:

Todos os povos civilizados exigem, como uma condição precípua para evitar o de-
pauperamento físico da raça, a prática regular dos esportes. É louvável, portanto, 
o arroubamento que nos anime e o entusiasmo com que cultivamos esses salutares 
exercícios (O GALVANÓPOLIS, n. 1, Ano 1, 30 mar. 1931, p. 4).

Além da temática esporte, pauta recorrente no jornal, outro assunto disputava espa-
ço em suas páginas: a terrível crise climática, que ora atravessava o município e suas 
consequências. Dentre os males que afl igem a zona sertaneja, avultam, sem dúvida, 
as secas que, periodicamente infestam os estados do Nordeste. O sertanejo, embora 
despreparado, mas sempre forte, suportou o embate do tempo contra todas as intem-
péries das estações e escassez da época. 

Terminou o ano de 1929, veio 1930, radiante das mais lisonjeiras esperanças 
frustradas por uma seca que consumiu todas as reservas acumuladas no ano 
anterior. Entrou 1931 e já lá se foram três meses sem que uma medida salutar 
viesse sanar ou, pelo menos, atenuar tal estado das coisas. Ao nosso ver, estradas 
possuímos com bastante sufi ciência, embora não comparáveis às do Sul, achan-
do mesmo mais acertada a construção de reservatórios de água (açudes) que 
reguem os nossos campos e facilitem a vida nos tempos daquelas calamidades 
(OTON FILHO, 1931, p.1).

Embora os fatos e comentários, que recheavam as páginas do jornal, fossem, em sua 
maioria, relacionadas às notícias de caráter próximos à realidade da região, em O Gal-
vanópolis havia espaço para os acontecimentos que eclodiam na capital do País.
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No intuito de ampliar os nossos serviços jornalísticos, acabamos de contratar no 
Rio de Janeiro a remessa quinzenal de reportagens, correspondências e notícias, 
de interesse geral. Brevemente iniciaremos a publicação desses comunicados, o 
que patenteia os esforços da direção de O Galvanópolis, no sentido de torná-lo 
cada vez mais atraente e noticioso. Com a inauguração desses serviços, desejamos 
apenas corresponder à preferência com que nos têm distinguido os nossos inúme-
ros leitores, não só desta cidade, como dos municípios vizinhos (FERNANDES, 
30 mar. 1931, p. 4). 

A partir da edição de 30 de agosto de 1931, os leitores do periódico passam a ser 
agraciados com notícias e reportagens oriundas do Rio de Janeiro. A exemplo da inau-
guração da estátua do Cristo Redentor, no dia 12 de outubro de 1931, no Rio de 
Janeiro; da reunião do Congresso Feminino, em setembro do mesmo ano e na mesma 
cidade, cuja discussão girava em torno do voto feminino; da exposição de cabeçalhos 
de jornais que aconteceu, no dia 16 de janeiro de 1932, durante a Quinzena do Livro 
Nacional, uma iniciativa da Cooperativa Editora e de Cultura Intelectual de São Paulo 
ou ainda sobre o lançamento, no Rio de Janeiro, em fevereiro de 1932, de uma revista 
ilustrada de arte, literatura e interesses gerais da mulher sob o título Brasil Feminino, 
dirigida e fundada pela escritora carioca Iveta Ribeiro.

Os esforços dispensados pela equipe do jornal em seu primeiro ano de vida parecem 
ter sido satisfatórios. No entanto, para eles ainda falta muito para atingirem as metas 
que se propuseram chegar.  No aniversário de primeiro ano do jornal, Maria do Céu 
Pereira, ciente de sua responsabilidade, enquanto diretora do periódico, agradece a 
todos que contribuíram com o sucesso de O Galvanópolis:

Graças à bondade de que têm dado provas inconcussas os nossos assinantes, graças 
à cooperação assídua de quantos conosco trabalham, graças ainda à valiosa per-
severança dos nossos colaboradores que sempre nos prestigiaram com seu apoio, 
que se dignaram iluminar as páginas simples do nosso humilde jornalzinho com o 
fulgor da sua inteligência, vencemos o primeiro ano (O GALVANÓPOLIS, n. 2, 
Ano 2, 30 mar. 1932, p. 1).

Colaboradores do jornal também afi rmam a vitória do empreendimento. Ewerton 
Cortês, em seu artigo intitulado A minha contribuição, publicado em 30 de março 
de 1932, ressalta que o aniversário do jornal é um dia de justas satisfações, não 
somente para a imprensa, mas para a cidade de Currais Novos, uma vez que a im-
prensa vive do povo para o povo, isto é, quando ela está inteiramente na sua missão 
de servir à coletividade:

A nossa imprensa sempre tem sabido corresponder a sua bela fi nalidade. E com 
desenvoltura e interesse. Com estoicismo e dedicação. Para corroborar essa afi r-
mativa estão aí as páginas de O Galvanópolis, o jornalzinho simpático e elegante 
onde Maria do Céu guarda com todo carinho e desvelo o melhor da sua inte-
ligência e do seu coração de bondade (O GALVANÓPOLIS, n. 2, Ano 2, 30 
mar. 1932, p. 2).

O colaborador reconhece, ainda, que apesar de ter sido um ano de luta, de sacrifí-
cios e de canseiras de todas as matizes, ele representa um ano de vitórias, de com-
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pletos triunfos. Tais vitórias redundam em contentamentos, em plenas satisfações 
que apagam todas as contrariedades e animam novos combates. Deseja, por fi m, a 
continuidade do jornal: 

E O Galvanópolis, airosamente continuará sem interrupção a ser o farol donde 
rebrilhará com eloquência a mentalidade sadia, forte, decisiva de nossa mocida-
de sempre vibrante, sempre entusiasta para os superiores empreendimentos. Que 
sempre vença, são os meus prognósticos, é o meu anseio (O GALVANÓPOLIS, 
n. 2, Ano 2, 30 mar. 1932, p. 2).

Iniciam-se, então, novos desafi os e as mudanças surgem.  A partir da edição número 
dois, de 30 de abril de 1932, o jornal passa por algumas transformações: 

Por motivos diversos a publicação de O Galvanópolis será feita doravante men-
salmente, obedecendo, porém, a um programa mais variado que será distri-
buído em oito páginas. Outrossim: o jornalzinho terá caráter independente. 
Circunstâncias fortuitas determinaram a retirada do Órgão Ofi cial do Currais 
Novos Futebol Clube, entretanto jamais será retirada nossa solidariedade ao 
que concerne à prática dos esportes em nossa terra. O Currais Novos Futebol 
Clube terá sempre nosso apoio e pronta adesão (O GALVANÓPOLIS, n. 1, 
Ano 2, 30 mar. 1932, p. 5).

Nessa nova fase do jornal, aparecem os anúncios. Apesar de tímidos, os seus regis-
tros representam uma inovação no cenário da imprensa brasileira, visto que uma 
das bases indispensáveis à sustentação da empresa jornalística ergueu-se, sobretu-
do, com a adoção sistemática da propaganda e publicidade. Nesses anúncios, pa-
lavras de conforto, moderna, elegante, enfatizam e revelam aspectos de renovação 
proposto pela modernidade:

Executam-se com perfeição e a preços módicos sob fi gurinos modernos: vestidos, 
tailleurs, manteaux, enxovais para noivas etc. Aceitam-se encomendas pelo correio 
para o interior do país. Pede-se dizer as medidas do corpo e as cores preferidas. 
Cartas a O VESTIDO ELEGANTE, rua do Catete, 33 A. 1 andar, sala 1, telefone 
5-2382, Rio de Janeiro. Responde-se imediatamente enviando-se o orçamento (O 
GALVANÓPOLIS, n. 2, Ano 2, 30 abr. 1932, p. 6).

No entanto, nem os anúncios e as assinaturas do jornal foram sufi cientes para mantê-
-lo circulando. Os anúncios não eram muitos e com o passar do tempo alguns assinan-
tes deixaram de pagar pelo periódico. Nas edições publicadas nos dias 7 de setembro e 
2 de outubro de 1932, são veiculadas notas oriundas da gerência do jornal que solicita 
encarecidamente aos assinantes em atraso, o obséquio de saldarem os seus débitos. 
Diante da difi culdade, O Galvanópolis deixa de circular no mês de dezembro daquele 
ano. Uma nota da redação avisa aos leitores e colaboradores sobre a interrupção:

Avisamos aos nossos prezados amigos colaboradores e assinantes que, por justos 
motivos, vamos suspender temporariamente a publicação de O Galvanópolis. 
Agradecemos a todos que nos acolheram sempre benevolentes e esperamos que 
a nossa volta, encontraremos os mesmos corações benignos para nos receber (O 
GALVANÓPOLIS, n. 2, Ano 2, 15 nov. 1932, p. 6).
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Infelizmente, o jornal não voltou a circular. A última edição foi publicada no dia 15 
de novembro de 1932. Além das difi culdades relativas aos poucos anúncios e dos 
atrasos no pagamento das assinaturas, identifi cados na leitura dos jornais, Barros e 
Santos (2005) afi rmam que o jornal deixou de circular também porque Maria do 
Céu deixou a cidade de Currais Novos para residir em Natal, passando a se dedicar à 
campanha política. 
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1 Da fi nalidade: A Revista Quipus, revista científi ca semestral das escolas de Edu-
cação e Comunicação e Artes, da Universidade Potiguar (UnP) , publica trabalhos 
inéditos sob a forma de artigo e produção iconográfi ca ou audiovisual para seu pri-
meiro número eletrônico – online. A Revista, estruturada em 2 (dois) segmentos,  
recebe, no primeiro, intitulado de Arremate, trabalhos de resultados de pesquisa 
de doutores e mestres; no segundo, intitulado de Nós iniciantes, recebe trabalho de 
iniciação científi ca, desde que haja indicação do orientador. 

2 Dos textos: Os artigos e produção iconográfi ca ou audiovisual devem ser 
inéditos, de responsabilidade de seus autores, e enviados conforme normas es-
tabelecidas pela Revista.

3 Da Quantidade de páginas

Seção Arremate: nesta seção, serão publicados 07 artigos. O número de páginas 
deve ter o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 20 (vinte) páginas. Porém, o artigo 
acompanhando produção iconográfi ca ou audiovisual deve estar entre 4 (quatro) 
e 8 (oito) páginas.

Seção Nós iniciantes: nesta seção, serão publicados 03 trabalhos, podendo ser arti-
gos resumidos ou resumos estendidos. Os artigos resumidos deverão ter o mínimo 
de 4 (quatro) e o máximo de 8 (oito) páginas. O resumo estendido, que acompa-
nha a produção iconográfi ca ou audiovisual, deve estar entre 2 (duas) e 4 (quatro) 
páginas.

4 Da produção iconográfi ca ou audiovisual: 

4.1 A produção iconográfi ca (ilustrações, fotos e imagens), deve ser na formatação 
JPG (entre 72 e 150 DPIs, no máximo, em RGB). Os desenhos, gráfi cos ou tabelas 
devem ser no formato GIF (entre 72 e 150 DPIs, no máximo, em RGB), incluindo 
os créditos e suas respectivas fontes, de acordo com a Associação Brasileira de Nor-
mas Técnicas (ABNT):

4.2 As produções artísticas audiovisuais como, por exemplo, vídeos, animações ou 
outras, serão publicadas por meio de links onde o conteúdo das mesmas encontra-
-se hospedado. É de responsabilidade do(s) autor(es) a hospedagem da produção 
audiovisual em sites de compartilhamento, bem como a divulgação do endereço 
eletrônico de acesso no artigo resumido ou no resumo estendido.
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4.3. Produções artísticas visuais como fotografi as, pinturas, gravuras, colagens, en-
tre outras, deverão estar digitalizadas, com resolução entre 72 e 150 DPIs, no má-
ximo, em RGB.

4.4. Produções em áudio devem ser no formato MP3.

4.5. Produções audiovisuais devem estar inseridas em sites de compartilhamento de 
vídeos, sendo necessário apenas divulgar o enederço para acesso.

4.6 O artigo resumido deve seguir as mesmas normas do artigo científi co.

4.7 O resumo estendido deve seguir as normas descritas no item 6.

5 Do formato dos artigos e do resumo estendido: Os textos devem ser entregues 
via Repositório Científi co e confi gurados para papel A4, observando as seguintes 
indicações:

• margens esquerda e superior, 3 cm; direita e inferior, 2 cm;

• os parágrafos devem ser justifi cados;

• recuo da primeira linha em 2 cm da margem esquerda;

• espaçamento um e meio (1,5 linha) entre linhas, exceto nas notas de fi m; 

• a fonte a ser utilizada é a Arial, tamanho 12, exceto nas notas de fi m (Arial, 10).

6 Da estrutura textual dos Artigos: A estrutura dos textos deve obedecer às normas 
da ABNT e conter os seguintes elementos: 

6.1 Elementos Pré-textuais (nesta ordem):

• Título e subtítulo (se houver), separados por dois pontos; 

• Nome do autor, acompanhado de breve currículo que o qualifi que na área de co-
nhecimento do artigo, com a respectiva titulação acadêmica e endereço eletrônico;

• Resumo na língua do texto: apresentação concisa dos pontos relevantes do texto, 
fornecendo elementos que permitam o leitor obter conhecimento prévio sobre o 
assunto a ser abordado. 

• O Resumo deve conter de 100 a 250 palavras, em seqüência de frases concisas e 
objetivas e não uma simples enumeração de tópicos. O espaçamento entre linhas 
é simples. 

• Palavras-chave: Palavras simples ou compostas que, além do título, identifi cam os 
assuntos tratados separadas por ponto e fi nalizadas por ponto. O número máximo 
de palavras-chave são 5 (cinco).
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6.2 Elementos textuais:

• Introdução: delimitação do assunto tratado e objetivos da pesquisa;

• Desenvolvimento: explanação ordenada e pormenorizada do assunto tratado;

• Conclusão: conclusões correspondentes aos objetivos e hipóteses.

6.3 Elementos pós-textuais (nesta ordem): 

• Em língua estrangeira (espanhol ou inglês): título e subtítulo (se houver), separa-
dos por dois pontos.

• Em língua estrangeira: versão do resumo na língua do texto, seguido das palavras-
-chaves, em inglês e/ou espanhol (ABSTRACT e KEYWORDS, no inglês; e RE-
SUMEN e PALABRAS-CLAVE, no espanhol);

• Notas explicativas: em fonte Arial 10, letra menor do que a usada no texto.

• Referências das obras consultadas no trabalho em fonte Arial 12; alinhados a es-
querda e com espaçamento simples entre linhas.

7 Da estrutura textual do resumo estendido: Os textos devem ser entregues via e-
-mail (e confi gurados para papel A4, observando as seguintes indicações:

• Título do trabalho.

• Nomes dos autores: até 3 nomes. Nome por extenso, em caixa alta e baixa. Indicar 
titulações (professor da escola básica, graduando, mestre, doutor, etc.) e -E-mail 
dos autores(as).

• Nome do orientador, instituição e e-mail do orientador.

• Miniresumo para metadados de busca: No mínimo 100 e no máximo 200 palavras.

• Introdução: Descrever uma visão geral sobre o tema com defi nição dos objetivos 
do trabalho e relevância da pesquisa.

• Metodologia ou Quadro Teórico

• Resultados ou Desenvolvimento

• Conclusão: Descrever a conclusão dos autores com base nos resultados ou desen-
volvimento, relacionando-os aos objetivos da pesquisa.

• Referências

• Palavras-chave: três a cinco.

8 Da Normalização

Os artigos devem estar de acordo com as normas técnicas da ABNT necessárias à ela-
boração dos artigos, quais sejam, NBR 10520, NBR 6022, NBR 6023, NBR 6024, 
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NBR 6027, NBR 6028. O item 16 desse documento apresenta algumas recomenda-
ções para orientar a formatação dos artigos.

Os artigos que não se ativerem a estas Normas serão encaminhados a seus autores que 
poderão reenviá-los, desde que efetuadas as modifi cações necessárias. 

9 Da Submissão de artigos: Os artigos devem ser submetidos por meio do repositório 
científi co da UnP pelo endereço http://www.repositorio.unp.br ou http://quipus.unp.
br . Para isso, o autor deve se cadastrar na revista e seguir os 5 passos da submissão.

10 Dos Direitos Autorais: Não haverá pagamento a título de direitos autorais ou 
qualquer outra remuneração em espécie pela publicação de trabalhos na Revista. 

11 Da disponibilização dos artigos científi cos no repositório institucional da uni-
versidade potiguar:

Os artigos selecionados e publicados na Revista Quipus serão disponibilizados no Re-
positório Científi co da Universidade Potiguar, dando acesso à produção da informação 
publicada pelos pesquisadores aos membros da comunidade acadêmica interna e ex-
terna para a gestão e disseminação da sua produção técnico-científi ca em meio digital.

Os autores com textos publicados na revista Quipus concedem a todos os usuários do 
Repositório UnP o acesso livre a sua obra, com uma licença que permite a cópia, uso, 
distribuição, transmissão e exibição pública, e ainda de produzir e distribuir trabalhos 
dele derivados, em qualquer meio digital, para produção de uma pequena quantidade de 
cópias impressas para seu uso pessoal e com fi ns acadêmicos, desde que citado a fonte.

12 Do Processo de Avaliação: As produções são avaliadas em duas etapas, segundo 
os critérios de originalidade, relevância do tema, consistência teórica/metodológica e 
contribuição para o conhecimento na área.

O documento do texto não deve conter quaisquer itens de identifi cação dos autores.
1 – Realização de uma análise prévia pelo editor da revista para veri-
fi car se o produto se enquadra dentro das linhas editoriais da mesma. 
2 - Envio para, no mínimo, dois avaliadores que, utilizando o sistema blind review, 
procederão à análise. Depois de aprovado, o texto passará por aconselhamento edito-
rial, normalização, revisão ortográfi ca e gramatical.

13 Do Endereço da Revista: O email para contato é  edunp@unp.br.  Esse endereço 
não é o endereço de submissão de textos para a revista. 
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14 Editores da Quipus

Prof. Dr. Manoel Pereira da Rocha Neto

Prof. Robson William Potier 

15 Orientações da ABNT

15.1 Da numeração progressiva: A numeração progressiva deve ser adotada para siste-
matizar o conteúdo do trabalho nas seções do texto. Após a numeração da seção, usa-se 
apenas 1(um) espaço de caractere, conforme orienta a norma da ABNT (NBR 6024).

Divisão Exemplo

Seção Primária 1 CAIXA ALTA E NEGRITO

Seção Secundária 1.1 CAIXA ALTA E SEM NEGRITO

Seção Terciária 1.1.1 Caixa baixa e com negrito

Seção Quaternária 1.1.1.1 Caixa baixa e sem negrito

Seção Quinária 1.1.1.1.1 Caixa baixa e com grifo

Após a seção quinária recomenda-se não 
subdividir mais e adotar o uso de alíneas: 
a).... b)...

a) alínea

15.2 Das citações: As citações podem ser diretas e indiretas e deverão ser feitas de acor-
do com a norma da ABNT (NBR 10520) da seguinte forma:

15.2.1 Citação direta no texto:

- Citações de até três linhas, devem estar inseridas no corpo do texto e contidas entre 
aspas duplas. 

Ex.:”Dizer que os homens são pessoas e, como pessoas, são livres, e nada concreta-
mente fazer para que esta afi rmação se objetive, é uma farsa” (FREIRE, 2005, p.40)  .

- Citações de mais de três linhas devem ser destacadas com recuo de 4 cm da margem es-
querda com letra menor que a do texto (Arial 10), espaço simples entre linhas e sem aspas.

Ex.: 

Ao longo da história, a educação e a profi ssionalização femininas têm sido sempre 
relegadas a um plano secundário; Muitas vezes também são objeto de distorções 
do ponto de vista dos homens e até das próprias mulheres que, por força das 
imposições culturais, assimilavam valores masculinos e aceitam ser confi nadas à 
reprodução biológica e às esferas privadas sem questionar esse papéis. (ALMEI-
DA, 1998, p.23).
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Para enfatizar trechos da citação, deve-se destacá-los indicando esta alteração com a 
expressão “grifo nosso” entre parênteses após a chamada da citação ou “grifo do autor”, 
caso o destaque já faça parte da obra consultada.

As citações devem vir acompanhadas das referidas fontes, ano de publicação e pagina-
ção, respectivamente, respeitando os direitos autorais do autor. 

15.2.2 Citação indireta no texto: São transcrições ou reproduções da idéia do texto 
original sendo transcritas com outras palavras. Nesta citação é importante a indicação 
de autoria, porém não necessita das aspas e a paginação é um elemento opcional.

Ex.: Segundo Freire (2005), todo ser se transforma ou se desenvolve dentro de si mes-
mo, nas relações de suas contradições.

15.2.3 Citação com reticências: é usada quando houver omissão de parte do texto 
transcrito no início, no meio ou fi nal da citação, usa-se a reticência entre colchetes.

- Com omissão no início da citação:

Ex.: “[...] uma família dominava o sistema postal europeu, a Tassis ou Taxis ( o termo 
“táxi”, atualmente de uso internacional, é derivado do seu nome). Foi essa família, 
dona dos correios dos imperadores Habsburgo a partir de 1490, que desenvolveu o 
sistema usual, operando de acordo com uma tabela fi xa”. (BRIGGS ; BURKE,2006, 
p.33).

- Com omissão no fi nal da citação:

Ex.: “A tarefa de administrar a visibilidade dos líderes políticos através da mídia assu-
miu uma importância ainda maior. Há algumas semelhanças com os tipos de estraté-
gias empregadas pelos governantes como Luís XIV, mas as condições sociopolíticas da 
administração da visibilidade neste século XX já são  bem diferentes das que prevale-
ceram nos inícios do século XIX  [...]”. (BRIGGS ; BURKE,2006, p.123).

- Com omissão no meio da citação:

Ex.: 

[...] tentar fazer o futuro acontecer é arriscado; mas é uma atividade racional. E é 
menos arriscado do que continuar a trajetória com a confortável convicção de que 
nada vai mudar [...]. O propósito da tarefa de construir o futuro não é decidir o 
que deve ser feito amanhã, mas o que deve ser feito hoje, para que haja um ama-
nhã [...]. Impor ao futuro, que ainda não nasceu, uma nova idéia que tenda a dar 
uma direção e um formato ao que está por vir. Isso poderia ser chamado de fazer 
o futuro acontecer. (FARIAS, 2005, p. 147).

A citação de citação deve ser evitada, já que a obra original não foi consultada e há 
risco de falsa interpretação e incorreções.

Indica-se uma citação de citação pelas expressões “apud” ou “citado por”.
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Deve ser indicada obedecendo à seguinte ordem: sobrenome do autor do documento 
original, seguida da expressão “apud” ou “citado por”, e sobrenome do autor da obra 
consultada e da data. Na lista de referências bibliográfi cas, deve-se colocar somente a 
obra consultada.

Ex.: [...] reconhecendo a contribuição do profi ssional a partir da análise de uma série 
de dimensões e motivações que o impele a esforçar-se mentalmente e fi sicamente e 
a alocar seus esforços de uma maneira que sirva aos interesses da organização (MIL-
GROM; ROBERTS apud HIPOLITO, 2001, p. 26).

15.3 Das Ilustrações: São consideradas ilustrações os gráfi cos, desenhos, mapas, fo-
tografi as, lâminas usadas para enriquecer o texto. Devem ser citadas integrando-se ao 
texto. As ilustrações devem seguir os seguintes passos:

• A legenda deve ser clara, breve e objetiva, com ponto fi nal. Deve fi car sem negrito, 
precedida da palavra fi gura numerada consecutivamente, com algarismos arábicos, 
em negrito e na ordem de sua ocorrência no texto;

• Os textos de legenda podem ser justifi cados, alinhados à esquerda ou à direita, e 
posicionados ao lado ou acima da fi gura;

• - As fi guras já publicadas devem conter a fonte de onde foram extraídas, localizada 
abaixo da legenda e grafada em fonte menor que a do texto e com espaçamento 
simples entre linhas.

Ex.: 

Figura 1: Docente UnP.

Fonte: Assessoria de Imprensa da UnP.

15.4 Das tabelas: Para a elaboração das tabelas, deve-se seguir as Normas de Apresen-
tação Tabular do IBGE e obedecer os seguintes passos:

• A palavra “Tabela” deve vir na parte superior da mesma, seguida do número de 
ordem (em algarismos arábicos) de acordo com a ocorrência da mesma no texto e 
o título que explique seu conteúdo. A fonte de onde foi extraída deve ser colocada 
logo abaixo da tabela. Sua localização deve ser a mais próxima do texto, ou confor-
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me a apresentação gráfi ca do trabalho. A fonte deve ser menor que a do texto e o 
espaçamento entre linha simples;

• Devem ser citados no texto em ordem seqüencial e suas citações devem vir entre 
parênteses ou integrada ao texto;

• Não se deve fechar as laterais das tabelas.

Ex.: 

Tabela 1: Quantitativo anual de publicações.
ANO QUANTIDADE
2010 20
2009 11
2008 07

Fonte: Do autor,

16.5 Das referências e notas com indicação da fonte de pesquisa: devem incluir apenas 
as referências mencionadas no texto e em tabelas e ilustrações. Devem aparecer em or-
dem alfabética e seguindo as normas estabelecidas pela NBR 6023 da ABNT. Segundo 
a norma, as referências são alinhadas à margem esquerda da página com espaçamento 
simples entre linhas e separadas entre si por espaço duplo.

Segue alguns exemplos de referências:

Livro de um ou dois autores:

TRAVAGLIA, Luiz C. Gramática e interação: uma proposta para o ensino de gramá-
tica. 12 ed. São Paulo: Cortez, 2008.

LIBERATO, Yara ; FULGÊNCIO, Lúcia. Um modelo de descrição da leitura. In: É 
possível facilitar a leitura: um guia para escrever claro. São Paulo: Contexto, 2007.

Com mais de três autores:

KAHN, T. et al. O dia a dia nas escolas. São Paulo: Instituto Latino-Americano das 
Nações Unidas para a Prevenção do Delito e Tratamento do Delinqüente; Instituto 
Sou da Paz, 1999.

Revista científi ca:

MÉNDEZE, G. Origem, sentido e futuro dos direitos humanos: refl exões para uma 
nova agenda, Revista SUR: Revista Internacional de Direitos Humanos, São Paulo, V. 
1, n.1, p. 12, 2004.
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Monografi a, Tese e Dissertação:

NUNES, Aff onso Henrique da Silva Real. A educação informal para o consumo 
infantil e juvenil na televisão e na mídia, 2011. 225 fl s. Tese (Doutorado em Educa-
ção) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, 2011.

Trabalhos apresentados em congressos:

CARVALHO, A. M. S. ; PONTES, R. B. Leitura como expressão de aprendizagem 
para a vida: ações docentes. In: XIV CONGRESSO DE LEITURA DO BRASIL, 
2003, Campinas, Anais... p. 250-251

Em meio eletrônico:

FONSECA, A. M. E. O discurso das mudanças e a comunicação organizacional. 
In: XXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, Salvador/BA:2002. 
Disponível em: <http://www.portal-rp.com.br/bibliotecavirtual/culturaorganizacio-
nal/0168.pdf>. Acesso em: 19 nov. 2004, 01:26:10.




