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Fernando Pessoa.
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por Helena Mello de Carvalho.62
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programas dos cursos de formação de professores, de 
todo o país,  disciplinas como História da África e  Cultura 
Afro-brasileira com o objetivo de valorizar a presença 
negra no Brasil, contribuindo para eliminar preconceitos 
e discriminações contra descendentes de homens e 
mulheres escravizados, que participaram da construção 
da cultura brasileira em todos os seus níveis. Esta questão 
é aqui abordada por Sueli Biasetti.
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Em 2020 uma pandemia tomou conta do mundo, 
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e desinfeta-las com álcool em gel. Os modos de 
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home-office. O enfrentamento nas escolas do nosso 
país é, aqui, tratado por Mônica Lopes.
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Na mitologia, Hermes, o filho de Zeus, é um viajante 
em busca de hospedagem. Representa, hoje, o 
turista, o imigrante, o estrangeiro, como aqui 
demonstra Marcela Calvo Monteiro ao tratar de 
literatura e hospitalidade.
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Apresentação

A importância de se ensinar artes para 
crianças de modo prático, em que elas 
realizem experiências concretas de modo 

lúdico e criativo, é ressaltada nesta edição, que 
contempla, ainda, discussões  sobre a atual BNCC, 
além de relembrar a legislação que implantou o ensino 
de cultura afro-brasileira nas escolas, com a intenção 
de aprimorar as relações étnico-raciais no país.

A pandemia que tomou conta do mundo, 
matando milhares de pessoas dentro do Brasil, não 
poderia ficar de fora – e aqui é tratada, considerando 
aspectos do convívio com ela mantido no trabalho e 
na vida escolar.

As eternas indagações sobre a sedução poética 
são retomadas, ao mesmo tempo que outras questões 
relevantes são colocadas, como os conceitos de 
mimesis desenvolvidos tanto por Platão como por 
Aristóteles, no trato ficcional. O teatro de Gil Vicente 
é revisto a partir de Almeida Garrett, que através de 
uma leitura crítica do passado procurou restaurar o 
gosto pelo teatro português. É, também, revista um 
pouco da obra de Baudelaire e de sua visão sobre a 
modernidade, além de uma volta ao passado, uma 
visita ao deus Hermes, filho de Zeus, para tratar de 
hospitalidade na literatura. 

Os adornos das baianas em ouro, pedras 
preciosas e outros materiais, designs e funções são 
também considerados nesta edição.

Boa leitura!

Zenaide Bassi Ribeiro Soares
Diretora Responsável
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UM AUTO DE GIL VICENTE - 
DRAMATURGIA E HISTÓRIA EM 

ALMEIDA GARRETT
A PLAY BY GIL VICENTE : 

DRAMATURGY AND HISTORY IN 
ALMEIDA GARRETT

PALAVRAS-CHAVE

RESUMO

ABSTRACT

KEYWORDS
Garrett. Gil Vicente. Teatro. Dramaturgia.

Almeida Garrett é um dos principais autores da literatura 
portuguesa; por ser profundamente devotado à vida literária e 
política, responsabilizou-se por uma rica herança de obras dignas 
de apreciação e investigação acadêmica. Entre a diversidade de 
gêneros encontrados no legado garrettiano, um recebe especial 
destaque, o drama. Assim, o presente trabalho tem como finalidade 
sintetizar trabalhos anteriores acerca da obra Um Auto de Gil 
Vicente, de Almeida Garrett, e contribuir para as relações entre 
a dramaturgia e a história, ilustrando de que forma e com que 
recursos o autor faz uma leitura do passado, propondo um novo 
olhar para sua própria realidade. Partindo da revisão do tema, 
buscou-se compreender e descrever por quais razões Almeida 
Garrett vale-se da figura de Gil Vicente, com o propósito específico 
de reavivar o teatro nacional português. 

Almeida Garrett is one of the main authors of Portuguese literature; 
because he was deeply devoted to literary and political life, he 
was responsible for a rich heritage of works worthy of academic 
research and appreciation. Among the diversity of genres found in 
the Garrettian legacy, one receives special emphasis, the drama. 
Thus, the present work aims to synthesize previous works about the 
work Um Auto by Gil Vicente, by Almeida Garrett, and to contribute 
to the relationships between dramaturgy and history, illustrating 
how and with what resources the author makes a reading of the 
past, proposing a new look at its own reality. Starting from the 
revision of the theme, we sought to understand and describe why 
Almeida Garrett uses the figure of Gil Vicente, with the specific 
purpose of reviving Portuguese national theater.

Garrett. Gil Vicente. Theater. Dramaturgy.

Autor e Texto
Author - Text

Adriana Specht Bonki
Edson Santos Silva
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UM AUTO DE GIL VICENTE - DRAMATURGIA E 
HISTÓRIA EM ALMEIDA GARRETT

IN A PLAY BY GIL VICENTE : DRAMATURGY AND
HISTORY IN ALMEIDA GARRETT

Almeida Garrett tem seu nome inscrito entre os 
principais autores na literatura portuguesa; 
profundamente devotado à vida literária e política, 

assinou uma profícua obra digna de apreciação e cautelosa 
investigação acadêmica. Entre a miríade de gêneros 
encontrados no legado garrettiano, um recebe especial 
destaque, o drama.

Garrett elegeu o teatro para levar a cabo seu projeto 
literário politicamente engajado, como elucida Silva (2001, 
p.2): “extensão desse comprometimento é sua literatura 
que, engajada, tem um claro projeto a ser perseguido, a 
crítica a sua contemporaneidade através de uma cuidadosa 
leitura do passado”.

Com efeito, entre os anos de 1821 a 1842, tal intento 
alcançou os palcos lusitanos, em particular quando escreve 

Adriana Specht Bonki*
Edson Santos Silva**

Garrett procurou reavivar o gosto do 
público pela arte dramática

* Graduanda Curso de Letras, Unicentro, Irati, PR.
**Professor Associado Literatura Portuguesa, Unicentro, Irati, PR.
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e encena pela primeira vez, na rua dos Condes, Um Auto de 
Gil Vicente, peça na qual Garrett exibe a vivaz inventividade 
de seu predecessor (Gil Vicente), bem como a figura de 
Bernardim Ribeiro, para dar voz ao passado e concretizar 
sua intenção de fazer renascer o teatro português:

O drama de Gil Vicente que tomei para 
título deste não é um episódio, é o assunto 
mesmo do meu drama, é o ponto que enlaça 
e do qual se desenlaça depois da acção, por 
consequência a minha fábula, o meu enredo 
ficou, até certo ponto obrigado. Mas eu não 
quis só fazer um drama de outro drama, e 
ressuscitar Gil Vicente a ver se ressuscitava 
o teatro.  (GARRETT, 1841, p.2)

Esta pesquisa limitará seu corpus a somente essa peça, 
situada no cerne do empreendimento dramatúrgico garrettiano, 
possibilitando uma compreensão mais aprofundada da obra. 
Nosso trabalho permitirá que, ao voltarmos nossos olhos ao 
passado, consigamos fazer do presente e realidade do teatro 
português uma leitura esclarecedora, instrumentalizados para 
tanto pela consequência da investigação científica a que se 
propõe todo investigador.

Muitos pesquisadores têm voltado sua atenção ao 
teatro nas últimas décadas. Com um volume crescente da 
investigação acerca do tema, observou-se uma primazia pelo 
texto em detrimento do espetáculo. Compreendemos que a 
imensidão de elementos cênicos (a saber, o espaço cênico, 
cenário, iluminação, som, a atuação do elenco) possibilita 
uma análise assaz aprofundada dos aspectos semânticos 
da obra, atualizados no momento da performance. No 
entanto, o texto cênico no presente contexto configura-
se em menor relevância, visto que é no texto dramático 
e seu prefácio, de autoria do próprio dramaturgo, que se 
concentra o problema desta pesquisa, no que encontramos 
validação nas palavras de Barata: “seja como for, o texto 
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apesar de todas as considerações, é o que nos fica. No fundo 
ele é o tecido, é o esqueleto de um corpo glorioso, do qual 
pelas mais variadas formas, nos procuramos aproximar”. 
(BARATA, 1991, p.33).

Diante do exposto, o presente trabalho objetiva, ao 
sintetizar trabalhos anteriores acerca da obra de Almeida 
Garrett, contribuir para as relações entre História e 
Literatura, e com o produto dessa síntese elaborar um 
artigo cientifico que estreite as relações entre a dramaturgia 
e a história, ilustrando de que forma e com que recursos 
o autor faz uma literatura do passado e encontra subsídio 
para propor um novo olhar para sua própria realidade. E 
a partir da revisão da literatura científica acerca do tema, 
compreender e descrever por quais razões Almeida Garrett 
vale-se da figura de Gil Vicente, com o propósito específico 
de reavivar o teatro nacional português.

A pesquisa foi desenvolvida a partir de estudos 
bibliográficos que, segundo Gonsalves:

É caraterizada pela utilização de fontes 
secundárias, ou seja, pela identificação e 
análise dos dados escritos em livros, artigos 
de revistas, dentre outros. Sua finalidade é 
colocar o investigador em contato com o 
que já se produziu a respeito do seu tema de 
pesquisa. (GONSALVES, 2011, p.40). 

A problemática levantada neste trabalho objetivou 
analisar de que forma e com que recursos Almeida 
Garrett faz uma leitura do passado para propor um novo 
olhar para a própria realidade. E partindo da revisão da 
literatura a respeito do tema, compreender e descrever 
por quais razões Almeida Garrett vale-se da figura de Gil 
Vicente com o propósito específico de reavivar o teatro 
nacional português, que foi averiguada pautada em estudos 
bibliográficos levantados por meio de livros impressos e 



 10 TEMA

ainda textos digitais adquiridos por meio de pesquisa em 
repositórios e banco de dados, dentre outros.

Em 1836, aconteceu em Portugal uma revolução na qual 
Passos Manuel foi colocado no poder, amigo e admirador 
de Almeida Garrett, que resolveu por meio do grande 
autor reorganizar o teatro português que havia caído no 
esquecimento, desde a época de Gil Vicente.

Garrett foi escolhido por ser um homem bastante 
comprometido com a arte e cultura de seu país:

Poucos autores viveram tão intimamente 
as questões políticas de seu tempo 
como Almeida Garrett. Questionamentos 
e reflexões sociais constantes, mesmo 
quando já desiludido com as causas pelas 
quais lutou em sua juventude, marcam 
de forma peculiar a obra desse célebre 
escritor português. O século XIX foi um 
período muito atribulado na história de 
Portugal e Almeida Garrett foi, sobretudo, 
um escritor marcado pelo seu tempo 
histórico. (JAMEL, 2019, p. 40).

O escritor sempre teve grande influência no país, já 
que desde cedo foi engajado por causas que defendiam o 
patrimônio cultural português; dono de uma consciência 
crítica vislumbrava uma sociedade mais justa.

A partir desse histórico de Garrett, podemos elencar 
algumas das razões pelas quais Passos Manuel lhe confia 
a nobre missão de resgatar a dramaturgia portuguesa, que 
perpassava por tempos sombrios:

Passos Manuel, colega e amigo de Garrett, 
assina uma Portaria régia, convidando-o 
a implementar - sem perda de tempo um 
plano para a fundação e organização de um 
teatro nacional nesta capital, o qual sendo 
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uma escola de bom gosto, contribua para 
a civilização e aperfeiçoamento moral da 
Nação portuguesa e satisfaça aos outros 
fins de tão úteis estabelecimentos. (SILVA, 
2009, p. 38).

O  teatro nacional português havia entrado em decadência, 
dentre outros motivos pela falta de interesse do público. “O 
teatro é um grande meio de civilização, mas não prospera 
onde a não há. Não tem procura os seus produtos enquanto 
o gosto não forma os hábitos e com eles a necessidade”. 
(BIBLIOTECA DE AUTORES PORTUGUESES, 2007, p.88). 
Porém, havia também outros motivos que contribuíram para 
sua queda ao longo do tempo, como a simplista reprodução 
de modelos teatrais europeus, sem nenhum enfoque 
nacional que permitisse o reconhecimento do público pelo 
conteúdo representado.

Dentre outros motivos que também levaram à extinção 
do teatro português, pode-se citar que, desde tempos 
anteriores, referentes a outros reinados, o teatro português 
foi pouco valorizado.

Iniciamos com D. Sebastião, que não fazia outra coisa 
que não fosse rezar e brigar em seu reinado. Em seguida, D. 
João IV havia proibido as apresentações teatrais; apesar de 
apreciar as artes, limitou-se ao gosto pela música religiosa. 
Depois, D. João V somente primava pela leitura de grandes 
livros. D José deu primazia ao gosto pela ópera, e no tempo 
de D. Maria I, havia sido proibido que mulheres subissem aos 
palcos. (BIBLIOTECA DE AUTORES PORTUGUESES, 2007).

A partir desse contexto, Garrett se propôs a produzir um 
trabalho que reorganizasse o teatro nacional e reavivasse o 
gosto do público pela arte dramática; para isso, utilizou-se 
da intertextualidade, a partir de uma obra de Gil Vicente:

Garrett tomou contacto com as obras de 
Gil Vicente, publicadas no ano de 1834 em 
Hamburgo, sob a direcção de José Victorino 
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Barreto Feio e José Gomes Monteiro na 
tipografia de Langhoff, organizada em três 
volumes, facto que lhe incutira o interesse 
pelo dramaturgo, funcionando de acordo, 
o referido no artigo intitulado - Origens 
do theatro moderno: Theatro portuguez 
até aos fins do século XVI‖ presente no 
jornal denominado O Panorama, de 13 de 
Maio de 1837. Deste modo, para a criação 
do seu Auto, toma como base a peça 
metadiegética As cortes de Júpiter da 
autoria de Gil Vicente, que lhe servira de 
inspiração. (SILVA, 2009, p. 43).

Desta forma, a obra garrettiana intitulada Um auto de Gil 
Vicente teve o intuito, como já salientado, de ressuscitar o 
teatro nacional; assim, Garrett fez isso valendo-se do legado 
vicentino, criando Um auto de Gil Vicente, uma espécie de 
peça dentro de outra.

O drama de Gil Vicente que tomei para título 
deste não é um episódio, é um assunto do 
meu drama, é o ponto em que se enlaça e 
do qual se desenlaça depois a acção, por 
consequência a minha fábula, o meu enredo 
ficou, até certo ponto obrigado. Mas eu não 
quis só fazer um drama, e sim um drama 
de outro drama, e ressuscitar Gil Vicente a 
ver se ressuscitava o teatro. (BIBLIOTECA 
DE AUTORES PORTUGUESES, 2007, p.96)

Esplêndido em suas ideias, Almeida Garrett teve uma 
atitude inovadora à época, ao utilizar-se de uma peça já 
apresentada para elaborar uma nova, usando criticamente a 
leitura do passado para representar o presente.

O título da sua peça em si remete a um grande ícone do 
teatro, predecessor a Garrett, Gil Vicente, também conhecido 
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como o pai do teatro português, para que, diante de uma 
demonstração do passado, o presente pudesse fazer sentido 
e a arte dramática portuguesa fosse reavivada.

Em virtude de Garrett se encontrar preocupado 
com o estado da cultura no nosso País, mais 
concretamente com o teatro, que  acompanhava 
de perto no seu cargo de inspector-geral, 
realizou esta peça de reflexão sobre o mesmo, 
escolhendo para título o pai do teatro. (SILVA, 
2009, p. 107).

Sua função iria muito além do esperado; além de recriar 
o teatro português, precisava fazer isso de maneira que 
chamasse a atenção do público, pois o teatro até então 
desenvolvido já se encontrava ultrapassado e se baseava 
em reproduções de modelos de outros países. “Por outras 
palavras, o teatro tinha público, mas o pouco que existia 
investia o seu dinheiro em peças que não eram de qualidade, 
pois se baseavam em imitações de modelos estrangeiros.” 
(SILVA, 2009, p. 46). Diante dessa questão, Garrett elaborou 
uma peça integrando ao elenco figuras renomadas e 
significativas à cultura portuguesa, para que, além de ser 
criada uma nova percepção de teatro, o passado fosse 
utilizado para explicar os fatos ocorridos.

Os personagens presentes em um Auto de Gil Vicente 
são El rei D. Manuel, Infanta D. Beatriz, Bernardim Ribeiro, 
Gil Vicente, Paula Vicente, Pêro Sáfio, Conde de Vila Nova, 
Garcia de Resende, Barão de Saint-German, Doutor Jofre 
Passério Chatel, Bispo de Targa, Mordomo Mor D’el-rei, um 
pajem, D’el-rei, Dona Inês de Melo e Joana do Taco.

A peça de Almeida Garrett foi composta em diferentes 
cenas, dividida em três atos, em que cada cena ocorre em 
um cenário distinto.

O primeiro ato ocorre em Sintra, local onde Pêro Sáfio 
ensaia para atuar na peça Cortes de Júpiter. Em seguida, 
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aparece Bernardim Ribeiro, para quem Sáfio relata que, 
durante a encenação da peça, uma moura usando uma 
máscara entregará um anel à D. Beatriz. É então que 
Bernardim Ribeiro planeja fazer o papel da moura para se 
aproximar de sua amada D. Beatriz. É no mesmo ato que 
a infanta confidencia a Paula Vicente, filha de Gil Vicente, 
seu amor por Bernardim.

O segundo ato acontece nos paços da Ribeira, local 
onde se desenrolavam os ensaios e preparativos para a 
representação da peça, em que Gil Vicente e Paula Vicente 
não ficam satisfeitos com a atuação da moura interpretada 
por Joana do Taco. É então que Bernardim Ribeiro entra e 
pede a Gil Vicente, com a ajuda de Paula Vicente, para fazer o 
papel da moura. Quando Bernardim entra em cena, durante 
a representação, acaba modificando as falas da Moura, 
dando-lhes um tom de lirismo. Dessa forma, o rei percebe 
a presença de Bernardim, interrompendo a apresentação e 
se retirando; enquanto isso, a infanta desmaia.

O terceiro ato acontece no Galeão de Santa Catarina, 
navio responsável por transportar a infanta D. Beatriz; D. 
Manuel vai despedir-se da filha e consigo leva o Chatel, 
que fica desconfiado das atitudes da infanta. Nessa mesma 
cena, Paula Vicente, que ama Bernardim em segredo, o 
ajuda a se encontrar com sua amada, D. Beatriz, para ele 
se declarar; Paula sofre com essa situação, pois o ama 
em segredo. Ao se encontrar com D. Beatriz, Bernardim 
Ribeiro revela que prefere a morte a viver sem ela; nesse 
momento, soa o apito de saída do navio e ele se atira ao 
mar. Quando D. Manuel chega para se despedir da filha, a 
encontra desacordada, o que deixa a dúvida no final se D. 
Beatriz teria desmaiado ou morrido.

Em O Auto de Gil Vicente, Almeida Garrett cita nomes 
como Gil Vicente, Bernardim Ribeiro, dentre outras figuras 
ilustres da história de Portugal, assim elucidado em:
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Gil Vicente, homem do povo, cobiçoso de 
fama e de glória, todo na sua arte,[...] [...] 
Original a atrevido em suas composições, 
o seu estilo era todavia de poeta cortesão, 
conhece-se. Os cinismos que hoje lhe 
achamos, ou não soavam tais nos ouvidos 
daquele tempo, ou permitia a singeleza dos 
costumes mais liberdade no rir e folgar, 
porque havia mais estreiteza e pudor nas 
coisas serias e deveras. (BIBLIOTECA DE 
AUTORES PORTUGUESES, 2007, p.94-95).

Gil Vicente, dramaturgo e poeta português, foi um 
homem muito próximo da corte portuguesa, responsável 
por eventos palacianos; além de escrever, também atuou 
em muitas peças. “Gil Vicente, para além de autor, foi actor 
e encenador. Estas características, bem como o seu estilo 
dramático atrevido, foram aproveitadas por Garrett no seu 
Auto.” (SILVA, 2009, p.57). Escritor e poeta português, tinha 
grande gosto por inovações literárias, foi um grande autor 
do seu tempo.

Também Bernardim Ribeiro, grande poeta português, é 
mencionado na peça de Garrett,

Bernardim Ribeiro, ao contrário, nobre e 
cavalheiro, cultivava as letras por passatempo 
e a corte por ofício. Mas a poesia, que em 
casa lhe entrara como hóspeda e convidada, 
fez-se dona dela e tomou posse de tudo. Foi 
poeta não só quando escrevia, mas pensou, 
viveu, amou - e amar nele foi viver -, amou 
como poeta. (BIBLIOTECA DE AUTORES 
PORTUGUESES, 2007, p.95).

Bernardim Ribeiro foi escolhido por Garrett para ser 
um dos personagens centrais do drama, justamente por ter 
contribuído para a construção da historicidade da literatura 
portuguesa. Garrett, além de ter o intuito de fazer renascer 
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o teatro, ainda conseguiu valorizar com sua obra o trabalho 
de outros que, assim como ele, de alguma maneira fizeram 
esforços em prol da cultura portuguesa.

Tanto Gil Vicente, grande defensor do teatro português, 
quanto Bernardim Ribeiro, poeta aristocrata, foram pessoas 
que se utilizaram de sua intelectualidade em favor da arte, e 
seus trabalhos na obra de Garrett puderam ser retomados.

A biografia de Bernardim é fundamental para 
determinar a sua importância no contexto 
da lenda presente no Auto garretiano, e 
também Gil Vicente, que surge presente 
como personagem de contraste, torna-se 
importante no seu estilo dramático, para se 
perceber a valorização do mesmo pelo autor. 
(SILVA, 2009, p.57).

Verifica-se que Almeida Garrett retoma nomes que foram 
de alguma forma admiráveis, tanto para a dramaturgia, quanto 
para a historicidade cultural de seu país, mostrando de 
forma crítica como aquelas figuras tiveram sua contribuição 
para a herança das artes portuguesas.

No respeitante às personagens, Garrett 
serviu-se de Gil Vicente no que diz respeito 
ao seu carácter sábio no âmbito do teatro e de 
Bernardim Ribeiro no seu sentimentalismo 
envolto em saudade, de forma a recuperar 
génios que a censura tinha perturbado, 
conferindo-lhes um papel activo. (SILVA, 
2009, p. 45).

Houve intensas transformações culturais em Portugal 
ao longo do século XVI, período que ofereceu maior 
porcentagem de produção cultural em Portugal, e dentre 
os nomes mais elucidados na época estão Gil Vicente e 
Bernardim Ribeiro. (SARAIVA, 1983, p.172-173).
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A partir desse contexto, Almeida Garret apropriou-se da 
obra As Cortes de Júpiter, de Gil Vicente, e construiu seu 
drama, fazendo do momento histórico vivido anteriormente 
por seu predecessor Gil Vicente uma forma autêntica de 
trazer um novo jeito de fazer teatro. E como já salientado,

Deste modo tomou como pano de fundo 
As Cortes de Júpiter, confrontando o poeta 
das Saudades, Bernardim Ribeiro, com Gil 
Vicente, o pai do teatro, a fim de mostrar dois 
lados completamente opostos apresentando-
se o primeiro, detentor de um carácter 
sentimental envolto de emotividade e lirismo 
e o segundo, cómico e grande dramaturgo. 
(SILVA, 2009, p. 107).

Assim, Almeida Garrett pôde reavivar o teatro português, 
até então deixado de lado, usando figuras que realmente 
representavam algo para seu povo, fazendo com que a peça 
Um Auto de Gil Vicente passasse uma mensagem que, de 
certa forma, fizesse com que o público se identificasse, já 
que eram fatos que realmente faziam parte da história do 
próprio teatro português. 

Garrett conseguiu produzir um drama originalmente 
português, marcando uma nova época para a arte da 
dramaturgia, e deixando de lado as imitações até então 
reproduzidas, que não mais agradavam ao público.

Considerações Finais

Findando nosso trabalho, à luz da obra Um Auto de Gil 
Vicente, de  Almeida Garrett, enfatizamos que, além de reavivar 
o teatro português por meio da historicidade da própria 
cultura do povo, o autor marcou um momento importante 
para a dramaturgia portuguesa. A obra proporcionou uma 
reaproximação do público pelo teatro, e ao mesmo tempo 
possibilitou a reflexão a respeito da história do próprio país.
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Garrett utiliza-se de manifestações artísticas, nesse 
caso, a arte dramática, para formar a consciência crítica 
do povo, fazendo pensar e refletir acerca de seu próprio 
passado, e assim ressignificar o presente.

O autor trouxe a influência de grandes nomes, dentre 
eles o de Gil Vicente, por se tratar de um autor que fez parte 
da construção da arte e cultura portuguesa, e ter seu nome 
entre as mais ilustres figuras que perpassaram pela história 
das manifestações artísticas de seu país. 

E desse modo, conseguiu criar uma peça originalmente 
nacional, tornando o resgate dos feitos desse astuto artista 
memorável e único, graças à arte da dramaturgia, que tem o 
poder de criar e recriar a cada apresentação, tornando cada 
espetáculo único e irrepetível.
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Se tivermos que trazer à luz uma conceituação mais 
geral de Mímesis (já que ela foi ganhando, ao longo 
do tempo, inúmeras outras definições), podemos 

dizer que significa a ação ou a faculdade de imitar (imitatio, em 
latim), copiar, reproduzir ou representar a natureza. Heródoto 
(485 a.C. - 425 a.C.), considerado o “pai da História”, foi o 
primeiro a empregar este conceito e Aristófanes, em sua 
peça “As tesmoforiantes ou As mulheres que celebram as 
Tesmofórias” (411 a.C.), utilizou-o também. São os registros 
mais antigos dos quais temos notícias até o momento atual.

Tanto Platão quanto Aristóteles enxergavam na mímesis 
justamente o que foi dito acima: que ela é uma representação 
da natureza, uma imitação da vida. Para Platão toda criação 
artística era uma “imitação da imitação”, posto que o nosso 
mundo sensível já é uma cópia do mundo “verdadeiro”, o 
Mundo das Ideias. Já para Aristóteles, a Arte imita a vida 
em seu poder de criação; a Arte, tal como a vida, engendra 
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as suas próprias verdades. A mímesis aristotélica é um 
contraponto à mímesis platônica: se, para Platão, a imitação 
era o distanciar-se da verdade e o lugar da falsidade e da 
ilusão, para Aristóteles, a imitação é o lugar da semelhança 
e da verossimilhança, o lugar do reconhecimento e da 
representação. Segundo Aristóteles, o mimetismo nem é uma 
exclusividade dos processos artísticos, pois toda atividade 
humana estaria envolvida com procedimentos miméticos. 
A linguagem (com sua função de nomear pessoas, plantas, 
animais, objetos etc), os rituais religiosos, as práticas 
desportivas e o domínio das novas tecnologias são alguns 
dos incontáveis exemplos da presença da mímesis nas ações 
humanas. Por isso, Aristóteles defendia que a mímesis nos 
distinguia dos animais.

Para Platão, a realidade sensível, o mundo material, é 
apenas sombra, reflexo, imitação imperfeita de um outro 
mundo, aquele que seria o autêntico, o original, o esplêndido, 
o perfeito: o Mundo das Ideias, onde encontram-se as ideias 
puras e eternas. A Arte, remetendo-se ao mundo sensível, 
segundo este filósofo grego antigo, seria tão somente a 
“sombra da sombra”, “cópia da cópia”, “reflexo do reflexo”, 
“imitação da imitação”, mais imperfeita ainda do que aquela 
que já é uma mera imitação. “A Arte, portanto, por seu caráter 
imitativo, está afastada do Mundo das Ideias e o artista nada 
sabe do verdadeiro ser, estando sua obra três vezes afastada 
do real”. (A República, Livro X, p.384). Platão considerava as 
coisas materiais comuns como sendo objetos miméticos, 
imitações de formas ou estruturas transcendentes. A pintura 
mais perfeita de uma cama, por exemplo, seria apenas uma 
"imitação de uma imitação". Dessa forma, para ele, a arte não 
seria particularmente útil (a pintura de uma cama não serve 
para se dormir nela), nem, no sentido estrito, verdadeira.

Por um outro lado, Platão até chega a enxergar valor 
na arte, porém se essa vier acompanhada de um sentido 
utilitário. O sábio grego faz com a arte aquilo que faz com 
a política: a submete ao saber filosófico, já que, segundo 
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ele, tudo aquilo que é verdadeiro só pode ser buscado e 
conquistado por meio da filosofia, e, tal como o governante 
deve ser filósofo para governar segundo o que é verdadeiro 
(e por isso mesmo bom e justo), o artista deve também ser 
filósofo, para que a arte não seja tão somente um simulacro 
e, sim, uma expressão de um saber verdadeiro, garantido 
pela filosofia, que se insere na arte para dar-lhe fundamento.

Platão propõe uma divisão da mímesis em duas categorias 
contrárias entre si: a “boa” mímesis e a “má” mímesis. A boa 
seria precisamente aquela praticada pelo próprio Platão, a 
que está a favor do verdadeiro, a que se submete ao saber 
científico-filosófico, a que se torna serva da razão; enquanto 
a má seria a dos imitadores (poetas, pintores, escultores), 
aquela que produz os simulacros da verdade, que afasta 
a arte do verdadeiro e a mergulha na ilusão, no sombrio 
mundo do falso. É preciso que a arte, como tudo na cidade 
perfeita pensada por Platão, fale em nome do verdadeiro, 
queira, busque e encontre aquilo que seja de fato real. A arte, 
segundo a visão platônica, deve estar voltada para a educação 
dos cidadãos, para as suas formações éticas e morais. Deve 
enaltecer os feitos dos heróis e os fatos históricos. Deve 
servir à pátria, através de hinos, e estar politicamente à sua 
disposição. A verdadeira arte, para Platão, deveria ser útil a 
todas as pessoas.

Já Aristóteles considera a obra de arte sem outra 
finalidade senão a busca da beleza que desperta o prazer. 
Para ele, o prazer estético encontra a sua origem no prazer 
da imitação: um prazer sensível (prazer no reconhecimento 
do objeto imitado) e um prazer intelectual (prazer da técnica 
de imitação). A experiência estética não se esgota nem 
apenas na cognição (aisthesis) nem num reconhecimento 
perceptivo (anamnesis). O espectador pode ser afetado 
pela ação, dando vasão às próprias paixões despertadas, 
e experimentando a katharsis. 

A mímesis, de acordo com a ótica aristotélica, tem um 
sentido positivo. Há prazer na criação e na apreciação, a arte 
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não imita o mundo sensível, mas sim o mundo do espírito 
humano. O homem aprende imitando. No conhecimento e na 
arte o homem encontra maneiras de simbolizar, buscando 
diferentes formas de apropriar-se do mundo. O antigo sábio 
estagirita diz que há uma ponte entre o conhecer e o fazer: 
a imitação. Essa visão aristotélica difere da ideia platônica 
de que a cópia é inútil e nociva por tratar-se da "sombra da 
sombra", ou a “imitação da imitação” de algo que só existe 
em toda a sua essência e potencialidade no mundo das ideias.

Ainda segundo Aristóteles, a realização da obra de arte 
é voltada para a beleza. Podemos entender que a finalidade 
primeira da obra de arte está, de certo modo, já na sua 
simples presença, ela deve ser autônoma e bastar-se a si 
mesma, de nada mais carecer. A poesia, mais do que ser 
útil, precisa ser plenamente livre para ser bela. Acima de 
tudo, o homem se compraz na representação e na expressão 
artísticas, das quais até pode decorrer, como consequência, 
uma experiência de aprendizagem ou de constituição de 
sentimentos. Está na natureza do homem o caráter mimético, 
por isso ele representa o mundo e possui a linguagem, por 
isso ele sente tanto prazer em conhecer e reconhecer, em 
experimentar e saborear as diferenças do real: “O imitar é 
congênito no homem (e nisso difere dos outros viventes, pois 
de todos, é ele o mais imitador e, por imitação, apreendem as 
primeiras noções), e os homens se comprazem no imitado.” 
(ARISTÓTELES. Poética. 1450 b 34-1451 a 4).

O prazer da obra de arte, não é, todavia, um prazer simples, 
unicamente decorrente da força expressiva da representação 
ou da harmonia orgânica da unidade das partes. As obras 
de arte podem - e devem - suscitar emoções e comoções 
pelas ações representadas, de modo que quem as contemple 
venha a experimentar sentimentos perturbadores, como os 
de angústia e de horror. A beleza mais sublime pode produzir 
vertigem e até mesmo ferir. Mas esta dor, profundamente 
sentida na beleza, paradoxalmente, não repugna, mas atrai; 
não destrói, mas purga e purifica. Não serve para nada, 
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mas é indispensável. Isso tudo, inclusive, corrobora com 
a opinião de Paulo Leminski sobre a poesia: “A poesia é 
o inutensílio. A única razão de ser da poesia é que ela faz 
parte daquelas coisas inúteis da vida que não precisam 
de justificativa. Porque elas são a própria razão de ser da 
vida. Querer que a poesia tenha um porquê, querer que a 
poesia esteja a serviço de alguma coisa é a mesma coisa 
que querer que o orgasmo tenha um porquê, que a amizade 
e o afeto tenham um porquê. A poesia faz parte daquelas 
coisas que não precisam de um porquê.” A mesma opinião 
possui também Manoel de Barros, que a expressa em um 
de seus poemas, vejamos:

O poema é antes de tudo um inutensílio.
Hora de iniciar algum
convém se vestir de roupa de trapo.
Há quem se jogue debaixo de carro
nos primeiros instantes.
Faz bem uma janela aberta.
Uma veia aberta.
Pra mim é uma coisa que serve de nada o poema.
Enquanto vida houver.
Ninguém é pai de um poema sem morrer.

Saindo do universo dos sábios gregos antigos e do mundo 
dos poetas brasileiros, nossos contemporâneos, vamos 
agora mergulhar nas águas da poesia portuguesa. No poema 
“Autopsicografia”, de Fernando Pessoa, o próprio título já se 
mostra bastante significativo dentro desse nosso debate sobre 
a mímesis, por sintetizar todo o processo da criação literária, 
tal como ele ocorre, na figura do poeta – indivíduo capaz de 
criar novas realidades a partir do que seria “o” real. Realidade 
esta que possui as suas próprias lógicas e que, assim sendo, 
se ajusta ao conceito trabalhado por Aristóteles.
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Vejamos o belíssimo poema do poeta lusitano:

Autopsicografia

O poeta é um fingidor.
Finge tão completamente

Que chega a fingir que é dor
A dor que deveras sente.

E os que leem o que escreve,
Na dor lida sentem bem,

Não as duas que ele teve,
Mas só a que eles não têm.

E assim nas calhas de roda
Gira, a entreter a razão,
Esse comboio de corda
Que se chama coração.

“O poeta é um fingidor” de emoções, sentimentos, 
realidades, situações. Ele forja uma realidade bastante 
verossímil, mas que dentro de sua poesia é apenas um 
simulacro daquela que vem a ser a real. “A dor que” o poeta 
“deveras sente” é real, mas lhe é impossível lidar com a 
realidade na criação literária. É necessário, portanto, que essa 
dor se transforme em fingimento para que ele possa criar 
a partir dela. Além disto, o que o poeta português defende, 
nesta primeira estrofe de seu poema, é a inevitável conversão 
de uma realidade em fingimento – ainda que esta realidade 
seja seu próprio estado de espírito. Por isso, e tão somente 
por isso, é que ele é capaz de fingir “tão completamente” a 
dor que sente.

Ainda na primeira estrofe, Pessoa estabelece os dois 
planos iniciais, o da dor que o poeta “deveras sente” e o da 
dor que ele finge. O primeiro é o plano do real, do factual, 
aquele que existe ou ocorre independente da vontade de 
qualquer um. O segundo plano é o da representação, da 
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narração do fato, de sua transformação em linguagem, em 
obra poética. Nessa estrofe, Pessoa compara a transfiguração 
poética ao fingimento, à falsificação, deixando implícito que 
a linguagem poética não tem compromisso com a verdade 
ou com a realidade, mas apenas com a própria poesia. Ou 
seja, há um compromisso não factual, mas antes de tudo 
estético e figurativo. Bem dentro daquilo que Aristóteles 
pensa sobre o processo de mímesis, sobre o próprio 
processo de criação artística.

Na segunda estrofe, Pessoa repete a mesma relação 
dicotômica entre fato e interpretação, mas agora num plano 
além do da produção poética. Ele explora o plano do leitor, 
daquele que entra em contato não com a dor real do poeta, 
mas com a dor representada. Só que, segundo Pessoa, ao 
ler a representação do poeta, o leitor não apreende a dor real 
nem a dor “fingida”, mas uma terceira que é a sua própria 
decodificação da representação literária. Mas Pessoa não 
para aí! Vai mais além e constrói um quarto plano, no qual 
essa interpretação de quem lê é ainda distinta daquela que 
seria a dor do próprio leitor, dor esta que, por estar diante de 
uma produção literária, ele em realidade não tem.

Na terceira estrofe, Pessoa repete a relação entre a 
realidade e a representação, desta vez num nível genérico, 
universal. Nesta estrofe ele fala não do indivíduo particular 
que produz o poema nem de um conjunto de indivíduos (os 
leitores) que entram em contato com a obra, mas da vida 
mesmo. A relação entre “real” e “fingido” é substituída 
pela relação entre “razão” e “coração”, e são utilizadas as 
metáforas “calha de roda” e “comboio de corda”. A primeira, 
“calha de roda”, nos remete a um instrumento útil, prático, 
cotidiano, que produz trabalho, que gira, interminavelmente, 
preso a um mesmo eixo, sempre retornando ao mesmo ponto, 
numa figuração da rotina da vida, das obrigações, dos horários 
e compromissos a serem cumpridos, das tarefas diárias e 
repetitivas. Já o “comboio de corda” seria um brinquedo, 
uma construção criativa que já é uma representação em 
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seu significado inicial (não uma porção de pedaços de 
cordas amarrados, mas um comboio), e cujas possibilidades 
referenciais vão muito além. É o lado lúdico, criativo, afetivo, 
emocionante, aquele que se projeta de nossos sonhos, de 
nossas aspirações mais íntimas, mais profundas.

Na concepção pessoana, três princípios fundamentam 
o poético: a) o de ser, acima de tudo, ficção (“O poeta é 
um fingidor”); b) como deflagrador da catarse nos leitores 
(“os que lêem o que [o poeta] escreve”), porque sentem as 
dores “que eles não têm”: as dores escritas, as dores lidas, 
imaginadas, ficcionadas, poetizadas, é que os emocionam; 
c) e como atividade lúdica, à medida que um “comboio de 
corda”, o trenzinho de brinquedo, a expressão do coração, 
incumbe-se de entreter a razão. Esta, preocupada sempre 
com as questões rotineiras, ficará afastada delas, ao apreciar, 
durante a leitura, a obra. Aristóteles denominou como 
catarse (kátharsis) esse exaurir de paixões pertubadoras, 
essa purgação a que uma obra de arte pode nos levar. Ele 
também defendia a poesia afirmando que a sua natureza, a 
sua função e o tipo de prazer que proporciona eram bons para 
a sociedade. Sua beleza, seu encantamento, sua ludicidade 
são componentes importantes, segundo Aristóteles, para o 
espírito humano.

Por fim, se utilizarmos o código referencial mais direto, 
podemos interpretar “Autopsicografia” como a explicitação 
do sujeito poético (baseado na sua própria experiência, como 
estabelece o título do poema) de como se dá o processo de 
criação literária, como se processa a interpretação dessa 
produção por parte do leitor e como esse processo se repete 
na (ou reflete a) própria vida, num repetido jogo de duplos, 
em distintos planos, entre o real e o imaginário, entre a razão 
e a emoção.

Desde a objetividade com que os gregos olhavam para o 
mundo exterior até a nossa contemporaneidade (com seus 
cada vez maiores avanços tecnológicos), os poetas buscam 
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essa paisagem exterior, de que fala Pessoa, para transformá-
la em objeto estético. No caso do poema de Fernando 
Pessoa, ele vai buscar a dor – elemento externo a ele, mas 
sentido por toda a humanidade – e a transforma no objeto 
em torno do qual irá construir seu poema. A dor de todos é o 
tema maior de que se vale o poeta para a construção de seus 
versos. No entanto, ao escrevê-los, ele amplia a reflexão 
e o sentimento dessa dor, manifestando-a tripartida em: a 
dor sentida, a dor fingida e a dor escrita. Como poeta, ele 
realiza a atividade reflexiva sobre a dor, experimenta a dor 
de todos, mas transforma esse sentimento em tema para a 
expressão literária.
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Mesmo nas coisas onde não existe a beleza 
em si, como nos restos degradados de uma 
construção desmoronada, o poeta Charles 

Baudelaire enxergava beleza – não porque tivesse uma visão 
romantizada das coisas, mas porque conseguia trazer à luz 
porções de almas humanas que ali estavam escondidas, 
como admite Marshall Berman.

Exaltava o artista por sua apurada sensibilidade aliada a 
percepções em elevados graus que podiam se converter em 
imagens e poesias, dando-lhe condições de constituir-se em 
um ser capaz de despertar emoções intensas e incomuns, 
além da capacidade de amar o feio, enxergando o que outros 
não conseguiam ver.

Uma sociedade burguesa emergente desejava 
ver seus reflexos nas paredes espelhadas dos  

cafés e galerias luxuosas de Paris. 
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Preocupado com a essência da poesia e a criação 
de novas formas, Baudelaire criou uma nova linguagem, 
a prosa poética, pequenos textos que rompiam com a 
linguagem formal, uma prosa musical sem ritmo e sem 
rima, que se articulava com a plasticidade dos movimentos 
da alma.  A diversidade de assuntos, que reúne reflexões, 
devaneios sensoriais, pequenas parábolas como convites de 
viagens, sínteses sobre a natureza, além de flashes urbanos 
transformaram esses poemas em prosa em novo paradigma 
literário, que se expandiu pelo século XX. 

A crítica contra um estilo não inclusivo de governar, 
que excluía os pobres, retirando-os do centro da cidade 
para jogá-los no fundo das periferias, coloca tintas fortes 
e vibrantes nesses poemas em prosa de Baudelaire. E o 
poeta vai mais longe, quando lamenta a impossibilidade de 
compartilhamento de sonhos, diante do   outro, cuja alma 
se torna impermeável, e o tanto que é incomunicável o 
pensamento, mesmo entre pessoas que se amam.

Quando a sociedade entrava em ebulição, era preciso 
cultivar habilidade para apontar a necessidade de se lutar 
por uma sobrevivência transformadora da própria vida. É o 
que Baudelaire fez, ao criticar a maneira como Haussmann 
comandou as reformas que transformaram a cidade de Paris.

O Poeta Que Transformou
Paris Numa Poesia

Para transformar Paris numa cidade moderna, o prefeito 
Haussmann, seguindo instruções do imperador, destruía o 
traçado medieval da cidade, explodia casas, ruas e vielas, 
para construir bulevares. galerias, pontes e, ladeando 
avenidas, fileiras de prédios em estilo neoclássico.  

Contava com brigadas de operários treinados em 
demolição e que, com o uso de pólvora, explodiam 
construções, e desse modo, a cidade era  rasgada em todas 
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as direções, não apenas para a construção de amplos 
bulevares e belas galerias espelhadas, mas, também, para 
a instalação de serviços como coleta de esgoto, instalação 
de gás encanado e abastecimento de água tratada, fornecida 
por cerca de 600 quilômetros de aquedutos.

Paris ganhava um esplendor que superava o de Roma, ao 
construir avenidas que partiam das pontas de uma estrela, no 
Arco do Triunfo. Afirmava-se como uma cidade moderna, rica 
e cheia de pequenos jardins, que se espalhavam por todos 
os cantos, incluindo-se os cantinhos mais inesperados, onde 
canteiros com flores coloridas ofereciam um toque poético 
aos olhos encantados dos passantes.

Para fazer isso, porém, as populações pobres foram 
sacrificadas, sendo expulsas das áreas centrais e jogadas 
para os fundões das periferias, desprovidas de quaisquer 
serviços urbanos.

O Que Havia Por Trás Da Reforma

Paris, antes da reforma, era uma cidade que observava 
o traçado medieval, do qual sobrou apenas um pedacinho 
no Quartier Latin.

Napoleão lll pretendia evitar que um futuro levante 
revolucionário viesse a ocorrer, visto que entre 1827 e 
1849, por oito vezes, revolucionários franceses haviam 
levantado barricadas.

Ele próprio, Napoleão lll, que desejava permanecer no 
governo, havia experimentado, em 1851, uma revolta de 
operários, que protestaram usando  barricadas, e conter 
aquela rebelião havia sido muito difícil e violento.

Napoleão l, seu tio, havia sonhado com a reforma de Paris, 
queria transformá-la numa Roma luxuosa, mas não havia tido 
tempo pois sempre andara envolvido em campanhas militares, 
guerras, e, além disso, não tivera recursos financeiros nem 
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clima para realizar a grandiosa empreitada. Apenas tivera 
condições de mandar iniciar a construção do Arco do Triunfo, 
em 1805, para comemorar a vitória em Austerlitz.

Paris foi continuando com seu traçado medieval, suas 
ruas muito estreitas, vielas escuras, casas amontoadas, luz 
do sol insuficiente. A topografia acidentada, as ruelas tortas 
e o casario irregular facilitavam a formação de barricadas, 
o que deveria ser duramente evitado – e com a reforma de 
Haussmann isso ficava completamente impossível. 

Havia, ainda, outros fatores, para justificar a reconstrução 
da cidade, como questões de ordem sanitária – e estes, 
sim, podiam ser amplamente alardeados: eliminar a rápida 
proliferação de doenças.

O lixo amontoado, o esgoto a céu aberto, as águas 
contaminadas, a  ausência de higiene dos moradores 
contribuíam para que as doenças rapidamente se espalhassem, 
como havia ocorrido em 1832, quando mais 20 mil moradores 
de Paris haviam perdido a vida, vitimados pelo cólera.

Ao lado disso, havia, ainda, as aspirações de uma 
sociedade burguesa emergente, que desejava ver sua imagem 
refletida nas paredes espelhadas de salões, cafés e bulevares, 
completamente apartada dos pobres, que certamente não 
aprovariam altos investimentos em luxo e ostentação.

Paris de Baudelaire

Baudelaire via com apreensão as mudanças que 
ocorriam em Paris, percebendo que com as pedras que 
se estilhaçavam, também se destruíam as mais caras 
lembranças dos moradores, isto é, com as perdas físicas 
ocorriam, também. as perdas afetivas.

Assistia à reconstrução rápida e violenta de Haussmman 
e testemunhava um momento de perda de conexões e 
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referências com valores do passado, a atrofia da memória 
que valia para toda a comunidade e agora entrava em 
choque com o individualismo exacerbado, que surgia com 
a expansão do capitalismo, e o acesso público ao luxo 
arquitetônico e visual que as reformas traziam. Em seus 
poemas fala em destruição, degeneração, putrefação, como 
alegorias para mostrar o que ocorria com o corpo da cidade.

As novas relações de trabalho também foram descritas. 
Homens e mulheres que precisavam trabalhar eram 
empurrados pelos relógios para as linhas de montagem 
das fábricas, em percursos complicados; a mulher se 
prostituía, mas não é só ela e seu corpo que estavam à 
venda: tudo estava à venda naquele mundo promíscuo, onde 
se comercializavam até a dignidade de muitos. 

As faces opressoras e violentas da cidade são 
apontadas, pelo poeta. Mas, se Baudelaire pinta com cores 
carregadas a miséria, o choque, o submundo, não deixa de 
pintar com cores luminosas o fascínio e o encantamento 
que evolam da modernidade.

O Encanto do Efêmero

A repulsa e a atração vibram nos seus textos, que 
desvendam as ruas vivas, em contínuo movimento.

Caminhar pela cidade oferece um prazer indescritível para 
quem olha as vidraças, os transeuntes, a multidão – e ali o 
poeta sugere a prática da flânerie, com o concurso irresistível 
de uma poesia, que misturava brilhos de lâmpadas e de 
estrelas, e Baudelaire registrava isso em sua prosa poética, 
informando: 

“As luzes de Paris, onde ocorriam 
simultaneamente o surgir no azul a estrela 
e a lâmpada na janela”.
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“Nos bosques como nas ruas da cidade 
grande, o escurecimento do dia e a cintilação 
das estrelas ou das lanternas clareiam o 
meu espírito”.

Muitos poemas de Baudelaire foram primeiramente 
publicados em jornais como “Le Figaro”, “La Vie Parisienne”, 
“La Revue de Paris”.

Algumas de suas obras se notabilizaram como “prosa 
poética”, que ele próprio definiu como uma prosa musical, 
sem ritmo e sem rimas, pequenas bagatelas, objetos de 
pouco valor. Ao todo, são cinquenta textos, número redondo, 
planejado; curtos, ocupam de um parágrafo a pouco mais 
de duas páginas, um modelo que havia buscado com 
insistência e disciplina. 

A variedade temática, a dimensão do texto, a ausência 
de compromisso com modelos formais, haviam propiciado a 
aspirada plasticidade de movimento, cuja busca Baudelaire 
anunciou em sua carta introdutória a Arséne Houssaye:

"C’est surtout de la fréquentation des 
villes enormes, c’est du croisemment de 
leurs innombrables rapports que naît cet 
ideal obsédant.”

De posse do novo gênero, as atividades prosseguiram, 
abertas à modernidade, com a alma livre, exorcizada pelo 
sacrifício poético. Mas o alerta não perdia o fôlego.

Na cidade transformada, a dor, o sofrimento, o medo  
ficavam impregnados nas pedras que formavam paredes, no 
chão cavado onde sementes brotavam, no pão que enchia a 
boca de sabor – em cada coisa que garantia abrigo ou aliviava 
a fome ficavam sinais daqueles  que ali haviam trabalhado 
e em seguida haviam sido enxotados. Era preciso aprender 
a enxergar para não ser assassinado pela indiferença, que 
cegava as pessoas e as tornavam surdas.
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Muitos escreveram sobre Baudelaire e suas obras, 
as flores do mal, o embate entre Deus e o Diabo, o tempo 
corrosivo e as impossibilidades de criação do Belo, a chegada 
dos bulevares, das galerias cheias de espelhos. porque se 
encantavam com a beleza de seu texto, mas, também, porque 
desejavam repetir a lição que haviam com ele aprendido, 
ou seja, a aquisição de uma nova percepção de cidade, 
tomando-a como fonte de inspiração.

Poeta da modernidade, mostra a trajetória do artista 
marcada pela dor quase física que coroa a sua lucidez; 
observa as demolições que ocorriam em grande escala, para 
abrir espaço às novas construções, anunciando, ao lado da 
perplexidade, uma intraduzível consciência da multidão, um 
novo jeito de viver e de enxergar o mundo.

Ocorre, porém, que o novo jeito de viver, ao longo do 
tempo, foi ganhando diferentes feições, em todo o ocidente. 
Famílias extensas se tornaram nucleares, praças de convívio 
viraram vias de passagem, as populações urbanas cresceram 
muito e as cidades ofereciam espaços cada vez mais 
reduzidos para moradias. A atração pelo centro permanecia, 
gerando uma Arquitetura compartimentada, com mini 
clausuras, representadas por dormitórios ou suítes, e, desse 
modo, surgiram legiões de encapsulados desprovidos de sol, 
luz, ventilação, mas que se acotovelam, até hoje, pelas ruas 
aglomeradas, inebriados pelos brilhos da modernidade e o 
secreto prazer de se sentirem anônimos no meio da multidão.
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O artigo propõe uma reflexão sobre ensinar e aprender 
como ações distintas, que se inter-relacionam no contexto 
da educação em arte, onde a docência é uma atividade de 
alta complexidade e ensinar é um permanente aprender, em 
constante mudança. A aula de arte para criança no ambiente 
de ateliê visa explorar possibilidades de criações com o uso 
de materiais diversificados e apresenta o caráter lúdico que os 
trabalhos infantis assumem, quando concluídos. A pesquisa 
revela a importância da experiência com a arte, a partir de 
pressupostos de Dewey (1985), Ferraz e Fusari (2009), Martins, 
Picosque e Guerra (2009), dentre outros e exemplifica com 
o relato de quatro atividades práticas que proporcionam o 
engajamento da criança na atividade artística.

The article proposes a reflection on teaching and learning 
as distinct actions, which are interrelated in the context of 
art education, where teaching is a highly complex activity 
and teaching is a permanent learning, in constant change. 
The art class for children in the studio environment aims to 
explore possibilities of creations using diversified materials 
and presents the playful character that child labor takes on 
when completed. The research reveals the importance of 
the experience with art, based on the assumptions of Dewey 
(1985), Ferraz and Fusari (2009), Martins, Picosque and Guerra 
(2009), among others and exemplifies with the report of four 
practical activities that provide the child’s engagement in 
artistic activity.

Childhood. Experience. Teaching-learning.  Art-education. 
Three-dimensional creations.
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Vivemos um momento de mudança e transformação na 
sociedade. Os avanços tecnológicos estão cada vez 
mais presentes no cotidiano, descobertas científicas 

se intensificam a cada dia, a facilidade de acesso à informação 
permite ao indivíduo ampliar seu conhecimento, trazendo novas 
possibilidades e recursos para o estudo, o trabalho e o lazer. Ao 
mesmo tempo apresentam maiores desafios para o ser humano. 
O mundo hoje é mais complexo e divergente, suscetível a 
alterações repentinas, exigindo aprendizado e atualizações 
constantes, em todos os campos do saber.
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de arte em ateliê particular

Sem experiência nada se pode saber suficientemente. 
Há duas maneiras de adquirir o conhecimento: pelo 
raciocínio ou pela experiência. Raciocinar leva-nos 

a tirar uma conclusão que temos por certa, mas não 
elimina a dúvida. E o espírito não repousará na luz da 

verdade se não a adquirir através da experiência.
Roger Bacon
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Nunca foi tão necessário estar bem informado, consciente de 
si enquanto cidadão e das alternativas que a vida social oferece, 
com racionalidade e ao mesmo tempo com sensibilidade. 
Ver a si próprio e ao outro com empatia e solidariedade. O 
mundo precisa, cada vez mais, de seres humanos capazes de 
solucionar problemas e assumir sua responsabilidade, de viver 
na coletividade. Tudo isso perpassa a educação e a arte tem 
muito a nos ensinar sobre a humanidade.

Ensinar e aprender são ações distintas, porém se 
relacionam entre si. No contexto educacional professor e 
aluno criam um vínculo de reciprocidade e cumplicidade. Na 
educação de crianças, o envolvimento nas propostas vai além 
do mero exercício escolar, pois o professor atento percebe as 
necessidades e conhece o limite do seu educando. Conhece, 
também, a sua capacidade de realização e disposição durante 
as atividades. A partir dessas referências trabalhará com o 
aluno para a superação de suas dificuldades e acompanhará 
o seu progresso ao longo das aulas. 

A motivação da criança, bem como o seu humor, pode se 
alterar ao longo do dia porque é sensível aos acontecimentos 
à sua volta. Desse modo, alegria, tristeza, raiva, impaciência, 
interesse ou desinteresse são exteriorizados, necessitando 
de orientação e acompanhamento do educador. As aulas 
de arte, em especial, tornam-se momentos oportunos de 
aprendizagem, um espaço de tempo favorável para lidar com 
as emoções, ampliando o seu conhecimento em contato 
com as produções artísticas. Ver, fazer e observar a obra 
permite à criança confrontar seus medos e externar seu 
pensamento e sentimento, reorganizando o seu mundo, 
repleto de imaginação. Realidade e fantasia coexistem no 
universo lúdico e simbólico.

O ateliê de arte é um lugar adaptado para as atividades 
artísticas e garante a liberdade de criação infantil, com 
materiais organizados à disposição do aluno. É um ambiente 
adequado ao trabalho com arte e no presente estudo será 
considerado como ateliê de arte infantil o espaço que atende 
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as crianças, em forma de aulas particulares, organizadas 
e ministradas pela autora deste artigo, cujo relato de 
experiência será feito ao longo do texto.

Uma característica que difere o ateliê da escola 
convencional é o planejamento personalizado das aulas 
com maior flexibilidade, partindo do interesse e necessidade 
de cada aluno, levando-se em consideração a faixa etária 
e a familiaridade da criança com o manuseio de materiais 
artísticos. O acompanhamento individual ou em pequenos 
grupos é outro diferencial a ser considerado. A atenção do 
professor orientador está voltada para a ação e reação do 
aluno diante das propostas. Neste contexto de aprendizagem, 
o professor participa da atividade junto à criança, orientando-a 
com sugestões e observando o seu desenvolvimento, mas 
respeitando a liberdade de criação infantil.

Nos momentos de maior dificuldade, como o manuseio 
dos materiais, por exemplo, o professor auxilia a criança 
com demonstrações, porém cabe a ela a decisão sobre a sua 
criação, garantindo a autoria de seu trabalho. O professor 
apresenta algumas possibilidades e depois deixa o educando 
fazer sozinho. Se a dificuldade persistir, a criança é orientada 
novamente, mostrando caminhos alternativos para o aluno 
pensar, experimentar e realizar a sua própria trajetória 
expressiva e artística.

Esta postura mais participativa do professor no ateliê 
de arte tem apresentado resultados satisfatórios no 
desenvolvimento da aprendizagem do aluno, que adquire 
maior autonomia e segurança nas tomadas de decisões. O 
percurso escolhido pela criança também pode surpreender 
o adulto, pois a criação permite inúmeras soluções e não há 
um caminho único a seguir, que seja certo ou errado. São os 
pontos de vista de cada um, transformados em obras únicas, 
pois “todo ponto de vista é a vista de um ponto” (BOFF, 1998, 
p. 09). Assim, o professor também tem a oportunidade de 
aprender com o aluno, pois para entender como a criança vê, 
é preciso conhecer a sua visão de mundo, suas referências 
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culturais, preferências pessoais, enfim, neste campo de 
estudo ainda há um vasto universo a ser descoberto. 

Esta contextualização, abordando a prática de atividades 
no ateliê de arte, se faz necessária para que se possa 
perceber a distinção da aula de arte no ensino formal, cujo 
planejamento está vinculado ao projeto pedagógico da 
escola em integração com outras disciplinas do currículo 
e elaborado para uma turma maior de estudantes de uma 
determinada série, enquanto as aulas de arte em ateliê, com 
metodologia específica e personalizada, tem uma evolução de 
aula própria, possibilitando vivências e experiências únicas e 
singulares, que será o objeto de estudo da presente pesquisa.

Todavia, é possível realizar aproximações entre a escola 
e o ambiente de ateliê, beneficiando a ambos, a começar pelo 
papel do professor diante do ensino e aprendizagem de seus 
alunos por meio da arte. A dinâmica do ensino-aprendizagem 
é a marca do conhecimento de um professor, que está em 
permanente construção, seja no conteúdo específico de suas 
aulas, seja no entendimento pedagógico desse conteúdo. 
A atenção e a orientação, bem como a avaliação constante 
durante todo o processo de acompanhamento dos alunos 
são atitudes presentes tanto nas aulas de arte na escola de 
ensino formal quanto nas aulas de ateliê, tendo a clareza 
do estudo da arte como forma de conhecimento, visando 
aprendizagem significativa. 

1. Ensinar e Aprender Com a
Arte na Infância

Pode-se dizer que a docência é uma atividade de alta 
complexidade e ensinar é um permanente aprender, em 
constante mudança. No contexto educacional o papel do 
professor é primordial no aprendizado da criança e ambos 
se educam mutuamente. Freire (2011, p. 25) destaca que 
“quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao 
aprender. Ensinar inexiste sem aprender e vice-versa...”. Isso 
significa que a educação é uma via de mão dupla e o trabalho 
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com crianças permite ao educador observar e perceber as 
diversas nuances, como o relato de uma professora que 
ministra aulas no ateliê de arte:

“– É interessante observar como a arte nos 
possibilita conhecer o universo infantil. 
Um ser que é livre e alegre por natureza, 
mas se irrita ao ser contrariado. É muito 
curioso, gosta de experimentar os materiais 
e se encanta com as técnicas artísticas. 
Às vezes nos irrita e outras vezes nos 
emociona... sente preguiça e fica cansado 
com facilidade. Depois ri, pula, dança, conta 
histórias e volta a desenhar, pintar, recortar, 
colar, montar e criar novas coisas... Isso é 
ser criança!” (Depoimento da professora).

A declaração acima revela a potencialidade da arte 
para o desenvolvimento do ser humano desde a infância, 
proporcionando a leitura e a interpretação de cada criança 
para que se transforme e transforme o mundo em que vive, 
de maneira dinâmica e criativa, por meio de relações que ela 
estabelece consigo mesma e com o seu cotidiano, que se 
manifesta por ações lúdicas, como o brincar, e expressivas, 
como a criação artística.

Segundo Bessa (1972, p. 10), “a criança é um ser em rápida 
evolução que responde a inúmeras solicitações do meio. Em 
cada novo dia ela capta sensações, imagens, experiências 
que é preciso sentir, avaliar, incorporar e expressar”. Dessa 
maneira ela concebe o mundo de acordo com a sua vivência 
e exterioriza seus sentimentos com os materiais artísticos 
disponíveis. Nesse momento cabe ao professor o estímulo e 
a motivação adequada para que o aluno inicie a sua atividade, 
possibilitando o autoconhecimento e o seu relacionamento 
com o meio ambiente. Assim, conforme a criança se torna 
mais segura e independente, será capaz de expressar-se com 
maior facilidade.
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O professor, por sua vez, também está em constante 
aprendizado, construindo uma rede de relações que amplia o 
seu conhecimento, aprendendo, convivendo, pois “a natureza, o 
devaneio, a presença e a ausência também nos ensinam muito. 
Os objetos e o ambiente, tudo aquilo que nos conecta, podem 
nos ensinar”. (BARBIERI, 2012, p. 143).

Na prática docente não há ensinar sem aprender, é preciso 
ser um professor reflexivo, ou seja, um pesquisador da própria 
prática, que interpreta os materiais de estudo e vivencia as 
propostas, verificando a adequação e o propósito das atividades. 

É preciso ser um professor que faça a diferença, elaborando 
propostas de qualidade, que sejam realmente enriquecedoras. É 
preciso ensinar o aluno a pensar, para que ele possa transformar 
a sua trajetória de vida.

Por isso, a formação estética do professor é fundamental 
para a constituição do seu olhar sobre o mundo, pois essa 
experiência influenciará na organização das propostas 
com a criança.

Se o professor quer trabalhar com artes com seus alunos, 
ele precisa trabalhar, primeiramente, com ele mesmo. É 
muito difícil, por exemplo, um professor que nunca desenhou 
ensinar desenho. Primeiro, por não saber as dificuldades que 
se vivencia quando se está desenhando. Depois, quando o 
professor desenha, conhece os percalços e obstáculos que 
existem nessa prática. (BARBIERI, 2012, p. 146).

Seja no desenho, na modelagem, na colagem, na pintura 
ou nas criações tridimensionais, o professor que vivencia a 
arte aprofunda seus estudos e encontra novas possibilidades 
de ensino para seus alunos. A experiência criadora permite o 
enfrentamento de dificuldades durante o processo, antevendo 
problemas e levantando questionamentos sobre a atividade a 
ser proposta. Assim, a aula de arte pode ser mais bem planejada 
e adequada às necessidades do educando.

Para isso o professor precisa estar atento e em constante 
aprendizado, sempre em formação, em desenvolvimento e 
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aprender ao longo da vida, assumindo a postura de professor-
artista-pesquisador, que amplia o conhecimento por meio 
da pesquisa e do trabalho prático-reflexivo, vivenciando ele 
próprio o processo de criação e descobrindo novos caminhos 
metodológicos e alternativos para a prática artística. 

Isso exige estudo e formação contínua, pois uma aula 
é sempre o resultado de escolhas e reflexões do professor, 
com intencionalidade. Quanto mais conhecimento tiver e 
maior sensibilidade desenvolver a si mesmo, melhor trabalho 
realizará em sua prática docente, pois será capaz de abordar 
a arte de maneira apropriada e com profundidade necessária 
ao aprendizado do aluno. Só aprendemos aquilo que se torna 
significativo para nós, com base em experiências vividas. 

Essa experiência é algo que nos toca e que nos envolve 
em um acontecimento vivido. O excesso de informação a 
que temos acesso hoje, pelas redes sociais, amplia nosso 
olhar com muitas possibilidades, de maneira vertiginosa, mas 
também pode nos desviar da experiência direta, quando nos 
tornamos apenas consumidores ávidos por informações e 
ações superficiais, justificada pelos professores por excesso 
de trabalho e falta de tempo.

É preciso que o educador pense no processo de 
aprendizagem, veja com mais calma para perceber alguns 
detalhes, suspendendo o automatismo da ação e permitindo 
vivenciar a própria experiência. Assim, ensinar é permitir 
que o aluno possa produzir sentidos, ou seja, deixar que 
viva a experiência e construa seus signos internos e assim 
compreenda conceitos, processos e valores. “Cada aula, como 
um jogo de aprender e ensinar, é um instante mágico. Requer 
preparação e coordenação especiais, de mãos habilidosas que 
tocam, que apontam, que escolhem contextos significativos 
para o aprendiz tecer sua rede de significações”. (MARTINS, 
PICOSQUE e GUERRA, 2009, p.119).

O olhar cauteloso do professor no seu ofício de educar 
se revela na elaboração de situações de aprendizagem 
significativa. “Como um pesquisador, ele ensina porque 
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quer saber mais de sua arte. E aprende a ensinar ensinando, 
pensando sobre esse ensinar. E assim ensinando, também 
aprende”. (MARTINS, PICOSQUE e GUERRA, 2009, p. 119).

Para isso é preciso uma atenção mais específica por parte 
do professor quanto ao interesse na atividade proposta ao 
aluno e nesse processo de investigação, segundo Ferraz e 
Fusari (2009), é recomendável uma atuação conjunta com 
a criança, aprimorando suas potencialidades perceptivas e 
enriquecendo sua experiência artística e estética. 

2. O Lúdico Nas Criações Tridimensionais da
Infância: Relato de Experiência

Desde pequena a criança participa das práticas 
sociais e culturais de seu meio, começando pela família e 
estendendo-se aos grupos com os quais convive. Assim ela 
vai desenvolvendo o seu processo de socialização, a partir 
das experiências vividas em interação com outras pessoas.

Da mesma forma a criança vai convivendo com as 
tecnologias, construindo e ampliando o seu repertório 
cultural e a sua visão sobre o mundo, formando ideias, 
sentimentos e expressando em ações. Nesse contexto, o 
universo da arte oferece a possibilidade de desenvolver 
o imaginário infantil, com provocações que promovem 
encantos e inquietações. Uma dessas possibilidades pode 
ser o contato com as formas tridimensionais.

O aprimoramento da visualidade no trabalho com a criança 
pode partir da observação e análise dos objetos físicos, por 
meio da visão e dos demais sentidos, especialmente o tato 
que, segundo Morozova (apud FERRAZ e FUSARI, 2009, p. 
90), “ajudará a perceber o que é complexo para a visão, ou 
seja, o volume, a conformação do objeto”. Nesse sentido, 
a manipulação de materiais tridimensionais pode se tornar 
uma experiência enriquecedora para o desenvolvimento da 
criação estética infantil.
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A atividade imaginativa do ser humano permite a criação 
de novas imagens, formulação de novos conceitos e ideias 
que unem a fantasia à realidade e quanto maior a diversidade 
de experiências vividas, mais rica será a atividade criadora.

A imaginação infantil vincula-se ao sentimento, onde 
Ferraz e Fusari (2009, p.92) afirmam que “ao mesmo tempo 
em que a imaginação colhe da realidade as informações 
que foram filtradas pelos sentimentos, a fantasia mobiliza 
emoções”. Esse processo resulta no trabalho da criança – 
produto de sua criação.

A aula de arte para crianças precisa levar em consideração 
esses aspectos e as atividades artísticas podem se apresentar 
sob a forma lúdica, pois brincando a criança deixa a sua 
marca, criando imagens bi e tridimensionais, contando 
histórias, interagindo com outras crianças e com os adultos e 
assim, exterioriza suas ideias, pensamentos e sentimentos – 
um recorte de sua história de vida. A experiência e o contato 
com materiais e técnicas, a observação da realidade cotidiana 
e o diálogo entre professor e aluno propiciarão a ampliação 
do conhecimento em arte.

Para melhor elucidar o assunto aqui abordado e promover 
a compreensão do processo de ensino e aprendizagem infantil, 
quatro propostas desenvolvidas no ateliê de arte foram 
selecionadas e serão a seguir relatadas. Como já mencionado 
no início deste texto, o ateliê é um espaço adequado ao 
trabalho de criação, onde contém materiais diversificados 
para o uso do aluno e as aulas são orientadas pela professora/
pesquisadora, que também é a autora deste artigo. 

Cada trabalho foi realizado em uma aula, com duração de 
duas horas, em encontros semanais. O relato da experiência 
segue a sequência exata das atividades propostas para a 
aluna. Ao longo do ano são realizados vários trabalhos, por 
isso a seleção tornou-se necessária para este contexto. 

A escolha pelas criações tridimensionais serve para 
explorar possibilidades com materiais do tipo sucata e massa 
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caseira, que são acessíveis e também para demonstrar o 
caráter lúdico que os trabalhos assumem quando concluídos, 
onde a criança pode brincar e manusear os artefatos por ela 
construídos, organizando-os esteticamente conforme sua 
vontade e sensibilidade, explorando texturas, materiais, 
cores, definindo formas únicas e expressivas, tornando-as 
significativas e assim, aprendendo que a arte se manifesta 
de diferentes maneiras e está presente em todos os 
momentos da vida.

Para este estudo será feito o acompanhamento de uma 
criança participante, uma menina de 6 anos de idade, que 
estuda em um colégio particular da cidade de São Paulo em 
tempo integral e participa das aulas de ateliê, que acontece às 
terças-feiras, no horário das 16h30 às 18h30, após o período 
de aulas na escola.

2.1 Modelagem Com Massa Caseira

Esta experiência tátil consiste no preparo da massa, feito 
com os seguintes ingredientes: farinha de trigo, sal e corante 
comestível em pó dissolvido na água, homogeneamente 
misturado para formar uma massa modelável. A atividade 
foi realizada pela criança com o auxílio da professora, 
confeccionando oito cores de massa e depois modelando 
alguns personagens escolhidos pela aluna, neste caso um 
cachorro e um coelho, a partir da observação de alguns 
brinquedos preferidos, de acordo com a sua concepção sobre 
esses animais. 

As peças coloridas foram levadas ao forno de cozinha 
em baixa temperatura (180°C), por um período de 40 minutos, 
para secagem e endurecimento. Por fim, foram envernizadas 
para melhor conservação e acabamento. Esta proposta foi 
selecionada com base no interesse da criança pelos seus 
bichos de brinquedo e durante o processo ela demonstrou 
curiosidade e satisfação em fazer os animais. Além disso, 
a professora notou o gosto da aluna em modelar os seus 
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“desenhos” de forma tátil, tornando-os tridimensionais e 
pacientemente acrescentou os detalhes com massa colorida, 
combinando as cores e brincando com os seus trabalhos.

                     

Figs. 01 e 02 - Modelagem de personagens com
massa caseira.

Realidade e imaginação coexistem no universo infantil. 
A menina é criativa e participa de todas as atividades, 
porém, somente com o uso de técnicas bidimensionais, 
como o desenho, a pintura e a colagem não eram suficientes 
para despertar o seu interesse. Então, para ampliar o seu 
aprendizado em arte, a professora pesquisou e selecionou 
atividades de construção, modelagem e montagem 
de formas diversificadas, levando em consideração o 
desenvolvimento da expressividade infantil e o universo 
lúdico nas propostas, conforme apontam diversos autores 
da área de arte-educação. Para isso, foi preciso rever os 
seus próprios conceitos e saberes. 

A modelagem com massa caseira despertou a criança 
para novas possibilidades. O próprio manuseio do material 
trouxe motivação à aluna. Cada aula no ateliê é um momento 
desafiador para desencadear o processo criador e a professora 
precisa estar atenta à aluna para que a aprendizagem seja, 
de fato, efetiva. É ter empatia, planejar de maneira coerente 
e vivenciar os meandros da arte.
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Foi necessário que a professora reencontrasse o seu 
próprio ser criador para entender o processo criativo 
da criança. Então selecionou exercícios com materiais 
diversificados e experimentou, ela própria, cada uma das 
propostas. Nesta primeira atividade, por exemplo, preparou 
a massa e modelou as formas, explorando possibilidades. 
Deparou-se com alguns problemas da técnica quanto 
à adequação da consistência da massa, manipulando 
quantidades pequenas, modelando detalhes, misturando as 
cores, definindo formas, verificando o tempo de secagem 
no forno e vivenciando todo o processo criador. Isso 
trouxe novas perspectivas de trabalho com a arte e mais 
segurança no prosseguimento das aulas.

2.2 Fantoche Com Caixa de
Leite Tipo Longa Vida

A professora conversou com a aluna sobre a 
importância do reaproveitamento de materiais descartáveis 
do cotidiano, como as embalagens de papel, dentre elas 
as caixas de leite tipo longa vida, que foram coletadas 
durante a semana, devidamente lavadas e secas e trazidas 
para a aula.

A criança observou atentamente a embalagem, 
segurando o material e tateando a superfície. A professora 
estimulou a menina a olhar o formato da caixa e imaginar 
um personagem que poderia ser manipulado, sugerindo 
a confecção de um fantoche. A aluna pensou um pouco 
e perguntou como poderia ser feito. Então a professora 
apresentou a possibilidade de recortar a caixa para 
definir a boca e também mostrou vários trabalhos feitos 
com o material, alguns de autoria da própria professora, 
servindo de referência para a criança, que decidiu fazer um 
fantoche de menina, pintando com tinta guache, colando 
cuidadosamente os papéis para confeccionar o vestido, 
cabelos feitos com lã colorida, pernas e braços feitos 
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com linha e papel, uma fita rosa na cabeça e olhos para o 
acabamento final.

                  

Figs. 03 e 04 - Confecção de fantoche com 
caixa de leite tipo longa vida.

A aluna então manipulou o fantoche, dando vida 
à personagem, que foi batizada com o nome de “Airi”, 
explicando que era a sua melhor amiga da escola. O brincar 
esteve presente em todas as atividades realizadas, revelando 
o seu interesse e os seus desejos naquele momento. Então 
a professora aproveitou essa oportunidade para conversar 
com a criança através do brinquedo, pois a menina gosta de 
interagir por meio de um anteparo (que pode ser o fantoche 
ou outro brinquedo) e ao brincar ela se sente segura e mais 
confiante para conversar e expressar seu pensamento.

O lúdico auxilia a comunicação da criança com o mundo 
exterior e, no caso desta aluna, tem funcionado de maneira 
satisfatória. A fantasia é o seu universo seguro e por meio da 
ludicidade ela se expressa com espontaneidade, contando 
fatos de seu cotidiano e dialogando naturalmente com a 
professora, de forma alegre e contente. Assim, retoma a 
atividade, participando da aula com maior interesse.

Há momentos em que a aluna apresenta sua sugestão de 
trabalho, que pode ser um material diferente do que inicialmente 
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foi proposto ou um novo jeito de pintar, por exemplo, 
que são acolhidas pela professora. Isso traz autonomia, 
valoriza suas ideias e cria senso de responsabilidade pela 
proposta, tornando a criança protagonista da aula. O papel da 
professora, no ateliê de arte, é estar atenta e indicar algumas 
pistas para o trabalho da criança, ampliando e enriquecendo 
o seu aprendizado pela arte.

2.3 Aranha de Papel
Dando prosseguimento aos trabalhos de criação 

tridimensional e ao estudo sobre o reaproveitamento de 
materiais descartáveis, foi proposta a confecção de uma 
“aranha” tridimensional. O tema foi sugerido pela própria 
aluna, em aula anterior, devido à festa de Halloween 
comemorada na escola onde a criança estuda. A aranha era 
um elemento a ser apresentado durante o evento. As aulas 
de ateliê de arte são particulares e tem um planejamento 
próprio, mas mantém a devida flexibilidade no acolhimento 
e inserção de algumas atividades de interesse e necessidade 
dos alunos. Esta abertura torna-se um diferencial em relação 
ao ensino formal.

A partir daí a aula foi previamente planejada pela 
professora, que buscou informações sobre o assunto 
“aranha”, experimentou algumas técnicas, efetuando 
algumas vivências para melhor compreensão do trabalho, 
refletindo sobre como aproximar essa proposta ao ensino de 
arte. Leu diversos textos referentes ao tema e montou várias 
formas de aranhas até encontrar alguns indícios para trilhar 
os caminhos da criação. 

Ao finalizar o seu próprio percurso criador, a professora 
realizou um ensaio fotográfico com a sua aranha de papel, 
criando diferentes composições para mostrar à aluna. 
Daí surgiu uma série de fotografias e também a história 
“O Passeio da Aranha”, onde a professora conta a sua 
experiência de criação. Para entender melhor o processo de 
elaboração dessa atividade, o relato feito pela professora será 
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transcrito a seguir. O texto foi extraído de seu diário de bordo, 
um caderno de anotações pessoais para acompanhamento 
e reflexão das aulas ministradas, com a descrição das 
propostas previamente pesquisadas e vivenciadas. Esse 
registro auxilia a professora em sua prática docente.

O Passeio da Aranha
Toda história começa pelo “Era uma vez...” não é mesmo? 

Pois bem. Era uma vez uma aranha que surgiu com a festa do 
Halloween. Solicitado por minha aluna de 6 anos de idade, do 
ateliê de arte, seu pedido tornou-se um grande desafio, pois 
eu não gosto de aranhas. Só de imaginar elas causam pavor 
em mim e a menina queria aprender a fazer uma bela aranha...

Eu tinha que testar alguns materiais antes da aula. 
Então, me enchi de coragem, pois o desejo de uma 
criança é sempre uma aventura fantástica pelo mundo da 
imaginação. Aceitei entrar na “brincadeira” e logo me veio 
à mente a escultura “Maman” da artista plástica francesa 
Louise Borgeois, uma obra feita em bronze, de 9 metros 
de altura. Vi uma de suas aranhas no acervo do MAM –SP 
(Museu de Arte Moderna de São Paulo), que foi exibida na 
23ª Bienal de São Paulo, em 1996 e esse trabalho sempre 
me surpreendeu pela sua imponência.

Optei pelo reaproveitamento de materiais, pois sou 
adepta da sustentabilidade e era o estudo que já estávamos 
realizando no ateliê. Além disso, a sucata é um material 
bastante acessível para todas as pessoas.  Então peguei uma 
caixa de papelão, cortei em camadas e colei por sobreposição, 
montando a estrutura do corpo deste animal invertebrado. 
Realizei vários experimentos com o material. As patas foram 
feitas com canudos de jornal e pintadas com tinta guache. 
Deu certo. Ficou surpreendente e pareceu até ter vida própria.

No dia da aula as imagens fotográficas de aranhas 
foram apresentadas para a aluna, observando-se as formas, 
colorações e os detalhes do animal. A criança mencionou 
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algumas histórias que conhecia, como as “Aventuras de 
Spider-Man” (Homem Aranha). A professora mostrou fotos 
de algumas esculturas de aranhas feitas por artistas e então 
pegou a sua própria aranha feita de papelão, deixando a 
menina manusear o trabalho, que ficou impressionada ao ver 
a aranha realizada pela professora em suas mãos. Observaram 
os detalhes e conversaram sobre a construção por etapas. 
Depois a criança pegou os materiais e iniciou o trabalho.

Primeiro efetuou a montagem da estrutura do corpo da 
aranha, sobrepondo alguns pedaços de papelão recortados 
em camadas. Depois a aluna fez alguns canudos com a folha 
de jornal para a confecção das patas da aranha, usando 
fita adesiva para definir as articulações. Por fim tudo foi 
pintado com tinta guache, optando-se pela cor preta e, após 
a secagem, olhos de sucatas foram feitos caprichosamente e 
colados na região da cabeça do animal. Sua aranha de papel 
foi chamada de “Spina” e a menina brincou com o trabalho, 
fazendo o passeio da aranha pela sala.

Figs. 05 e 06 - Montagem de aranha com papelão.

Por envolver várias fases com diferentes graus de 
dificuldade, o trabalho foi realizado pela criança, sob a 
orientação permanente da professora durante o processo, 
que a auxiliou nos momentos mais difíceis da atividade 
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como, por exemplo, o recorte do papelão, tornando-se um 
grande aprendizado, tanto para a professora quanto para a 
aluna. Dessa maneira a aranha ficou pronta e foi levada para 
a escola da criança, na festa de Halloween.

2.4 Casa de Boneca

Para finalizar o estudo de criações tridimensionais a 
professora planejou explorar o universo lúdico da criança, 
propondo então a elaboração de uma casa de boneca. 

A aluna gosta de brincar de “faz de conta”, utilizando 
um objeto que se transforma em outro e dando vida aos 
personagens criados em aulas anteriores: o cachorro e 
o coelho modelados com massa caseira caminham pelo 
ambiente do ateliê, com diálogos inventados pela criança; 
o mesmo acontece com o fantoche de menina, feito com 
embalagem de papel. A criança manipula os objetos 
confeccionados, onde todos conversam entre si e também 
com a professora, durante a aula.

Por esse motivo foi proposta a construção de uma 
casa para acolher os personagens confeccionados e 
também outros brinquedos em miniaturas, reutilizando 
uma caixa de papelão para a montagem do trabalho. 
Essa atividade entusiasmou a aluna, pela ideia de reunir 
os trabalhos feitos por ela e acolhê-los dentro de uma 
casa e também porque envolveu várias etapas, fazendo-a 
se sentir responsável pelas tarefas, como o recorte do 
papelão para as paredes e o telhado, bem como as janelas 
e a porta; a pintura com tinta acrílica, definindo as cores; 
o recorte e a colagem de flores de papel para adornar as 
janelas e a própria montagem, realizada com a ajuda da 
professora e participação ativa da criança durante todo 
o processo, seja definindo as cores de cada elemento 
da casa, experimentando algumas combinações, como 
também sugerindo a decoração das janelas.
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Figs. 07, 08 e 09 - Preparação da estrutura da casa.

Por fim, as partes foram montadas, colando-se as paredes 
e o telhado com fita adesiva, deixando uma abertura na parte 
frontal do trabalho, para que a aluna pudesse manusear os 
objetos dentro dele, como os personagens confeccionados 
com massa caseira e alguns outros brinquedos da criança. 
Foi possível testar a iluminação no interior da casa, com o 
auxílio de uma pequena lanterna, o que motivou a menina a 
brincar de faz de conta.

Figs. 10, 11 e 12 - Finalização da casa de papelão.

A atividade se transformou numa alegre brincadeira. A 
sua construção envolveu diferentes momentos e cada etapa 
estimulou novas ideias, ampliando a imaginação e a fantasia, 
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acrescentando mais detalhes, colando elementos, pintando 
algumas partes com as cores de sua preferência e assim, o 
trabalho adquiriu forma, conforme seu desejo e necessidade. 
O papel da professora foi orientar o encaminhamento das 
ações, auxiliando-a nos momentos de maior dificuldade 
técnica e dialogando com a criança durante a aula, 
estimulando-a a pensar e respeitando a sua decisão durante 
todo o percurso de criação.

 3. A Experiência Com a Arte
De tudo o que foi exposto até aqui, a experiência com 

a arte abriu caminhos para que a interação e a descoberta 
chegassem à realização do trabalho expressivo infantil. A 
experiência artística é uma atividade intelectual que vem 
acompanhada da estética, aquilo que é sentida através da 
percepção e apreciação, de maneira consciente. Somente a 
habilidade não alimenta a experiência, pois “toda experiência 
é o resultado de interação entre uma criatura viva e algum 
aspecto do mundo no qual ela vive” (DEWEY, 1985, p. 95).

Para que uma experiência se torne completa e mais intensa, 
é necessário que ela seja coerente na percepção e venha 
acompanhada de constante mudança no desenvolvimento, 
unindo a prática ao aspecto emocional e intelectual, pois 
a percepção é a fusão entre o pensamento e o sentimento, 
dando sentido ao mundo. Isso significa que a experiência de 
cada pessoa é única, marcante e produz transformação.  É 
preciso perceber o que é importante para a criança, olhando-a 
com atenção e a partir daí explorar novas possibilidades, 
desvendando os mistérios da vida. 

A experiência enriquece o olhar e a própria história, pois 
dá abertura para observar, sentir e pensar o mundo. A arte 
ajuda nesse sentido porque faz o aluno ver a realidade de 
outra forma. A infância é um momento propício para viver 
experiências intensas, pois a criança é curiosa e disposta a 
novas descobertas, um ser em contínuo movimento. Por isso 
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gosta de viver aventuras, testar materiais e técnicas, explorar 
espaços e manusear objetos, brincar e inventar coisas.

A arte liga-se às experiências cotidianas. A natureza da 
produção artística da criança surge a partir de ações comuns 
e a sua vivência, que inclui o fazer, o ver e o expressar, trazem 
inúmeras possibilidades de criação, enriquecendo o seu 
repertório de conhecimento.

A criança olha, toca, experimenta os materiais, sente, 
pensa e seu pensamento ocorre na ação das atividades, 
na sensação de cada momento vivido e na percepção das 
coisas à sua volta, permeado pelo sentimento. Está sempre 
atenta e aberta às novas experiências e vai construindo suas 
formas através da criação artística, ampliando assim, sua 
compreensão de mundo.

4. Considerações finais

Partindo do interesse da criança pelos trabalhos 
tridimensionais, as propostas desenvolvidas uniram o lúdico à 
criação, além de oferecerem possibilidades quanto ao emprego 
de materiais de modelagem com ingredientes caseiros e 
apropriados para o uso infantil, e também o reaproveitamento 
de materiais descartáveis, como a embalagem de produto 
industrializado, a caixa de papelão e folhas de jornal.

As propostas foram acompanhadas e orientadas pela 
professora durante as atividades, pois o papel do educador é 
primordial no acompanhamento dos trabalhos, encorajando a 
criança, motivando a sua imaginação e sugerindo alternativas 
para estimular o pensamento e a tomada de decisões.

É relevante lembrar que cada proposta precisa ser planejada 
com antecedência, levando-se em consideração a necessidade 
do aluno e cabe ao professor buscar informações e também 
vivenciar a sua própria experiência nas criações, encontrando 
alternativas para os seus projetos. Lembrar que “a experiência 
só se enriquece com a reflexão sobre o ocorrido. É daí que nasce 
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o aprendizado com a prática. Em suma, a atividade docente vai 
além do ensinar, pois implica também aprender com o próprio 
ensino.” (BROM, 2010, p.40)

A  arte é um fazer, onde utilizamos uma gama muito variada de 
materiais e também é estética, explorando suas potencialidades 
expressivas para a criação de um repertório e combinações de 
elementos da linguagem visual, onde os trabalhos demonstram 
diferentes visões do universo e concepções de vida de cada 
aluno, com curiosidade e prazer de conhecer o mundo. 

De acordo com Camargo (1989), a arte é uma atividade 
integradora da personalidade, mostrando o nosso mundo 
externo, como as experiências do cotidiano e todas as 
informações obtidas por diferentes fontes; o mundo interno, 
como os sentimentos, as emoções e também a interação 
dos dois (mundo interno e externo da criança), permeados 
pela cultura.

O uso de diferentes materiais, técnicas e objetos 
proporcionam o engajamento da criança na atividade artística, 
trazendo inúmeras possibilidades para o seu processo 
criador, revelando o “seu pensamento independente, sua 
flexibilidade, sua inventividade e seu devaneio, quando cria 
uma ‘construção’, utilizando papelão, botões e qualquer outra 
espécie de material” (LOWENFELD, 1977, p. 128). 

Por isso, as atividades no ateliê de arte infantil não 
se limitam apenas à pintura e o desenho, as construções 
tridimensionais também favorecem a criação, de forma 
dinâmica e desafiadora. O aspecto tátil do trabalho 
proporciona prazer ao educando, que pode pegar com as 
mãos o objeto confeccionado e brincar com ele.

Criar e brincar produz satisfação e encantamento na 
criança, motivando-a na pesquisa e experimentação dos 
materiais, desencadeando um processo de expressão e 
descobertas. O universo lúdico acolhe a criança, trazendo 
mais confiança e valorização de seu fazer artístico, porque 
“aprender é um processo que pode deflagrar no aprendiz 
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uma curiosidade crescente, que pode torná-lo mais e mais 
criador” (FREIRE, 2011, p. 26).

O professor precisa ter flexibilidade e considerar o 
lúdico na criação artística, estar atento e acompanhar o 
desenvolvimento da criança em suas atividades, ampliando 
o conhecimento do aluno e aprimorando o seu próprio saber 
sobre a arte na infância. A pesquisa é de suma importância 
e vivenciar o processo de criação auxilia em sua prática 
pedagógica, trazendo mais segurança na orientação das 
propostas. Ao refletir sobre sua prática, aprende com ela e vai 
além das opções dadas, pois reformula as opções existentes, 
por meio de sua capacidade de pensar e criar.

Com o passar das aulas a aluna demonstrou mais 
destreza nas propostas realizadas. Percebeu-se uma sensível 
melhora em sua habilidade motora e o entendimento se reflete 
na qualidade de seus trabalhos. Mas houve dias em que a 
menina não estava muito disposta nas atividades, sinalizando 
a necessidade de mudança no planejamento das aulas e na 
postura da professora.

O trabalho de arte com a criança exige um olhar mais 
atento e uma investigação mais acurada. Neste momento 
é importante estar junto ao aluno e viver intensamente as 
descobertas. Este é o desafio da arte e da vida.
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A BNCC NA ESCOLA BRASILEIRA:
CAMINHOS E DESAFIOS
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BASIC EDUCATION

Esse artigo se propõe a discutir a Base Nacional 
Comum Curricular – BNCC, legislação nacional 
que está sendo introduzida, a partir de 2020, na 

escola brasileira. Após cerca de cinco anos de discussão 
essa nova base curricular se propõe a mudar o currículo 
de forma nacional em toda a educação básica, com suporte 
normativo, portanto obrigatório, por força de lei.

Iniciamos esse artigo relembrando o surgimento da escola 
no século XIX, que se apresentava como uma necessidade 
de formar trabalhadores para trabalhar na fábrica, uma 
nova modalidade de trabalho fruto da Revolução Industrial. 
Consideramos importante essa retrospectiva histórica para 
entendermos como a escola evoluiu ao longo da humanidade, 
qual a necessidade da existência dela até podermos falar da 
escola que temos na atualidade.

*Mestre pela Universidade de São Paulo.

Introdução

Em debate, a maneira como a 
BNCC está posta.
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No aparecimento da escola, a partir do século XIX 
surge o primeiro currículo apresentado para escolarizar 
trabalhadores, bancada pelo poder público, gratuita, 
estendida a toda a população pobre, até então alijada da 
educação. Podemos considerar aqui que se inaugurava então 
a escola pública. Após essa retrospectiva de caráter histórico, 
passamos a palavra para a escola da atualidade, da sociedade 
contemporânea, objeto de discussão desse artigo.

Nos referimos de maneira universal, às reformas válidas 
para todo o Brasil. Temos na atualidade, mudanças para 
cada nível da educação básica, ou seja, uma proposta para a 
Educação Infantil, uma proposta para o Ensino Fundamental 
e uma proposta para o Ensino Médio. Essas mudanças estão 
contidas na Base Nacional Comum Curricular - BNCC. 

Há que se apresentar um modelo de escola para o século 
21, que seja mais inclusiva e que vise à preparação para um 
modelo de sociedade pautado nos desafios que a sociedade 
contemporânea propõe.

Ao final, nas considerações finais, discutimos a Reforma, 
ou seja, a Base Nacional Comum Curricular, BNCC da forma 
como está colocada. Nas considerações finais questionamos: 
ela tem um viés de política neoliberal? Como foi implantada? 
Quem participou dessa construção? Qual o papel dos 
professores e administradores escolares nessa reforma?

Objetivamos que esse artigo que hora escrevemos, possa 
servir de leitura e reflexão aos professores, estudantes de 
cursos de licenciatura e demais interessados na educação.

Capítulo 1
Quando falamos da escola e qual o seu papel na 

sociedade, vale lembrar que historicamente ela não foi 
pensada para a classe social menos privilegiada. A escola 
se destinava aos ricos, a classe social endinheirada. A 
configuração de um novo modelo de escola surge a partir 
da revolução industrial, na Inglaterra.
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Temos então o surgimento de um novo mercado de 
trabalho, um mercado que se abre para aqueles que até 
então trabalhavam em práticas artesanais, ou eram pequenos 
artesãos que fabricavam produtos necessários àquele 
modelo de sociedade, práticas tais como sela para montaria, 
ourives etc., enfim todos voltados para o artesanato 
doméstico, ou ainda no cultivo da terra. O novo momento 
que se apresentava exigia um novo perfil de trabalhador 
diferente daquele modelo de então.

Historicamente, retrocedendo aos fatos históricos, 
é possível resgatar a construção da idéia de currículo e 
refletirmos sobre como ele chegou até nós.

A partir da obra “The Curriculum” de Franklin Bobbit, 
publicada nos Estados Unidos em 1918, o currículo firmou-se 
como campo de reflexão e de estudos. A emergência dessa 
concepção está associada à racionalidade instrumental e 
técnica. (Libâneo, 2017).

Tradicionalmente o currículo significou uma relação de 
matérias ou disciplinas com seu corpo de conhecimento 
organizado numa sequência lógica, com o respectivo tempo 
de cada uma (grade ou matriz curricular).

Essa conotação guarda estreita relação com “plano de 
estudos”, tratado como o conjunto das matérias a serem 
ensinadas em cada curso ou série e o tempo reservado de 
cada uma.

O conceito de currículo é multifacetado e modificou-se 
historicamente atendendo a realidades sociais distintas, 
Temos, portanto, tempos e espaços específicos e, em 
consequência disso, precisam ser compreendidos no 
contexto social em que estão inseridos. No século XVIII 
com as revoluções burguesas do Iluminismo ocorreram 
as primeiras tentativas de universalização do ensino sob a 
responsabilidade estatal.

No séc. XIX a urbanização acelerada e o desenvolvimento 
do capitalismo industrial passaram a exigir um novo contexto 
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social, uma melhor qualificação da mão de obra. Essa mão 
de obra era necessária a indústria que se iniciava e que 
precisava ser preparada para arregimentar trabalhadores para 
as fábricas então surgidas na Inglaterra. Ao mesmo tempo as 
cidades começaram a concentrar a população que outrora 
estava no campo e agora migraram para a cidade. A sociedade 
caminhava para o fenômeno da urbanização, sobrecarregando 
as urbes. Era necessário pensar na cidade que passa a ter 
sua população aumentada.

Vários teóricos tais como Arroyo (2018), Thomaz Tadeu 
(2017), Libâneo (2018) e outros escreveram diversas obras 
mostrando como o currículo escolar serve de manejo ao 
modelo de sociedade pretendida. 

Atualmente podemos analisar o currículo escolar a 
partir de dois grandes eixos: as concepções tradicionais 
ou conservadoras e as concepções críticas. As concepções 
tradicionais ou conservadoras propõem um modelo que 
visa conservar o modelo de sociedade vigente apresenta a 
sociedade como um modelo a ser seguido e as concepções 
críticas propõem uma reflexão, um questionamento sobre 
os valores sociais vigentes apregoando a idéia de mudança 
frente às injustiças sociais que existem na sociedade.

Tais eixos visam demonstrar que o modelo de escola 
vigente sempre representa o que se espera dos educandos, 
futuros cidadãos.

Um novo modelo de sociedade se desenhava.
Assim, a partir do século XVIII o Estado passa a intervir 

na educação para estabelecer a escola elementar universal, 
leiga, gratuita e obrigatória, ante a exigência desse novo 
quadro técnico-industrial. O primeiro currículo pensado para 
esse público, que seria destinado ao preparo do trabalhador 
para o emprego nas fábricas, foi construído por Adam Smith e 
trazia disciplinas que julgava serem conhecimentos mínimos 
necessários aos operários.
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Adam Smith justificava a necessidade de educação 
em consequência da divisão do trabalho. Para ele 
o Estado deveria impor a toda a população certos 
aprendizados mínimos: leitura, escrita, cálculo, rudimentos 
de geometria e de mecânica. Tudo deveria ser dado em 
doses homeopáticas, conforme as necessidades do capital.
(Libâneo, 2007). Iniciava-se assim a revolução industrial, 
primeiramente na Inglaterra.

Conforme afirma Karl Marx a partir desse início do 
capitalismo o trabalhador acabou sendo espoliado dos seus 
meios de produção. Esses meios de produção, que até então 
pertenciam aos pequenos artesãos, passam a ser do dono da 
fábrica e o trabalhador passa a ser “mão de obra”, trabalha 
na fábrica em troca de um salário.

A escola passa a ser elemento de homogeneização 
cultural e de contribuição para o exercício da cidadania. A 
consolidação do capitalismo reforçou a convicção de que a 
educação podia ser mecanismo de controle social. Os teóricos 
da economia política liberal do séc. XVIII recomendavam a 
escola como forma de tornar o povo ordeiro, obediente aos 
superiores. Destaca-se aqui o crescimento das cidades visto 
que os trabalhadores se mudam para as cidades.

Na educação capitalista a educação é entendida em uma 
perspectiva científica. A escola com suas normas, regras, 
agentes específicos, áreas de saber e outros, incorpora os 
valores da nova sociedade. Temos diferentes compreensões 
da educação escolar, diferentes maneiras de entender a 
relação entre educação e sociedade. Dermeval Savianni 
defende que: “A escola tem uma função específica, educativa, 
propriamente pedagógica ligada à questão do conhecimento”. 
(in Libâneo, 2017).

Entendemos, portanto, que a escola sempre há de refletir 
sobre o modelo de sociedade vigente para pensar no modelo 
de educação necessário.
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Temos agora uma nova legislação que apresenta um 
modelo de currículo, de caráter normativo a ser utilizado 
em todas as escolas do país. A idéia traz em seu cerne 
a formação humana integral e a construção de uma 
sociedade justa mais acolhedora além de propor uma escola 
democrática e inclusiva. Entende-se uma escola voltada 
para uma sociedade contemporânea.

Até agora os estudos tem mostrado que o modelo de 
escola brasileira que tínhamos até então se apresentava 
fragmentado e muitas vezes, sem ter garantido o direito de 
aprendizagem e de desenvolvimento da cidadania a muitos 
estudantes brasileiros. 

Consideramos também que não existe hoje um 
alinhamento político e inclusive ações governamentais em 
âmbito federal, estadual e municipal referentes à formação 
de professores, à avaliação, a elaboração de conteúdos 
educacionais e aos critérios para a oferta de infra-estrutura 
adequada que garanta um pleno desenvolvimento da 
educação. Trocando em outras palavras não temos uma 
política educacional que garanta que os conteúdos essenciais 
sejam os mesmos oferecidos em todo o Brasil.

Para tanto a Base Nacional Comum Curricular - BNCC 
determina que 60% dos conteúdos a serem ensinados em todo 
o Brasil sejam determinados pela Legislação, ou seja, pela 
BNCC. Os 40% restantes ficam a cargo das administrações 
Estaduais e Municipais

Os esforços dessas administrações tem se apresentado 
há aproximadamente dois anos, evidenciando-se o ano 
de 2019 na elaboração de materiais para treinamento de 
coordenadores e professores de administração.

O material produzido em São Paulo com o título “Currículo 
da Cidade” já serve de referência para essa formação e tem 
sido utilizado pelas respectivas escolas de São Paulo.

A necessidade da preparação de todos os envolvidos 
nos conteúdos de 40% devem se referir à importância das 
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características e peculiaridades locais, que assim vão compor o 
currículo. O Brasil, um país tão grande, guarda especificidades 
locais e diversidades culturais importantes que devem ser 
abraçadas pelas escolas.

O que se tem notado até agora, inclusive pelas avaliações 
externas aplicadas em todas as escolas do país, revelam 
resultados insatisfatórios, ou seja, o que se aprende em um 
estado é diferente do que se aprende em outro. Inclusive a 
qualidade do que se ensina é muito discrepante.

Como podemos falar em desenvolvimento pleno da cidadania 
diante de tantas diferenças e complexidades? 

Enfim o objetivo desse artigo se destina aos professores e 
coordenadores pedagógicos das escolas que ainda não sabem 
bem o que é BNCC, qual se objetivo e por onde começar as 
mudanças tão amplas e complexas.

Desse modo o artigo primeiramente apresenta um descritivo 
das mudanças para a Educação Infantil, Ensino Fundamental e 
Ensino Médio.

Na finalização apresentamos uma reflexão do professor 
Carlos Libâneo (2017) apresentadas em um simpósio de 
educação ocorrido no Espírito Santo que discorre sobre a 
postura neoliberal. O artigo está na publicação de MARSIGLIA, 
Ana Carolina Galvão Marsiglia; et all. (2017).

Nas considerações finais apresentamos os verdadeiros 
autores da mudança curricular demonstrando como o 
envolvimento das grandes corporações, fundações, editoras, 
investiram e influenciaram a produção da Base Nacional 
Curricular, a BNCC.

Tópico 1 - Em Resumo:

                     1. O que Significa BNCC e qual é seu objetivo.
       Significa Base Nacional Comum Curricular.

1.1. O objetivo da BNCC é unificar em todo 
o país o que deve ser ensinado em cada 
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nível da EDUCAÇÃO BÁSICA. Desta 
forma pretende tornar a Educação 
Básica mais igualitária, mais inclusiva 
e, portanto mais justa.

O IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, 
responsável pelas avaliações externas nas escolas, mostra 
que há desequilíbrio entre as avaliações realizadas nos 
estados brasileiros. Ou seja, o que se ensina nas escolas 
por todo o país mostra discrepâncias.

  1.2. Os Marcos Legais que embasam a BNCC

A BNCC foi elaborada a partir de 
marcos legais. Assim temos:
Constituição Federal de 1988 artigo 9º;
Lei das Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, LDB 20l artigo 26; 
Lei 13005/2014 Plano Nacional de 
Educação PNE.

Além dessas, temos legislações específicas que 
aprovaram a lei para cada nível da Educação Básica. Após 
quatro anos de estudos e de participação de todas as 
entidades de natureza educacional, capitaneadas pelo MEC 
a BNCC foi aprovada sucessivamente em todos os níveis da 
eucação para aplicação compulsória em 2020. A última a ser 
aprovada foi a lei que se refere ao ensino médio.

Na apresentação da nova legislação o MEC afirma 
que a BNCC é fruto de um amplo processo de debates e 
negociações com diferentes atores do campo educacional 
e com a sociedade brasileira, conforme documentado pelo 
MEC (Ministério da educação. Secretaria de Educação Básica, 
Brasília 2016).

Lembramos que a primeira versão foi disponibilizada 
para consulta pública em outubro de 2015 e março de 2016. 
Convém ressaltar que o MEC  afirma que o documento 
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recebeu mais de 12 milhões de contribuições tanto individuais 
de organizações voltadas para educação como também das 
redes de educação de todo o país. O Brasil possui autonomia 
dos entes federados a ainda profundas desigualdades 
sociais. Assim a busca por equidade na educação demanda 
currículos diferenciados e ainda adequados a cada sistema, 
rede e instituição escolar.

Dessa forma não se pode propor um currículo nacional 
que não leve em conta as regionalidades que o Brasil 
apresenta. Justifica-se assim a porcentagem de 60% a ser 
decidido pelo MEC e 40% a serem decididos pelos sistemas 
estaduais. A identidade brasileira, composta de várias 
culturas pede que a instituição escolar esteja sujeita e que 
seja aberta a pluralidade e diversidade a todos, sem distinção, 
visando reverter a situação de exclusão histórica que tem 
marginalizado grupos sociais em nosso país.

Tais contr ibuições foram sistematizadas por 
pesquisadores da Universidade de Brasília (UnB) que também 
contaram com a ajuda dos pesquisadores da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) com o 
objetivo de subsidiar a elaboração da segunda versão.

Importante destacar todas essas etapas da construção da 
BNCC e que tem como objetivo demonstrar que ela foi fruto 
de intenso debate e contribuições de diversas organizações 
educacionais ao longo de cinco anos conforme afirma o 
Ministério da Educação.

A BNCC tem valor legal, trata-se de um documento 
normativo, ou seja, ela é obrigatória em todo o país por força 
disso. Portanto não cabe aos estados, municípios, decidir se 
vai adotar a BNCC. 

Convém destacar que a federalidade da lei implica também 
na responsabilidade das instâncias estaduais e municipais. 
Repetindo, 60% dos conteúdos são de natureza federal e 
40% de natureza estadual e nos municípios brasileiros onde 
houver essa condição.
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Os 40% de conteúdos a serem construídos pelas escolas 
atendem aos princípios da regionalidade e diferenças 
existentes nos diversos estados e municípios. Assim cabe a 
cada Estado e Município essa construção, sob a supervisão 
das diretorias de ensino, orientadas pelo MEC.

A Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo 
produziu no ano de 2019 manuais utilizados na formação de 
professores da rede, assim como também a rede municipal 
da cidade de São Paulo teve essa tarefa. Denominado 
Currículo da Cidade, “tem como objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento orientam-se pela educação integral a partir 
da matriz de saberes e indicam o que os estudantes devem 
alcançar a cada ano como resultado das experiências de ensino 
e de aprendizagem intencionalmente previstas para esse fim” 
(in www.secretaria da educação da prefeitura da cidade de SP).

O currículo da cidade foi um dos primeiros do mundo a se 
alinhar aos ODS das Organização das Nações Unidas. Os 17 
objetivos e 169 metas buscam concretizar os direitos humanos 
de todos e alcançar a igualdade de gênero (in www.secretaria 
da educação da prefeitura da cidade de SP). O documento 
“Currículo da Cidade” pode ser encontrado no site da Secretaria 
da Educação de São Paulo. Vale a pena abrir o site e consultar 
“currículo.sme.prefeitura.sp.gov.br/currículo.

O documento está sendo utilizado na formação de 
coordenadores pedagógicos e direção das escolas. Cabe ao trio 
gestor de cada unidade escolar, auxiliados pelos técnicos da 
Secretaria da Educação, conduzir a formação/construção tanto 
no que se refere ao entendimento das diretrizes organizadas 
na cota dos 60% quanto às orientações na elaboração dos 40% 
que cabe às escolas.

Capítulo 2
A BNCC é um Currículo que deve ser implantado na escola 

brasileira? Quais os fundamentos pedagógicos da BNCC?
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A Base não é um currículo. Ela é um documento que 
propõe quais competências os alunos da educação básica 
devem desenvolver e quais objetivos de desenvolvimento e 
aprendizagem podem propiciar esse desenvolvimento.

Temos, portanto, um modelo de escola que busca o 
desenvolvimento de competências. Para tanto a BNCC traz 
as competências que devem ser desenvolvidas em cada nível 
da escolaridade e que apresentamos nessa publicação.

2.1. Para qual etapa da educação a BNCC 
foi concebida?
Ela foi concebida para toda a educação 
básica, a saber: Educação Infantil, 
Ensino fundamental, Ensino Médio.

2.2. Conceito de competência. 

As 10 competências gerais previstas pela BNCC se 
aplicam a toda a educação básica. São elas:

                            1. Conhecimento
                            2. Pensamento científico, crítico e criativo
                            3. Repertório cultural
                            4. Comunicação
                            5. Cultura digital
                            6. Trabalho e Projeto de vida
                            7. Argumentação
                            8. Autoconhecimento e auto cuidado
                            9. Empatia e cooperação
                           10. Responsabilidade e cidadania

Cabe aos professores, com a participação da coordenação 
pedagógica da escola, criar estratégias construir objetivos 
e selecionar competências para os diferentes objetivos a 
serem utilizados nas aulas, sempre pensando no grupo 
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classe que estão trabalhando. Assim, de maneira interativa 
e participativa, reunidos com a coordenação e demais 
professores da escola há que se pensar em objetivos 
gerais para educação infantil, ensino fundamental 
e médio. Queremos lembrar que além dos objetivos 
gerais é necessário pensar: quais os objetivos a serem 
desenvolvidos nessa turma que estou lecionando? Quais 
as competências gerais que vamos utilizar?

Damos como exemplo o objetivo geral REPERTÓRIO 
CULTURAL que pode ser utilizado na Educação Infantil 
e no Ensino Fundamental: visa valorizar as diversas 
manifestações artísticas e culturais. A estratégia é fruir 
e participar das práticas diversificadas da produção 
artístico-cultural. Associado a esse objetivo podemos 
também trabalhar o objetivo geral ARGUMENTAÇÃO: 
argumentar com ênfase em fatos, dados e informações 
confiáveis. Materiais didáticos a serem utilizados como 
filmes, pinturas de obras de arte que retratam, por exemplo, 
o Egito Antigo e podem servir para identificar a arte na 
idade antiga ou contemporânea. Baseado nesses dados, 
podemos utilizar a estratégia de argumentação dando como 
exemplo: havia escravidão naquela época?  Como isso 
se revela no material apreciado? A estratégia é formular, 
negociar e defender idéias, pontos de vista e decisões 
comuns, com base em direitos humanos, consciência 
sócio-ambiental, consumo responsável e ética. Ainda 
como exemplo, podemos buscar outros temas como a 
questão do desmatamento, a questão dos fake news, do 
desperdício de alimentos, e da ética. Assim podemos 
em um planejamento interdisciplinar conjugar objetivos 
gerais que se completam. Lembramos aqui que o objetivo 
da Educação infantil, do ensino fundamental e médio é 
justamente explorar o mundo que nos rodeia.

Além desse exemplo dado, podemos igualmente conjugar 
dois os três competências gerais que podem se completar.
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A proposta apresentada pela BNCC é de caráter 
interdisciplinar, isso é, deve sempre tratar da produção de um 
trabalho que seja fruto da interação de diversos conteúdos 
e com a participação de todos os docentes.

Essas competências direcionam o fazer pedagógico 
para o desenvolvimento de competências. Elas se aplicam 
a todas as etapas da Educação Básica.

Cabe aos professores avaliar quais aspectos do nível 
de ensino que trabalham e como elas, as competências 
gerais, contribuem para o desenvolvimento de seus alunos. 
Assim os docentes devem incluí-las com intencionalidade 
no planejamento das suas aulas. Elas devem ser 
desenvolvidas em todos os anos e áreas de conhecimentos 
da Educação Básica.

Deve ser feito de maneira gradual, de acordo com 
a faixa etária e o ritmo de cada estudante. Assim uma 
competência geral para o ensino fundamental não pode ser 
utilizada da mesma forma para a Educação Infantil. Há que 
se adequar as estratégias e atividades a serem propostas 
a cada ciclo da educação.

Afinal, o que são as competências? Para a BNCC 
esse conceito é utilizado no sentido da mobilização e 
aplicação dos conhecimentos escolares entendidos 
de forma ampla conceitos, procedimentos, valores e 
atitudes, conjugados com as competências gerais que 
foram formuladas a partir dos direitos éticos, estéticos, 
políticas das Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN, 
conhecimentos, habilidades, atitudes, enfim valores 
essenciais para a vida no século XXI.

Portanto, ser competente significa ser capaz de, ao se 
defrontar com um problema, ativar e utilizar o conhecimento 
construído.  Assim o conceito de competência, ou seja, 
a indicação clara do que os alunos devem saber, e 
sobretudo, do que devem saber fazer como resultado 
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de sua aprendizagem, deve oferecer referências para o 
fortalecimento de ações que assegurem esses direitos.

Capítulo 3
A BNCC na Educação Infantil

Na educação infantil a BNCC propõe Eixos Estruturantes 
que são interações e brincadeiras. 

Na educação infantil leva-se em conta os direitos de 
aprendizagem e desenvolvimento. 

Assim deve se assegurar, além dos eixos estruturantes 
representados pelas interações e brincadeiras, os direitos 
de aprendizagem e desenvolvimento também devem ser 
assegurados, ou seja, as condições para que as crianças 
aprendam, em situações nas quais possam desempenhar 
um papel ativo em ambiente que as convidem a vivenciar 
desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, nas quais 
possam construir significados sobre si, os outros e o mundo 
social e natural.

3.1. Os Direitos de Aprendizagem e 
desenvolvimento
A BNCC propõe como direitos de 
aprendizagem Conviver, brincar, 
participar, explorar, expressar e conhecer-
se.  Assim são seis esses direitos de 
Aprendizagem e Desenvolvimento.

3.2.  A Educação Infantil e os componentes 
curriculares
Não existe componente curricular 
na Educação Infantil. A educação 
infantil na BNCC apresenta Campos 
de Experiência.
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3.3. Os Campos de Experiências
Tratam de definir os objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento para a 
Educação infantil. Para tanto, acolhe-se 
as situações e as experiências concretas 
da vida cotidiana da criança e seus 
saberes que devem ser entrelaçados 
aos conhecimentos que fazem parte do 
patrimônio cultural. Também estão os 
conhecimentos fundamentais a serem 
propiciados à criança e associados às 
suas experiências.
Campos de Experiências a BNCC 
propõe são cinco: o eu, o outro e o nós, 
corpo, gestos e movimentos, traços 
sons cores e formas, oralidade e escrita, 
espaço tempo quantidades, relações e 
transformações.
Interessante considerar que na educação 
infantil, que vai até os 5 anos, a BNCC 
estabelece que seja desenvolvida a 
“oralidade e a escrita”. O conteúdo 
começa a ser introduzido aos poucos. 
Até a idade de um ano e seis meses, as 
creches deverão garantir, por exemplo, 
que as crianças reconheçam quando são 
chamadas pelo nome ou demonstrem 
interesse ao ouvir a leitura de poemas 
e a apresentação de músicas.

Capítulo 4
A BNCC no Ensino Fundamental

As principais mudanças que foram implementadas no 
ensino fundamental são:
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• As crianças, em todo o país, deverão ter 
acesso desde cedo a conteúdos de português 
e matemática.

•  Até o 2º ano do ensino fundamental, geralmente 
aos 7 anos, os estudantes deverão ser capazes 
de ler e escrever. 

• Além disso, aprenderão conteúdos de 
estatística e probabilidade.

Explicando melhor:
• A matemática também deverá estar presente 

na formação desde cedo. 
• A partir da idade de seis anos, no 1º ano do 

ensino fundamental, os estudantes terão 
acesso a conteúdos de probabilidade e 
estatística.

• Até o final do segundo ano, saberão, por 
exemplo, coletar, classificar e representar 
dados em tabelas simples e em gráficos 
de colunas, além de classificar eventos 
cotidianos como pouco ou muito prováveis, 
improváveis e impossíveis.

• Em matemática, a decisão foi  ampliar 
o conteúdo ensinado além das quatro 
operações básicas – soma, subtração, divisão 
e multiplicação.

“Consideramos que é fundamental que o 
aluno desenvolva determinadas atitudes e 
competências na resolução de problemas, 

é importante que se sinta valorizado no que 
faz. Fundamental que compreenda o que 

faz e que se sinta seguro na capacidade de 
aprender matemática”, explica o redator de 

matemática da BNCC.
Ruy César Pietropaolo.
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As definições estão na Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC), apresentadas pelo Ministério da Educação (MEC).

Capítulo 5
 A BNCC no Ensino Médio

Importante ressaltar que a obrigatoriedade da aplicação 
da BNCC no ensino médio prevê um prazo de dois anos 
para a implantação em todas as escolas brasileiras. A lei foi 
aprovada para ser implantada em 2020.

•   A BNCC reforça o compromisso com a educação 
integral, na qual incluem os pilares cognitivo, 
social, emocional e ético.

• Diferente do modelo linear de educação anterior, 
focado no avanço cognitivo, agora a educação 
deve considerar toda a complexidade do 
desenvolvimento humano. Portanto cada uma 
das dez competências gerais inter-relacionam 
esses quatro pilares entre si. 

             5.1. Protagonismo e Autonomia
Para além da formação estudantil, 
um dos novos focos para e educação 
da juventude, é o estímulo do seu 
protagonismo. Portanto, a BNCC no 
Ensino Médio aponta para um novo 
olhar que ultrapassa a seleção dos 
vestibulares. Agora o propósito é de que 
os jovens possam desenhar seu projeto 
de vida com amplitude, conforme afirma 
o documento:

“Significa, ainda, assegurar aos 
estudantes uma formação que, em 

sintonia com seus percursos e histórias, 
faculte-lhes definir seus projetos de vida, 
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tanto no que diz respeito ao estudo e ao 
trabalho como também no que concerne 

às escolhas de estilos de vida saudáveis, 
sustentáveis e éticos.” (Ministério da 

educação: diretrizes curriculares para o 
Ensino Médio, Brasília, 2018).

5.2. Interdisciplinaridade e Trabalho em  
Grupo

Na BNCC, temos agora o Ensino Médio 
que está organizado em quatro áreas do 
conhecimento somadas à possibilidade 
do ensino profissionalizante:

1. Linguagens e suas Tecnologias 
(Língua Portuguesa, Arte, Educação 
Física e Língua Inglesa).

2. Matemática e suas Tecnologias.
3. Ciências da Natureza e suas Tecnologias 

(Biologia, Física e Química).
4. Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 

(História, Geografia, Sociologia e 
Filosofia).
Formação Técnica e Profissional.

5.3. Matérias obrigatórias estabelecidas 
pelo MEC
Entre as principais mudanças, destaca-
se que Português e Matemática serão 
as únicas matérias obrigatórias para 
os 3 anos. As demais matérias poderão 
ser distribuídas ao longo do período.
As escolas e as redes de ensino 
têm autonomia para organizar seus 
itinerários formativos, sendo que 
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cada escola deverá ofertar pelo 
menos um itinerário.

C o m o  p o d e m o s  p e r c e b e r ,  a 
interdisciplinaridade é um fator 
determinante, já que as matérias não 
são mais vistas isoladamente. Esse 
novo modelo também contribui para o 
desenvolvimento do trabalho em grupo.

          5.4. Ensino Profissionalizante
Acredita-se que um dos grandes 
diferenciais e benefícios para os 
jovens no novo modelo estão em torno 
do ensino profissionalizante. Apesar 
de não ser obrigatória, essa alternativa 
permite que a formação técnica ocorra 
de maneira mais rápida e objetiva.
Para entender a diferença, antes, para 
se ter uma formação profissionalizante, 
era necessário cursar 2.400 horas no 
ensino regular e mais 1.220 no técnico, 
totalizando 3.600 horas. De acordo 
com o MEC: “Agora, o jovem poderá 
optar por uma formação técnico-
profissional dentro da carga horária do 
Ensino Médio, sendo 1.800 horas-aulas 
dedicadas às áreas do conhecimento 
e 1.200 para os itinerários formativos, 
totalizando 3.000 horas." (in MEC, 
Brasília 2018).
Parte do que se entende por itinerário 
formativo, também está conectado 
com esse modelo onde eles refletem 
sobre a profissão. 
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“Essa nova estrutura valoriza o 
protagonismo juvenil, uma vez que 

prevê a oferta de variados itinerários 
formativos para atender à multiplicidade 

de interesses dos estudantes: o 
aprofundamento acadêmico e a 

formação técnica profissional.”
(MEC Brasília 2018).

Cabe a cada escola apresentar ao 
menos um itinerário formativo.

          5.5. Mercado de Trabalho
Vale lembrar que o mercado de trabalho 
como um todo, já se encontra voltado 
para as competências. Isso porque em 
um mundo de rápidas transformações e 
incertezas, é preciso ensinar para além 
do conteúdo em si. Dessa forma, vemos 
um novo direcionamento de habilidades 
socioemocionais conectado com o 
futuro profissional dos jovens.

5.6. Ensino profissionalizante no Ensino 
Médio
Para o ensino médio estão previstas a 
carga horária, ou seja, os alunos terão 
de cursar 3.000 horas tanto para se 
formar de forma regular quanto técnica. 
Portanto estimula que os alunos optem 
pela segunda alternativa. 
A segunda alternativa coloca o ensino 
médio de tal forma que com 3000 horas o 
aluno consiga terminar o ensino médio 
com o regular e o profissionalizante, o 
que faz obviamente o aluno optar pelo 
profissionalizante.
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5.7. Sugestões a serem incorporadas aos 
currículos
Como sugestão para a implantação 
da BNCC nas escolas os técnicos do 
MEC sugerem algumas legislações 
que são de caráter nacional e podem 
ser utilizadas em todo o Brasil.
São elas:
Direitos da crianças e dos adolescentes 
(lei 8069/1990); educação para o trânsito 
(lei 9503/1997); preservação do meio 
ambiente (lei 9795/1999; educação 
alimentar e nutricional ( lei 11947/2009);  
processo de envelhecimento e 
valorização do idoso (lei 10741/2003; 
educação em direitos humanos 
(Decreto 7037/2009) bem como saúde, 
sexualidade, vida familiar e social, 
educação para o consumo, educação 
financeira e fiscal, trabalho, ciência 
e tecnologia e a diversidade cultural 
(resolução CNE/CEB nº7/2010).

Na BNCC essas temáticas são contempladas em habilidades 
em todos os componentes curriculares, cabendo aos sistemas 
de ensino e escolas, de acordo com suas possibilidades e 
especificidades, tratá-las de forma contextualizada. 

Capítulo 6
Habilidades Sócioemocionais

Na BNCC estão previstos o trabalho pedagógico 
voltado para as habilidades sócio-emocionais, uma vez 
que a formação para a autonomia, o protagonismo, 
conhecimentos e competências leva-se em consideração 
os aspectos das habilidades sócio-emocionais, aqueles 
voltadas para a convivência social e formação para a 
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cidadania. Assim propor roda de conversas, resolução de 
problemas no cotidiano, estudo de caso são atividades 
muito boas para refletir com os alunos, sempre levando em 
consideração o nível de ensino que estamos trabalhando.

Quando falamos das competências gerais da educação é 
bom destacar que as quatro últimas da lista das competências 
gerais se referem às habilidades sócioemocionais a saber: 
Argumentação, Autoconhecimento e Autocuidado, Empatia 
e Cooperação, Responsabilidade e Cidadania.

Assim elas são definidas e utilizadas na sala de aula com 
o objetivo de encaminhar os alunos para exercitar a empatia, 
o diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação e o respeito 
mútuo. Essa formação deve acontecer no cotidiano da vida 
escolar, sempre com a mediação do professor.

Capítulo 7
Análise da BNCC Na Ótica Neo-Liberal

A educação no Brasil deve preparar o sujeito para ser 
emancipado, crítico ou apenas para servir e adaptar-se ao 
modo de produção capitalista?

Será que a educação pública no Brasil está comprometida 
por enaltecer a educação instrumental?

O Brasil fez empréstimos com instituições internacionais 
para empregar em materiais e formação sobre a Base 
Nacional Comum Curricular. Segundo Marsiglia (2017) 
foram feitos empréstimos em instituições internacionais 
a serem pagos até 2037. Enfim muito dinheiro está sendo 
gasto com a BNCC.

Cabe ao professor trabalhar refletindo sobre suas 
práticas, construir o seu processo de trabalho, refletir sobre 
seu trabalho com bases teóricas consistentes.

Urge gastar e investir dinheiro, inclusive parte dos 
empréstimos que foram feitos, em formação continuada. 
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Cabe também aos Estados e às Redes de ensino investir na 
formação dos profissionais da Educação.

Infelizmente é possível concluir que a tal qualidade 
da educação não é construída na escola, mas fora dela. 
Apresentamos argumentos fortes que solidificam essa afirmação.

A BNCC abriu a escola para o mercado privado. Assim 
temos o Instituto Unibanco, Instituto Airton Sena, Instituto 
Natura, Fundação Itaú Social, Fundação Lemann, Fundação 
Roberto Marinho e outras instituições privadas. Todas elas 
envolvidas na discussão e participação no movimento a favor 
da BNCC. Por quê? Existe interesse dessas instituições.

Não podemos deixar de mencionar as editoras. Antes os 
livros didáticos eram reutilizáveis e agora são consumíveis, 
ou seja, o aluno usa e descarta, e serão vendidos ao MEC todo 
ano. Quem vai ganhar com isso? Como pode algumas editoras 
apregoarem que seus livros estão de acordo com a BNCC uma 
vez que ficaram prontos antes da lei ter sido homologada?

Como cabe ao MEC selecionar as editoras através de 
pesquisa entre professores sobre quais livros utilizar na 
escola, essas editoras tem muito interesse econômico com a 
BNCC de caráter obrigatório. Desse forma a BNCC movimenta 
um mercado milionário com empréstimos internacionais, e 
leva o mito de qualidade da educação. Nada é construído na 
escola em parceria com a Universidade.

Mais uma vez a questão que não quer calar: Onde estão os 
professores, a direção das escolas? Qual a participação deles?

Lembramos ainda que como as organizações 
internacionais estão envolvidas, o Brasil precisa mostrar 
resultados. Esses resultados serão aqueles que aparecem 
nas avaliações externas que são elaboradas por empresas 
muito bem remuneradas que classificarão os alunos de 
acordo com critérios predeterminados.

Se o resultado não for o esperado, os professores 
serão culpabilizados.
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Na verdade o governo não possibilita aos profissionais 
boas condições de trabalho, temos baixos salários e o 
orçamento parco para a educação, levam a desqualificação 
do professor que acaba acusado de resistente e que não foi 
totalmente obediente às fundações e instituições privadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entendemos que uma nova base curricular não 
significa necessariamente que a educação e o processo 
de aprendizagem vão melhorar, mas a iniciativa pode ser a 
espinha dorsal para a criação de outras políticas públicas 
ligadas à formação e à carreira docentes, às condições 
de trabalho e de aprendizagem e à infra-estrutura. Uma 
vez definido o que as crianças precisam saber, fica mais 
fácil estabelecer o necessário para isso acontecer em 
todo o Brasil. Entendemos que uma base comum, possa 
possivelmente determinar em qualquer lugar no nosso país, 
seja no sertão ou na cidade, a estrutura para garantir que 
os alunos aprendam. 

Uma questão a ser levantada diz respeito aos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN) e as Diretrizes Nacionais 
Curriculares, DCN. Os dois documentos trazem orientações 
para a escola, mas não têm a mesma função de um currículo 
nacional. Sobre os PCN, a pesquisadora Paula Louzano, 
doutora em Política Educacional pela Universidade de 
Harvard, nos Estados Unidos, afirma que são apenas 
sugestões. "Eles não explicitam o que o professor tem 
de ensinar nem o que os alunos têm de aprender. "Já as 
diretrizes foram pensadas para um contexto em que o 
docente tivesse uma formação que o capacitasse para 
adaptá-las à sua realidade, o que não ocorreu."

A proposta das DCN era avançada, mas, infelizmente, 
as condições de aplicação foram precárias, com formação 
docente aligeirada e falta de estrutura nas escolas", conta 
Carlos Roberto Jamil Cury, da Pontifícia Universidade 
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Católica de Minas Gerais (PUC-MG). "Redes e escolas 
incorporaram as diretrizes a seu modo e não se garantiu que 
conteúdos essenciais fossem ensinados em todo o país." 

Uma outra questão importante, que há de ser levantada, 
diz respeito a formação dos professores. Estarão eles aptos 
a outra forma de trabalhar? Haverá necessidade de um 
trabalho de formação continuada para os professores em 
exercício. Além disso, a existência de uma base curricular 
comum serve para que as graduações em Pedagogia, as 
licenciaturas e a formação continuada usem os direitos de 
aprendizagem dos alunos como escopo dos seus programas.

Os cursos universitários são pouco voltados a 
situações práticas. Pesquisa da Fundação Victor Civita 
(FVC) em parceria com a Fundação Carlos Chagas 
(FCC), de 2008, mostrou que apenas 28% das disciplinas 
oferecidas nos cursos de formação docente se referem aos 
conteúdos e atividades da sala de aula. A promessa é que 
a nova referência curricular ajude a mudar esse cenário. A 
existência de uma base curricular comum serve para que 
as graduações em Pedagogia, as licenciaturas e a formação 
continuada usem os direitos de aprendizagem dos alunos 
como escopo dos seus programas. A promessa é que a 
nova referência curricular ajude a mudar esse cenário. 
“Não adianta dizer o que e como ensinar nas escolas se 
os professores não estiverem adequadamente preparados. 
Por isso faremos a formação deles articulada com a base", 
declara Maria Beatriz, do MEC. (in Brasília 2008).

Outra questão que tem sido discutida diz respeito 
às avaliações externas. Elas mudarão? Sim. Os exames 
nacionais deverão usar como matriz dos direitos de 
aprendizagem descritos na base nacional. Atualmente, 
em escolas de cidades pequenas, em que as equipes 
pedagógicas não estão aptas a construir propostas 
curriculares coesas, o processo se inverte. "As avaliações 
externas surgiram antes de um currículo robusto e, como 
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possuem indicadores sobre o que esperam que os alunos 
apresentem nas provas, viraram um norteador para a 
prática docente", diz Denis Mizne, diretor executivo da 
Fundação Lemann. Em relação à base é importante que 
seja revista periodicamente, até mesmo para que se 
mantenha contemporânea. "As tendências e os resultados 
de pesquisas educacionais devem ser incorporados a ela 
de maneira dinâmica", indica Célia Carolino, docente da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). O 
ideal é que seja formado um grupo permanente que avalie 
a implementação da base e analise, de tempos em tempos, 
o que deu certo, o que precisa mudar e ser acrescentado. 

Também nessa etapa os professores devem ser 
convocados a participar. Como lidam com as turmas 
diariamente, podem indicar em que a referência está 
funcionando e em que pode melhorar.

Em relação à inclusão de alunos com deficiência, 
destacamos que o tema não está em discussão no MEC e, 
a princípio, a base não incluirá como adaptar os conteúdos 
a cada uma das deficiências - o que deve ser alvo de 
outra ação. É desejado que a inclusão de crianças com 
necessidades educacionais especiais (NEE) - tema caro a 
gestores e educadores que questionam a falta de formação, 
pessoal especializado e estrutura para cumprir a tarefa, 
seja uma das políticas públicas de melhoria da Educação 
a ser impulsionadas pela Base Comum. "Não basta dizer 
o que o estudante deve aprender, determinar tal conteúdo 
até determinado ano. É preciso oferecer condições para 
isso acontecer, tanto na estrutura das escolas quanto 
na formação dos educadores", aponta Maria do Pilar, da 
Secretaria Municipal de São Paulo. 

A intenção é que o documento traga indicativos do 
que as crianças e os adolecentes devem aprender nas 
diversas disciplinas ao fim de cada ano e segmento. A 
base deve ser o pilar das propostas curriculares das 
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redes, que continuarão existindo e contemplando as 
peculiaridades da região e o que a comunidade da cidade 
ou do estado considera imprescindível ser ensinado nas 
escolas. Para Mizne, da Fundação Lemann, a base ditará 
aproximadamente 60% dos currículos. O restante ficará 
por conta das secretarias e das unidades escolares. "Se, 
por exemplo, um estado da Região Sul achar fundamental 
que determinada série se aprofunde no estudo sobre Anita 
Garibaldi (1821-1849), poderá fazê-lo."

Em relação ao Projeto Político Pedagógico, ele deve 
continuar em todas as escolas, desde que adaptado às 
propostas da BNCC.

Após os direitos de aprendizagem e os conteúdos 
serem descritos pela equipe do MEC, cada Secretaria 
de Educação incluirá nele os temas regionais que seus 
alunos devem saber. Por fim, essa referência chega às 
escolas e serve de diretriz para o PPP, que será construído 
respeitando as necessidades e o contexto locais. "Cada 
escola é uma unidade única. Quem está nela precisa 
ter liberdade para analisar o caminho mais adequado a 
tomar", afirma Sônia Penin, professora e especialista em 
desenvolvimento curricular da Universidade de São Paulo 
(USP). "A organização da escola e do educador, assim 
como os materiais didáticos, é o que define o que e como 
ensinar", completa Cláudia Galian, pesquisadora da USP.

Outro destaque a ser feito diz respeito às escolas 
rurais, as escolas bilíngues e às populações quilombolas. 

A medida deverá valer para todas as instituições, 
inclusive as que estão inseridas em contextos específicos. 
Isso não significa, porém, que ensinamentos e tradições 
passados de geração a geração, tão importantes para esses 
povos, desaparecerão das salas de aula. Nesses casos, as 
escolas não deixarão de lado os direitos de aprendizagem.
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Portanto longe de sermos resistentes à Base, somos 
resistentes à maneira como a base está posta.
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establishes the teaching of the History of Africa and Afro-
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for introducing this theme in the education of children to the 
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a process of reflection on relationships ethnic and racial 
differences in the country.
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O presente artigo é resultado de um trabalho de pesquisa 
sobre a Lei 10.639/03 e sua inserção nos Currículos e 
Programas de Formação de Professores no Curso de 
Licenciatura em Pedagogia. Esta Lei, que estabelece o ensino 
de História da África e da Cultura Afro-Brasileira na educação 
básica, remete ao professor de educação infantil e séries 
iniciais a responsabilidade de introduzir essa temática na 
educação das crianças, iniciando com elas um processo de 
reflexão sobre relações étnicas e raciais no país.
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Considerações Preliminares

A Lei 10.639/03 estabelece a obrigatoriedade do 
Ensino de História da África e Cultura Afrobrasileira 
nos sistemas de ensino do Brasil, tornando-se 

obrigatória em todo o currículo escolar da Educação Básica.
Sendo assim, acredita-se que a Lei, deve ser discutida e 
incluída como disciplina nos currículos e programas do curso 
de Licenciatura em Pedagogia, no formato de fundamentos e 
metodologia, por meio de uma educação afrocêntrica, trazendo 
para o educador a capacitação necessária para que haja uma 
mudança de paradigma. A Lei 10.639/03, juntamente com o 

*Professora de Educação Infantil e Fundamental 1 na Rede Municipal de São 
Paulo - PMSP

Era preciso que, desde cedo, as 
crianças e adolescentes pudessem 

refletir sobre a cultura afro-brasileira.
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Parecer CNE/CP 03/2004 e a Resolução CNE/CP 01/2004, foram as 
molas propulsoras para a realização da pesquisa que culminou 
nesse artigo. Outra fonte usada, não oficial, mas, igualmente 
importante para o desenvolvimento do trabalho, foi o Plano 
Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares 
Nacionais para Educação das Relações Etnicorraciais e para 
o Ensino de História e Cultura Afrobrasileira e Africana, além 
de livros, dissertações e teses relevantes sobre o assunto. 

Objetiva-se, portanto, refletir estratégias pedagógicas 
para uma possível inserção dessa temática essencial nos 
currículos e programas do referido curso, bem como, 
fomentar maneiras inclusivas satisfatórias, no processo de 
aplicação da disciplina em questão.

Introdução

O presente artigo é resultado de um trabalho de pesquisa 
acerca da Lei 10.639/03 e sua inserção nos Currículos 
e Programas de Formação de Professores do Curso de 
Licenciatura em Pedagogia.

A referida Lei, que estabelece o Ensino de História da 
África e da Cultura Afro Brasileira em todo o currículo escolar 
da educação básica, remete ao professor de educação 
infantil e séries iniciais, a responsabilidade de introduzir 
essa temática desde cedo, e trabalhar a Educação das 
Relações Etnicorraciais, preparando as crianças para o 
Ensino Fundamental II e, posteriormente para o Ensino Médio, 
quando o assunto deverá ser mais abrangente, abarcando 
vários segmentos impostos pelos documentos legais.

Sendo assim, acredita-se que a Lei, deve ser discutida 
e incluída como disciplina nos currículos e programas 
do curso de Licenciatura em Pedagogia, no formato de 
fundamentos e metodologia, trazendo para o educador a 
capacitação necessária para que haja uma mudança de 
paradigma, reposicionando os povos africanos, sujeitos 
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oprimidos dentro de uma educação eurocêntrica, ao lugar 
central de sua experiência humana, como agentes sujeitos 
de suas próprias existências, por meio de uma educação 
afrocêntrica1, resgatando, assim, uma perspectiva sobre 
o conhecimento de África e da cultura afrodescendente. 
Essa ação pedagógica deverá contribuir para a formação de 
educadores preocupados com as questões étnico-raciais, 
desconstruindo estereótipos ideológicos, culturalmente 
produzidos, muitas vezes por meio de um currículo oculto 
que rejeita a inclusão de um ensino crítico e libertador.

Após dezessete anos do surgimento da lei,  o 
desconhecimento e/ou descaso de grande parte dos 
pedagogos traz inquietações, pois não são capacitados 
corretamente ou trazem ideologias próprias, tematizando 
erroneamente em suas aulas essas questões.

Pode-se afirmar que, por uma lacuna na Lei 10.639/03, 
conclui-se que as universidades ficam desobrigadas de 
incluírem em seus currículos a disciplina de História da 
África e da Cultura Afrobrasileira nos cursos de Pedagogia. 
Seguindo-se essa linha de pensamento as instituições de 
ensino superior (IES) liberam-se da responsabilidade de 
formar professores aptos à construção da identidade étnico-
racial de seus alunos afrodescendentes e brancos, focando as 
matrizes culturais primevas que formaram a nação brasileira.

A sugestão dada pela Resolução CNE-CP 001/2004, que 
“Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
das Relações étnico-raciais e para o Ensino de História e 
Cultura Afro-Brasileira e Africana”, após a análise técnica 
do Parecer CNE/CP 003/2004, a serem observadas pelas 
instituições, em todos os níveis de ensino, é apenas um 
conjunto de propostas, servindo como referência para a 

1Afrocentricidade é um tipo de pensamento, prática e perspectiva que percebe 
os africanos como sujeitos e agentes de fenômenos, atuando sobre sua própria 
imagem cultural e de acordo com seus próprios interesses humanos. (Assante, 
2009, p.93).
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temática negra, estando isso bem claro em seu título. Não é, 
portanto, documento de obrigatoriedade nas universidades.

Sendo assim, a pesquisa propõe reflexões e discussões 
que rompam paradigmas conflitantes de um racismo 
claramente estrutural de nossa sociedade, por meio de uma 
disciplina curricular afrocentrada.

Destarte, explanar-se-á nesse trabalho a trajetória da 
supramencionada lei, desde sua promulgação até os dias 
atuais, levantando uma questão pertinente dentro do contexto 
do Ensino Superior, na graduação do curso de Pedagogia: 
Quais estratégias pedagógicas poderiam ser refletidas e 
abordadas no curso superior de Licenciatura em Pedagogia 
quanto à inserção permanente de um currículo afrocentrado 
em seus programas, que transcenda as técnicas de ensinar?

Lei 10.639/03: Promulgação,
Implementação, Trajetória e Conflitos

Com o objetivo de um melhor entendimento sobre os 
meandros da Lei 10.639/03, desde seu surgimento, serão 
discorridas, a seguir, informações relevantes que elucidarão 
quanto a sua origem e percurso, tanto nas escolas de educação 
básica, quanto nas universidades, até os dias de hoje.

Segundo BARROS (2003, p.21), muitas dificuldades, na 
época da ditadura, fizeram com que movimentos negros, 
até então, organizados, fossem interrompidos, mas, mesmo 
assim, nesse período, acumulou-se uma massa crítica 
pensante que culminou nos movimentos da década de 1970.

Logo, em 1978, fundou-se o Movimento Negro Unificado 
Contra a Discriminação Racial – MNUDCR, num ato que 
reuniu cerca de três mil pessoas, e trazia em seu escopo um 
discurso de engajamento na luta contra a discriminação e 
marginalização do negro no Brasil. 

Os objetivos da criação do MNUCDR eram afrontar o mito 
da democracia racial e articular lutas dos afrodescendentes 
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com outros marginalizados. Mais tarde o movimento passou 
a denominar-se somente MNU.

O Movimento Negro Unificado (MNU) é um movimento 
nacional que tinha voz em toda a nação brasileira e propunha 
uma reformulação nos currículos escolares, vislumbrando 
extirpar toda forma de preconceitos e estereótipos sobre a 
cultura afrobrasileira na formação dos professores. Houve 
a participação do MNU nas lutas por uma escola pública 
valorizada e democratizada e por um ensino anti-racista e 
lutaram contra a ideologia dominante da época transformando, 
progressivamente, as denúncias por ações, chegando-se à 
década de 1990, onde várias personalidades se destacaram, 
tanto do movimento negro como do mundo acadêmico.

Um dos organizadores desse movimento foi Abdias 
do Nascimento, nascido em 1914 e falecido em 2011. Foi 
escritor, ator, artista plástico, deputado federal chegando 
a senador. Criador do Teatro Experimental do Negro – TEN. 
Casado com Elisa Larkin Nascimento fundou o Instituto de 
Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros (Ipeafro), atualmente 
presidido por ela.

Abdias, exilado nos EUA, fez contato com o movimento 
negro local; mais tarde atuou como professor universitário 
na Nigéria, onde teve encontros com grandes personalidades 
africanas: Aimé Césaire, Frantz Fannon, Léon Damas, 
Richard Wright, Cheikh Anta Diop, Léopold Séder Senghor 
e Alioune Diop.

Denunciou a universidade que jamais introduziu em 
seus currículos a história e a produção intelectual dos povos 
africanos. Para Abdias, a África, como a não produção de 
conhecimento é o maior engodo praticado pelo eurocentrismo.

Sua luta também foi a de instituir a partir dos anos de 
1960 o dia 20 de novembro como o “dia da consciência 
negra” para homenagear a data da morte do herói negro 
Zumbi dos Palmares, junto com um professor de um grupo 
de quilombolas de Porto Alegre. A mesma data foi instaurada 
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pelo MNU, em 1978 e mais tarde, na década de 1990, 
substituída pelo dia 13 de Maio, o qual foi transformado em 
“Dia Nacional de Denuncia contra o Racismo”.

Após a promulgação da Constituição Federal de 1988 
e amparada pelo texto constitucional, uma proposta de 
legislação foi elaborada e levada ao Congresso Nacional 
pelo Deputado Federal Paulo Paim, projeto este arquivado 
em 1995 e que seria a semente da Lei 10.639/03. 

No final da década de 1990, o movimento negro 
iniciou reflexões sobre o ensino da África e da cultura 
afrobrasileira, com uma nova identidade, com histórias e 
culturas reconstruídas como formas de ações antiracistas, 
que trouxesse orgulho para a população negra e que 
pudesse formar um povo crítico, que expandisse a causa do 
movimento para outros setores da sociedade.

Em 11 de março de 1999, o projeto de Lei nº 259, foi 
apresentado pelos deputados federais Esther Grossi e Bem-
Hur Ferreira tornando obrigatória a inclusão do ensino da 
História da África e da cultura afrobrasileira nas modalidades 
da educação básica do país.

De 31 de agosto a 8 de setembro de 2001, na cidade de 
Durban África do Sul – realizou-se a Conferência Mundial 
contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e 
Intolerância Correlata, onde as organizações negras 
brasileiras envolveram-se grandemente, inclusive na 
organização do evento, possibilitando, assim, que fosse 
denunciado o descumprimento e violação da  Convenção 
Internacional Sobre a Eliminação de Todas as Formas 
de Discriminação Racial e de várias ações de omissões 
do Estado Brasileiro de combater o racismo por meio de 
políticas públicas e de promoção da igualdade racial, fato 
esse que alavancou novos conhecimentos e trouxe novas 
possibilidades epistemológicas de produção histórica.

Finalmente, a lei foi aprovada pelo, então, presidente Lula 
e pelo ministro Cristóvão Buarque, na data de 9 de janeiro 
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de 2003. Ainda nesse ano, por meio de negociações entre 
governo e sociedade civil criou-se a Secretaria de Políticas 
de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), órgão assessor 
da Presidência da República que se responsabilizou pelo 
problema estrutural das relações das desigualdades raciais:

A Lei 10.639/10 alterou os artigos 26 e 79 da Lei 9394/96 
– Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN. 
O artigo 26 estabelece que o Ensino Fundamental e Médio, 
em todo o país, deve ter em seu currículo uma base nacional 
comum e uma parte diversificada, conforme as características 
culturais de cada região. Esse currículo se refere, dentre 
outras, à Língua Portuguesa, Matemática, conhecimento 
do mundo físico e natural e de realidade social e política, 
especialmente no Brasil, conforme http://portal.mec.gov.br/
secad/arquivos/pdf/ldb.pdf.

Inicialmente, o artigo 26 deixa claro, a não obrigatoriedade 
do conteúdo de História e Cultura Afrobrasileira no sistema de 
ensino brasileiro, público e privado, quando do uso do verbo 
“deve ter” pelos legisladores, mas a partir da Lei 10.639/03, 
e posteriormente com a Lei 11.645/08, incluindo a temática 
indígena nesse contexto, torna-se obrigatório o conteúdo 
da disciplina. A alteração do artigo 26 gerou o artigo 26-A, 
onde “torna-se obrigatório” o estudo da história e cultura 
afrobrasileira, e no seu parágrafo 2, a LDBEN estabelece 
que os conteúdos especificados na Lei sejam ministrados 
no âmbito de todo o currículo escolar, especialmente nas 
disciplinas de Artes, Literatura e História brasileiras. 

Isso quer dizer que se deve tratar o assunto dentro das 
escolas, de forma interdisciplinar, ou seja, em todas as áreas 
do currículo escolar a obrigatoriedade da aplicação da Lei 
deve se fazer sentir. Quanto ao artigo 79-B, foi acrescido, 
estabelecendo que o calendário escolar deve incluir o dia 20 
de novembro como o “Dia Nacional da Consciência Negra”.

Após a promulgação da Lei, seguindo-se o procedimento 
legal, o Ministério da Educação (MEC), sob a relatoria da 
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professora Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva formulou o 
Parecer CNE/CP Nº 3/2004, aprovado em 10 de março de 2004 
e tem como assunto: Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação das Relações Étnico Raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afrobrasileira e Africana.

Desta forma, pode-se dizer que para que se tenha uma 
ação pedagógica satisfatória nas escolas de educação 
infantil, séries iniciais e Educação de Jovens e Adultos 
- EJA, com professores, de fato, capacitados, a temática 
referente à Lei deve ser incluída nos currículos e programas 
das universidades nos cursos de Pedagogia. 

Entretanto, observando-se o enunciado da Resolução 
CNE/CP Nº 1 de 17 de junho de 2004 em seu Artigo I encontra-
se explícita a seguinte norma:

Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação das Relações Étnico-Raciais e 
para o Ensino de História e Cultura Afro-
Brasileira e Africana, a serem observadas 
pelas Instituições de ensino, que atuam 
nos níveis e modalidades da Educação 
Brasileira e, em especial, por Instituições 
que desenvolvem programas de formação 
inicial e continuada de professores.

E o parágrafo 1 diz:  

As Instituições de Ensino Superior incluirão 
nos conteúdos de disciplinas e atividades 
curriculares dos cursos que ministram a 
Educação das Relações Étnico-Raciais, 
bem como o tratamento de questões 
temáticas que dizem respeito aos afro-
descendentes, nos termos explicitados no 
Parecer CNE/CP 3/2004.

Do parágrafo acima, podemos concluir que, apesar da 
Resolução dizer que é preciso incluir os conteúdos do tema 
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em questão, por outro lado, deixa em aberto, que este ato seja 
obrigatório às universidades, sendo que, realmente, não está 
na lei a norma, como pena de sanção o não cumprimento dela, 
mas sim, a instrução simples, por meio da palavra “incluirão”, 
quando deveria estar escrito “incluirão, obrigatoriamente”, 
para acontecer, de fato, a inserção do conteúdo nos currículos 
dos cursos de Pedagogia no Ensino Superior.

Todavia, sabemos que, para a aplicação e sucesso dessa 
temática nas escolas, são necessários educadores preparados 
no assunto, sendo, portanto, condição fundamental, que 
professores em formação, não só tomem conhecimento da 
temática que engloba a Lei, como, também, tenham acesso 
aos seus conteúdos e possam ser preparados, por meio de 
uma disciplina que envolva os fundamentos e a metodologia 
do ensino da História da África e da educação étnico-racial.

Portanto, há que se confeccionar, com urgência, um 
Parâmetro Curricular Nacional – PCN sobre as Relações Étnico 
Raciais, que reúna os conteúdos, a partir do que o Parecer 
03/2004 pretende no contexto da Lei, para que possa ser 
instrumento orientador nos conteúdos supramencionados.

Por Uma Formação
Docente Afrocentrada

O conceito de afrocentricidade surgiu em 1960 a partir 
dos “Estudos Negros”, que alguns teóricos afroamericanos 
inseriram nas universidades dos EUA e traz em seu bojo 
um novo modo de conhecimento que quebra o paradigma 
eurocêntrico e fortalece uma libertação na mente dos 
africanos. A partir de 1970 Molefi Kete Assante traz um 
discurso sobre o termo que culminou em uma obra detalhada, 
“Afrocentricidade: a teoria da mudança social”, lançado em 
1980, dando então a base para a ideia intelectual do conceito.

Segundo JUNIOR (2010), o educador afrocentrado deve 
trabalhar com projetos que estejam baseados em culturas 
africanas, não esquecendo que, em todas as disciplinas deve 
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haver a inclusão da temática, conforme manda a LDBEN, sempre 
colocando a História da África e dos afrodescendentes como 
sujeitos de sua própria história, mostrando todos os seus feitos 
e importância para o mundo e explorando esses conhecimentos, 
articulando-os com os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCN), para que se chegue a um currículo que contribua para a 
desconstrução das desigualdades étnico-racial.

Conforme ASSANTI (2009, p.97), o professor afrocêntrico 
sempre deve observar a História da África do ponto de 
vista dos próprios africanos, diagnosticando onde estão 
localizados, psicologicamente, culturalmente, historicamente 
e individualmente, estudando-os como sujeitos de sua própria 
história localizados no centro dos eventos que formaram a 
nação brasileira, deixando de lado o discurso eurocêntrico, que 
sempre determinou o que pensaram e fizeram esses povos.

O verdadeiro projeto pedagógico do educador deve valorizar 
os elementos culturais criativos africanos, independente se são 
bons ou úteis, mas que fazem parte de seu universo humano, 
pois as criações africanas sempre foram desprezadas ou 
apontadas como exóticas ou até mesmo bizarras, em atitudes 
racistas. Hábitos, costumes, religiões, música, culinária, artes, 
devem ser interpretados de forma não eurocêntrica, e sim 
como marcas de culturas diferenciadas entre si e que muitos 
benefícios trouxeram para a história do nosso país.

Na parte léxica, por exemplo, o professor afrocentrado deve 
corrigir distorções resultantes de termos e partir do ponto de 
vista da realidade africana quando se trata de trazer aos alunos 
a definição de uma palavra, por exemplo, como, “casa”. Para 
o europeu a casa do africano é chamada negativamente de 
“choupana”, mas a ideia da casa africana é totalmente diferente 
da “moderna concepção” da moradia europeia e é preciso 
atenção ao usar os termos. O africano usa a sua moradia como 
“lar”, sem a importância dessa modernidade globalizada que 
estamos vivendo atualmente.

Muitos pensadores ainda remetem aos povos africanos 
a ideia de serem pessoas indefesas, inferiores, selvagens, 
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sub-humanas, distorcendo assim os conceitos léxicos e 
inferiorizando-os com palavras como, tribo no lugar de 
etnia, seita no lugar de religião, dialeto no lugar de língua, 
primitivo no lugar de autóctone, folclore no lugar de tradições 
culturais. A própria palavra “macumba” que significa “muitos 
tambores”, ganhou uma conotação totalmente pejorativa e 
demonizada, bem como a palavra “mandinga”, que é o nome 
de um dos maiores grupos étnicos da África Ocidental e 
também sofreu corruptela gramatical e distorção.

Partindo-se de todas essas teorias deve-se esperar de 
um educador afrocentrista a atitude de avaliar a pesquisa 
para poder intervir junto a sua escola e alunos, trazendo o 
continente africano para uma posição digna de ser estudado, 
ou seja, ao lado das outras nações e não abaixo, com suas 
experiências e valores culturais mais efetivos dentro da 
nossa realidade e, assim, quebrar os paradigmas que fazem 
do discurso eurocêntrico o único verdadeiro.

Considerações Finais
A sugestão dada pela Resolução CNE-CP 001/2004, que 

“Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 
Afro-Brasileira e Africana”, após a análise técnica do Parecer 
CNE/CP 003/2004, a serem observadas pelas instituições, em 
todos os níveis de ensino, é apenas um conjunto de propostas, 
servindo como referência para a temática negra, estando 
isto bem claro em seu título. Não é, portanto, documento de 
obrigatoriedade nas universidades. A lei que alterou a LDB, em 
seu art. 26-A, no que diz respeito à temática na educação básica, 
obriga sua inserção somente nestas modalidades de ensino.

Portanto, a luta pela aplicabilidade da Lei 10.639/03 nos 
cursos de Pedagogia das universidades do país, terá de vir, 
muito mais, por meio de grupos isolados, como ONGs e 
Movimentos Negros, buscando soluções junto aos órgãos 
governamentais, que por sua vez sejam interventivos na 
conscientização da temática, dentro das universidades, sendo 
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este um trabalho, talvez, em longo prazo, pois, como sabemos, 
a conscientização acontece de dentro para fora e depende de 
cada indivíduo, de sua psique e subjetividade.

Como exemplo, para intervenção, podemos citar o 
Ministério da Educação (MEC), que pode ter ação incisiva, 
objetivando um ensino superior mais reflexivo e pesquisador, 
no interior dos cursos de Pedagogia, em que, coordenadores 
e educadores, empenhados nas mudanças curriculares e 
engajados na educação étnicorracial, possam elaborar projetos 
para a questão, assim como, introduzir cursos de formação de 
professores nas universidades, traçando metas multiplicadoras 
do processo de aplicação da Lei.

Uma reflexão cuidadosa deve ser feita por todos os 
educadores políticos e conscientes, de que, as normas devem 
ser discutidas, e os conflitos gerados destas discussões é 
que trarão mudanças profundas e benéficas para a educação 
brasileira e para as relações etnicorraciais, tão latentes em 
nossa sociedade multicultural.

Segundo Aplle (2006, p. 140, 146-147), há um forte risco, para 
os educadores, de se deixar levar por ideologias particulares. 
Ele defende o quanto deveria ser relevante para o professor 
discutir dialeticamente a realidade complexa que seus alunos 
enfrentarão na vida, e deixa-nos uma abertura para refletirmos 
de que maneira manifestamos aspectos hegemônicos e ideias 
que muitas vezes defendem nossos próprios interesses.  O autor 
afirma com propriedade que a ordem da realidade da sociedade, 
se dá quando da regularidade da mudança, que acontece por 
meio do conflito; este deve fluir por um sistema aberto, pois , 
quando discutido de forma ampla, traz a mudança de paradigma.
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Apresentação

Este artigo aborda como lidar com as incertezas, 
tendo em vista o impacto da pandemia do 
Coronavírus na Educação em 2020.

Definitivamente, este impacto da pandemia na Educação 
nos traz um cenário de muitas incertezas.

Os sistemas educacionais em todo o mundo fecharam 
escolas, universidades e faculdades. Em 12 de abril de 2020, 
em média, 1,57 bilhão de estudantes em 191 países foram 
afetados devido ao fechamento das escolas em razão à 
pandemia, UNESCO (2020). 

 O forte impacto da pandemia na educação tem 
aspectos negativos e positivos, mas, principalmente, 

ensina como se lidar com o desconhecido.
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Considerando experiências como Professora Universitária 
e Supervisora de Ensino, em meio a este período de ensino 
remoto, 2020, a sensação de incerteza é muito presente por 
parte do estudante, da família, do professor, da escola e do 
sistema de ensino.

A incerteza percorre pelos seguintes questionamentos:
• Os alunos estão aprendendo?
• Como lidar com a desigualdade social dos 

estudantes?
• Como anda a formação docente neste período?
• Como recuperar aprendizagens dos estudantes?
• O que os sistemas de ensino estão propondo 

mediante este cenário?
• Como será a volta do ensino presencial nas escolas?
• O que aprendemos com tudo isso?

Naturalmente este artigo não se propõe responder todas 
estas questões, mas trará reflexões sobre como podemos 
lidar esta situação, bem como a preparação para a volta as 
aulas presenciais, diante de tantas incertezas.

A base deste artigo apresenta dois focos, primeiramente 
um panorama sobre o impacto da pandemia na Educação e, 
por último, dicas sobre como lidar com as incertezas, uma 
vez que enfrentar as incertezas, trata de aprender a lidar com 
o desconhecido, de modo a cultivar a coragem, a autonomia, 
a perseverança e o equilíbrio para lidar com o destino incerto.

Com base nessas considerações, o objetivo geral deste 
artigo consiste em propor uma reflexão sobre como lidar com 
as incertezas diante do impacto da pandemia na Educação. 

Os objetivos específicos são:

• Identificar os impactos positivos e os negativos 
da pandemia na Educação;

• Explorar as concepções sobre as incertezas.
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Espera-se que este trabalho possa contribuir com 
professores e profissionais da Educação elucidando 
inovadoras práticas pedagógicas docentes, de forma a 
melhorar a Educação em nosso país.

1. O Impacto da Pandemia na Educação:
Escolas Fechadas!

A suspensão das aulas, em função da pandemia do 
Coronavirus, trouxe um cenário totalmente novo para a 
área da Educação. 

De acordo com a Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), mais de 1,7 bilhão 
de estudantes de todo o mundo estão sendo afetados pelo 
fechamento das escolas e universidades devido ao isolamento 
social necessário. Mais de 60 milhões de docentes também 
não podem trabalhar presencialmente em salas de aula.

Esse contexto desencadeou um desafio inédito à 
Educação do mundo.

A fim de não cessar a relação entre alunos e professores, 
e ainda minimizar o prejuízo no ensino, muitas instituições de 
ensino estão sendo obrigadas a implementar e inovar suas 
metodologias de aprendizado virtual.

Com os estudantes em casa, as redes de ensino e escolas 
estão buscando meios para manter aulas e atividades 
didáticas diversificando possibilidades inimagináveis, 
conforme suas possibilidades, como transmissão de aulas 
pela TV aberta, atividades em plataformas digitais, entrega 
de material impresso, entre outros.

Apesar das incertezas do tempo de afastamento, 
muitas instituições de ensino estão oferecendo apoio 
aos professores no desenvolvimento do processo de 
aprendizagem virtual, tanto no uso das mídias, como na 
prática pedagógica de trabalhar diante deste contexto, por 
exemplo, em relação às notas e à frequência.
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Contudo, a repentina transformação na forma de ensino 
vem enfrentando problemas. 

O ensino remoto, on line, EAD, não presencial (diversos 
são os nomes que estão sendo empregados), tem mostrado 
fragilidade de regulamentação apropriada para garantir a 
aprendizagem dos estudantes, pois, em muito pouco tempo, 
as políticas públicas educacionais estão se mobilizando 
para tentar organizar de modo adequado questões como 
regulação de carga horária, calendário, aulas, etc.

Mas será que isso basta?
Em meio a esse contexto até então desconhecido 

e desafiador os impactos da pandemia na Educação 
são diversos.

O fechamento das escolas sobre a vida dos 47,8 milhões 
de estudantes da Educação Básica no Brasil resultou num 
impacto fortíssimo.

Vamos destacar aqui duas formas de desvelar 
esses impactos:

1) Impacto negativo da pandemia na Educação;
2) Impacto positivo da pandemia na Educação.

Impactos Negativos

Os impactos negativos da pandemia do Coronavírus 
na Educação:

• Despreparo das escolas, professores e alunos;
• Enorme desigualdade entre os sistemas públicos 

e privados da educação básica;
• Reforço de desigualdades sociais;
• Falta de investimento na Educação brasileira.

Observa-se nesse contexto, que a Educação tem revelado 
improvisos de toda a comunidade escolar para um cenário 
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em que a tecnologia virou um instrumento imprescindível do 
processo de aprendizagem.

Muitas escolas não contam com o suporte necessário 
para o oferecimento do ensino remoto. Mesmo a tecnologia 
estando tão presente na sociedade, as plataformas 
digitais eram aproveitadas pela minoria dos estudantes 
da Educação Básica. E de uma hora para outra as escolas 
precisaram encontrar maneiras de se adaptar ao ensino 
remoto, obrigatoriamente.

Não houve tempo para a formação docente. Poucos 
são os professores que tiveram a formação adequada para 
trabalhar de forma não presencial. Planejar uma aula remota 
é bem diferente da prática pedagógica presencial de sala de 
aula, a dinâmica de interação com os alunos também é outra, 
as formas de comunicação com a família também mudam e 
o conhecimento das tecnologias educacionais é essencial.

Os estudantes não estão acostumados a rotinas de 
estudos em casa. Eles não possuem a maturidade para 
lidar com a autonomia do ensino remoto, principalmente as 
crianças menores. 

Esse novo contexto revelou o quanto as famílias estavam, 
até então, afastadas da escola e do aprendizado de seus 
filhos. Muitos não sabem como lidar com a rotina de estudos. 
Estão tendo que aprender ficar mais próximos e inteirados 
do material didático, das metodologias adotadas e dos 
professores. Pois, fora da escola, encontramos um problema 
crucial, para o ensino remoto todos os alunos precisam 
do acesso à internet. Infelizmente, essa não é a realidade 
brasileira. Segundo a Pesquisa TIC Domicílio, realizada em 
2018, mais de 30% das casas brasileiras não têm nem sequer 
acesso à internet, em geral as mais pobres. 

De acordo com o Vice Diretor de uma escola pública 
estadual (SP) de Anos Iniciais do Ensino Fundamental, na 
Zona Norte de São Paulo, Prof. Henrique Spínola, apesar da 
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escola ter conseguido atingir a participação de, em média, 
85% dos alunos matriculados, não está sendo uma tarefa fácil. 

“Os alunos são pequenos – 6 a 10 anos, eles dependem 
da ajuda, a maior parte,  de seus pais, que não dão o auxílio 
necessário aos seus filhos, por terem que trabalhar ou porque 
não tem escolaridade necessária para ajudar as crianças, isso 
quando os alunos têm acesso a internet, pois uma grande 
parte dos alunos não tem celular, computador ou tablet e 
dependem dos celulares dos seus pais para acessarem as 
aulas”, diz o Professor Henrique.

Na escola onde ele atua como Vice-diretor, sabe que 
muitas famílias estão preocupadas com a aprendizagem dos 
alunos, relatam que tem muita dificuldade de acompanharem 
as aulas remotas, “se já é difícil para nós adultos imagina 
como não deve ser para eles?”, ressalta. 

Informa ainda que a equipe da escola está preocupada com 
a aprendizagem de todos os alunos e que estão planejando o 
retorno das aulas presenciais, preparando um reforço escolar 
para atender não só os alunos que acompanharam as aulas 
remotas e sim todos. “A educação tem como essência a 
inclusão e não a exclusão”, conclui o Prof. Henrique. 

Esse contexto educacional de ensino remoto tem sofrido 
desgastes por vários lados:

PROFESSORES: De um dia para o outro, os professores 
montaram todo um sistema de educação obrigatória à 
distância, para continuar a sua missão de vida a partir de 
suas casas e com muita dedicação! Computador privado e 
pessoal, sua internet, sua luz, pagas do próprio bolso, os 
espaços são a sala das casas. Muitas exigências! 

FAMÍLIA: A família se vê sobrecarregada com a 
necessidade de nova forma de acompanhar os estudos 
dos filhos, ligada ainda, em muitos casos, ao home office e 
afazeres domésticos.
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GESTÃO ESCOLAR E OUTROS PROFISSIONAIS DA 
EDUCAÇÃO: As escolas passam a ser mais cobradas pela 
aprendizagem dos alunos, tanto dos sistemas, quanto 
das famílias.

ALUNOS: Os alunos devem aprender sozinhos! Boa 
parte dos alunos participantes das aulas remotas, queixam-
se do excesso de tarefas e de dificuldade de entendimento 
de conteúdos. Apesar disso, sabe-se que há estudantes que 
estão com dificuldades de acesso às aulas e aos materiais.

A diferença de oportunidades neste tempo de pandemia 
fica mais acentuada ainda, pois, enquanto a rede privada 
encontra algumas soluções que demandam recursos 
financeiros, para a escola pública, é mais difícil. Assim, 
observa-se que os alunos do sistema público devem sentir 
mais os impactos.

De acordo com o Supervisor de Ensino da rede estadual 
de São Paulo, Professor Doutor Alfredo Sérgio Ribas Santos, 
“a questão do financiamento da educação pública nesse 
período de pandemia desvendou o que os estudiosos da área 
e os profissionais já sabiam desse cenário nos últimos anos”. 

Ressalta que “a pandemia revelou a falta de investimentos 
em infraestrutura, em especial, na questão tecnológica para 
as escolas, os professores e os alunos. A desigualdade social 
e a falta de investimentos em tecnologia deixaram milhões 
de alunos sem acesso as plataformas digitais. Ou seja, o 
financiamento da educação pública insuficiente legou um 
cenário de precariedade intensificada”. 

Segundo ele, existe um paradoxo no financiamento da 
educação pública brasileira o qual se resume na seguinte 
ideia: As legislações brasileiras (Constituição Federal e Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei 9394/96) definem 
percentuais mínimos para serem aplicados em educação 
pública. Os governos federal, estaduais e municipais, em sua 
maioria, cumprem esses percentuais dentro da legalidade, 
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todavia os profissionais da educação são desvalorizados, 
o aprendizado do aluno fica abaixo das expectativas e as 
condições físicas das escolas em estado deplorável. Mas, 
os governos cumprem o que a legislação estabelece. “Bom 
para os governos e péssimo para a educação pública”, diz. 

Conclui que “a pandemia só intensificou o ruim levando 
as condições pedagógicas, administrativas e financeiras para 
o reino do péssimo”.

Portanto, observa-se que o resultado disso é uma 
inevitável desigualdade de oportunidade, não só ao ensino 
de qualidade, mas do ensino básico, causando um déficit de 
aprendizagem ainda maior do que já existe entre alunos da 
rede pública e privada.

Impactos Positivos

Enquanto identificamos questões negativas da pandemia 
na Educação, ao mesmo tempo verificamos oportunidades 
de crescimento.

O impacto positivo da pandemia na Educação consiste 
em perceber que, por fim, os profissionais da Educação estão 
buscando o melhor ensino para os estudantes.

Os impactos positivos da pandemia do Coronavírus na 
Educação são:

• Redescobrir do Professor, novas práticas 
pedagógicas;

• Ampliação do uso da tecnologia como aliada do 
aprendizado;

• Maior articulação com a BNCC;
• Inovação acelerada;
• Experiências exitosas em todos os cantos do país.

É possível afirmar que está havendo uma ressignificação 
da Educação para o desenvolvimento de novas habilidades. 
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Apesar do motivo ser terrível – pandemia – a suspensão 
das aulas presenciais implicou em ações inovadoras 
e proporcionaram momentos inovadores para toda a 
comunidade escolar. 

Por exemplo, o Vice diretor, Professor Henrique Spínola  
(já citado acima), explica que sobre a dificuldade dos 
professores em aulas remotas, uma vez que eles não tiveram 
formação alguma para dar aulas a distância, e mesmo assim, 
conseguiram superar essa dificuldade, e “estão dando um 
show nas aulas não presenciais”.

Ressignificar a Educação aponta para novas maneiras 
mais efetivas de desenvolver competências nos estudantes, 
inclusive na implementação da BNCC – Base Nacional 
Comum Curricular, com aulas mais dinâmicas, aprendizagens 
essenciais, dentre outros.

E mais ainda, as habilidades do futuro apresentam 
incertezas infinitas, pois, de acordo com o relatório da Dell 
Technologies, aproximadamente 85% das profissões em 2030, 
serão novas, ainda nem foram inventadas, ou seja, estas 
profissões serão ocupadas pela geração Alpha (crianças que 
nasceram após 2010 e que estão inseridas em um cotidiano 
rodeado pela tecnologia).

Um diálogo por meio de uma live, com António Nóvoa, 
doutor em Ciências da Educação , autor de diversos livros, em 
parceria com o SindprofNH sobre a Educação em tempos de 
pandemia em 06/04/2020, Nóvoa diz que “temos que manter 
viva a escola, saber estar presentes, não abandonar de forma 
nenhuma os alunos com dificuldades (de aprendizagem, de 
acesso), e que agora é a hora de rever modelos de ensino. 
Torna-se inevitável que se reorganize a escola como um 
bem público”. 

Portanto, quando tudo passar e voltarmos as nossas 
escolas, temos que ter a consciência que esta fase nos levou 
a um processo de ressignificação da escola, de transformação 
das práticas pedagógicas. Este será o desafio!
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Neste cenário, permeado de incertezas, há que se 
observar oportunidades, dentre elas, a possibilidade de 
desenvolver habilidades do futuro, como: pensamento 
crítico e aprendizagem ativa, criatividade e originalidade, 
resolução de problemas complexos, inteligência emocional, 
trabalho em equipe, gestão de pessoas, tomada de decisões, 
dentre outras.

No entanto, os professores e os profissionais da 
Educação precisam ter esse entendimento e saber avaliar 
as consequências de decisões em diferentes contextos. 
Por outro lado, as escolas precisam ensinar os estudantes 
a pensarem, é preciso que haja uma mobilização para o 
conhecimento, com vistas a exploração da criatividade para 
solucionar problemas complexos, e não apenas decorar o 
conteúdo para realização de uma prova escrita.

Então, o impacto da pandemia na Educação é o 
redescobrir docente.

Nos libertamos das paredes da sala de aula e descobrimos 
um mundo de oportunidades. 

Vivenciamos novas formas de ensinar, novas ferramentas 
de avaliação.

E os estudantes entenderam que precisam de organização 
e dedicação para aprender no mundo digital.

 Apesar das dificuldades, que não são poucas, como vimos 
acima, que prevaleçam as ideias de sucessos, de boas ações, 
de aprendizado de tudo que estamos vivenciando nas nossas 
escolas brasileiras.

Diversos são os benefícios do uso da tecnologia 
educacional que não se devem perder, pós pandemia, na 
volta as aulas presenciais: autonomia dos estudantes, 
responsabilidade na utilização da internet e dos recursos 
digitais, agilidade e objetividade (inerente ao jovem), feedback 
imediato, dentre outras.

A presença da inovação acelerada aponta para alavancar 
mudanças nas metodologias de ensino. Uma vez que a 
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suspensão das aulas obrigou as escolas do mundo todo 
procurar experiências inovadoras de aprendizado remoto, de 
forma dinâmicas, efetivas e condizentes com o ensino remoto.

Há que se considerar que estas novas formas de ensino 
jamais deverão ser deixadas para traz, elas deverão ser 
combinadas ao novo normal, pois estamos diante de uma 
gigante evolução para a Educação.

2. Entendendo Incertezas
A fim de contextualizar os estudos da incerteza, vamos 

rever um pouco o que propõe o livro Os Sete Saberes 
Necessários à Educação do Futuro, de Edgar Morin.

Morin afirma que o modelo de educação possui alguns 
buracos negros, os quais deveriam sofrer modificações, faz 
uma crítica ao sistema de ensino fragmentando e afirma que é 
necessária uma reforma do pensamento.

Para Morin (2000), “todas as reformas concebidas até o 
presente giraram em torno desse buraco negro em que se 
encontra a profunda carência de nossas mentes, de nossa 
sociedade, de nosso tempo e, em decorrência, de nosso ensino. 
Elas não perceberam a existência do buraco negro, porque 
provêm de um tipo de inteligência que precisa ser reformada. 
A reforma do ensino deve levar à reforma do pensamento, e a 
reforma do pensamento deve levar à reforma do ensino”.

Para que se ocorra esta reforma no ensino Morin apresenta 
na referida obra a intenção de reorientar a educação, levando os 
educadores a ter uma nova percepção da educação no século 
XXI, fazendo com que revejam suas práticas pedagógicas.

Vamos agora às incertezas, um dos focos deste artigo.
O significado de Incerteza no dicionário é: Condição 

ou natureza do que é incerto; qualidade daquilo que incita 
dúvida(s); indecisão, Dicio (2020).

Quem teria imaginado que em 2020 teria uma pandemia 
que acabaria por modificar o modo de vida de todas as 
pessoas do mundo!!!



 122 TEMA

Ninguém consegue responder a esta questão neste momento.
O que se pode saber é que o futuro chama-se incerteza.
O surgimento do novo não pode ser previsto, senão não 

seria novo. 
A história não constitui uma evolução linear. Ela apresenta 

turbulências, bifurcações, desvios, fases imóveis, êxtases.
Vivemos em um mundo incerto, pois, o futuro não é mais 

como era antigamente, já dizia Renato Russo, onde Morin 
(2000) ressalta:

A aventura incerta da humanidade não 
faz mais do que dar prosseguimento, em 
sua esfera, à aventura incerta do cosmo, 
nascida de um acidente impensável para 
nós, e que continua no devenir de criações 
e destruições. Morin (2000).

Como enfrentar as incertezas diante de um momento 
como esse de pandemia?

Morin (2020), nos ensina que uma nova consciência 
começa a surgir: o homem, confrontado de todos os 
lados às incertezas, é levado em nova aventura. É preciso 
aprender a enfrentar a incerteza, já que vivemos em uma 
época de mudanças em que os valores são ambivalentes, 
em que tudo é ligado. E é por isso que a educação do futuro 
deve se voltar para as incertezas ligadas ao conhecimento, 
porque, de acordo com o autor, existem vários fatores:

• Um princípio de incerteza cérebro-mental, que 
decorre do processo de tradução/reconstrução 
próprio a todo conhecimento.

• Um princípio de incerteza lógica: como dizia 
Pascal muito claramente, “Nem a contradição 
é sinal de falsidade, nem a não-contradição é 
sinal de verdade.”
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• Um princípio da incerteza racional, já que 
a racionalidade, se não mantém autocrítica 
vigilante, cai na racionalização.

• Um princípio da incerteza psicológica: existe a 
impossibilidade de ser totalmente consciente 
do que se passa na maquinaria de nossa mente, 
que conserva sempre algo de fundamentalmente 
inconsciente. 

Portanto existe uma dificuldade do autoexame crítico, 
para o qual nossa sinceridade não é garantia de certeza, e 
existem limites para qualquer autoconhecimento.

Tantos problemas dramaticamente unidos por esta 
pandemia que nos fazem pensar que o mundo não só está 
em crise, mas encontra-se em violento estado no qual se 
enfrentam as forças de morte e as forças de vida, que se 
pode chamar de agonia. 

O Desafio e a Estratégia Para
Enfrentar as Incertezas

O principal meio para enfrentar a incerteza da ação é 
a estratégia. 

Estratégia significa: meios desenvolvidos para 
conseguir alguma coisa, habilidade, astúcia, esperteza e 
coordenação, DICIO (2020).

A estratégia deve prevalecer sobre o programa, que por 
sua vez estabelece uma sequência de ações que devem ser 
executadas sem variação em um ambiente estável, porém, 
se houver modificação das condições externas, bloqueia-
se o programa. 

A estratégia deve criar um cenário de ação que examina 
as certezas e as incertezas da situação, as probabilidades, as 
improbabilidades. Morin explica que o cenário pode e deve 
ser modificado de acordo com as informações recolhidas, os 
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acasos, contratempos ou boas oportunidades encontradas 
ao longo do caminho. 

É possível utilizar sequências programadas, mas, para 
tudo que se efetua em ambiente instável e incerto, impõe-se 
a estratégia. Deve-se ter prudência, e também, a ousadia, e 
ainda, se possível, as duas ao mesmo tempo.  

Portanto, a resposta às incertezas da ação é constituída 
pela elaboração de uma estratégia que considere as 
complexidades inerentes às próprias finalidades, que possa 
se modificar durante a ação em função dos imprevistos, 
informações, mudanças de contexto e que possa considerar 
o eventual torpedeamento da ação, que teria tomado uma 
direção nociva. 

Por esta razão, é preciso lutar contra as incertezas da 
ação, pois é possível superá-las em curto ou em médio prazo, 
mas ninguém consegue eliminá-las. 

O impacto da pandemia na Educação revela que o 
possível se torna impossível e podemos pressentir que 
as mais ricas possibilidades humanas permanecem ainda 
impossíveis de se realizar. 

Mas vimos também que o inesperado torna-se possível 
e se realiza; vimos com frequência que o improvável se 
realiza mais do que o provável; saibamos, então, esperar o 
inesperado e trabalhar pelo improvável.

Vejamos o impacto da pandemia do Coronavírus, em 
2020, que mostrou a versatilidade de possibilidades que os 
professores e profissionais da educação encontraram para 
fazer com que a aprendizagem escolar não fosse sessada.  

O século XXI derrubou a preditividade do futuro. Caíram 
impérios que pensavam perpetuar-se. A educação deve 
ir já unida à incerteza e às reações e ações impredizíveis. 
Temos que rever as nossas práticas pedagógicas e ensinar 
aos estudantes a estratégia que leve a pensar o imprevisto, 
pensar a incerteza, intervir no futuro através do presente, 
com as informações obtidas no tempo e a tempo. É preciso 
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aprender a navegar um oceano de incertezas. O futuro é 
aberto e incerto, mas temos dados para, pelo menos, tentar 
diminuir as dificuldades.

Considerações Finais
Este artigo propôs uma reflexão sobre o impacto da 

pandemia na Educação e como lidar com as incertezas.
Foram elucidados os aspectos negativos e positivos 

do período de ensino remoto na Educação, apesar dos 
apontamentos negativos destacados, simultaneamente, 
identif icou-se aspectos posit ivos em relação ao 
comprometimento dos professores e dos profissionais 
da Educação, na medida em que foi revelado um novo 
redescobrir docente. 

Desta forma entende-se uma ressignificação para 
a Educação, com vistas a novas oportunidades de 
reformulação da escola.

A educação deve incluir o ensino das incertezas na 
rotina escolar, não apenas das certezas. Faz-se preciso 
ensinar princípios de estratégia que permitem enfrentar os 
imprevistos, o inesperado e a incerteza, e modificar seu 
desenvolvimento, em virtude das informações adquiridas ao 
longo do tempo. É preciso aprender a navegar em um oceano 
de incertezas em meio a arquipélagos de certeza.

Com a educação remota surge a oportunidade de 
repensar antigas práticas pedagógicas, descobrir outras que 
funcionam para o ambiente virtual. E, no momento oportuno, 
combiná-las com o ensino presencial.
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POESIA: IMAGINAÇÃO E FANTASIA
POETRY, IMAGINATION AND FANTASY

A poesia é parente da música e deve ser lida em voz 
alta, ser ouvida, vista, dramatizada, vivenciada 
pelo leitor, considerando-se que é plasmada em 

linguagem altamente sintética, sinestésica e sincrética, com 
o plano do significado atrelado ao plano do significante.

O poema é apreendido por captação sensorial – como um 
dado da realidade – e cria imagens sonoras, visuais, táteis 
e olfativas, que se sobrepõem e se oferecem em fantasia e 
encantamento. Aí se tem o real se construindo mediante a 
imaginação de fantasias.

Mas a poesia também pode ser fonte de humor, divertindo 
o leitor, e, mais que isso, levando-o a refletir sobre o riso, 
reflexão que se coloca como um desafio a oferecer nova 
resposta ou criar nova pergunta – um instigante exercício 
para a imaginação.

A decomposição da palavra imaginação indica a soma 
de imagem mais ação - imagem + ação – o que traduz o 
modo como a poesia encanta e mobiliza o leitor. No caso do 
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 Fonte de reflexão e encantamento, a poesia se 
sustenta em diferentes áreas, oferecendo ao leitor 

possibilidades de vivências infinitas e imprevisíveis.
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leitor infantil, o que se tem é uma visão de como a literatura 
atua sobre a criança, onde, partindo do plano sensorial, 
as imagens são percebidas e captadas simbolicamente, e 
mediante um trabalho de dinâmica equilibração ocorre a 
construção do conhecimento.

Sabe-se que além do encantamento que promove, o 
objeto de arte literária pode levar a criança à vivência, à  
experiência e ao conhecimento,  sendo este um reconhecido 
percurso da construção do conhecimento.

Ao apresentar a vida de forma essencial, a poesia infantil 
moderna é um dado que revela a possibilidade do encontro do 
ser humano consigo mesmo, e com a realidade sociocultural 
que o rodeia, e, desse modo, ampliar de forma significativa 
o seu quadro de referências.

Poesia Como Leitura da Sociedade

Às vezes, de modo aparentemente casual, a poesia faz 
referências a coisas complexas, como um momento histórico 
em que uma ditadura está implantada num país, limitando 
o espaço de liberdade; ou sobre o custo de vida, que anda 
alto para quem dispõe de poucos recursos. Questões 
dessa complexidade são abordadas por Ferreira Gullar, 
com simplicidade, contribuindo para o estabelecimento de 
debates, em casa ou na escola:

“Como dois e dois são quatro
Sei que a vida vale a pena
Embora o pão seja caro
E a liberdade pequena

Como teus olhos são claros
E a tua pele, morena

como é azul o oceano
E a lagoa serena
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Como um tempo de alegria
Por trás do terror me acena

E a noite carrega o dia
No seu colo de açucena

sei que dois e dois são quatro
sei que a vida vale a pena

mesmo que o pão seja caro
e a liberdade pequena.

Ferreira Gullar entende que através da poesia se 
promove uma decifração do mundo. Em “Coisas da Terra” 
admite que a poesia ilumina as coisas, embora às vezes o 
faça com dificuldade, porque o exposto, em determinados 
momentos, é muito denso, cruel e demasiado escuro, a 
ponto de obscurecer a possibilidade de compreensão do 
fato que se observa:  

“São coisas, todas elas,
cotidianas como bocas
e mãos, sonhos, greves,
denúncias,
acidentes do trabalho e do amor. Coisas
de que falam os jornais
às vezes tão rudes,
às vezes tão escuras
que mesmo a poesia as ilumina com 
dificuldade”

Poesia e a Busca da Infância Perdida

Através da poesia, o poeta busca a infância que ficou 
perdida em algum lugar do passado e ao buscá-la sai 
a procura de sua própria identidade. Mas a busca que 
empreende não ocorre de modo racional, mas de maneira 
sentimental, marcada pela subjetividade. Assim, Fernando 
Pessoa realiza sua busca procurando saber “O que Eu fui o 
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que é ?”, como indaga no verso-interrogação. E nunca parou 
de se indagar, de buscar a si próprio através dos caminhos da 
infância, como fala num soneto publicado em “Novas Poesias 
Inéditas”, 1934, que tem a seguinte abertura:

“A criança que fui chora na estrada
Deixei-a ali quando vim ver quem sou;
Mas hoje vendo que o que sou é nada,
Quero ir buscar quem fui onde ficou”

O gosto pela infância, com sua sensibilidade, leva 
Fernando Pessoa a produzir versos que o aproximam de 
pessoas simples, com suas almas quase infantis, gente que 
adora ouvir e declamar quadrinhas.

Quadras são trovas, de redondilha maior, em que o 
segundo verso rima com o quarto:

“A laranja que escolheste
Não era o melhor que havia

Também o amor que me deste
Qualquer outro mo daria”.

É certo o paralelismo desta quadra de Fernando Pessoa 
com a antiga cantiga de roda, conhecida como Ciranda, 
Cirandinha, que também veio de Portugal:

“O amor que tu me deste
Era vidro e se quebrou

A paixão que tu me tinhas
Era pouco e se acabou”.

Também próxima das crianças é esta outra quadra de 
Fernando Pessoa:

“Tome lá, minha menina,
O ramalhete que fiz.

Cada flor é pequenina
Mas tudo junto é feliz”
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As Palavras Mágicas
A precisão do poeta é notável, seja para louvar, para 

brincar, para fazer humor, ilogismo ou non-sense. Lida como 
ninguém com o inusitado das associações que emocionam, 
ou que provocam riso pelo inesperado das associações.

A palavra poética apresenta-se em significação máxima 
usando espaços mínimos, como bem se pode observar em 
Fernando Pessoa e outros grandes poetas. 

Sobre as palavras, Roland Barthes disse o seguinte: “As 
palavras não são mais concebidas ilusoriamente como simples 
instrumentos, são lançadas como projeções, vibrações, 
maquinarias, sabores: a escritura faz do saber uma festa”.

Sabe-se que esta festa se torna possível porque, na 
literatura, as palavras assumem papéis variados, como 
ambiguidades, que lhes conferem espaço múltiplo de 
significados; caráter imagético; musicalidade, através 
de aliterações, assonâncias, refrãos, reiterações; ritmo, 
movimento; ludismo; ilogismo; carga sensorial e tantos outros 
elementos, que tanto seduzem o leitor adulto como encantam 
as crianças, quando são a elas adequadamente direcionadas. 

Como o brinquedo que se esconde neste poema de 
Fernando Pessoa:

“Havia um menino,
Que tinha um chapéu 
Para pôr na cabeça

Por causa do sol
Em vez de um gatinho

Tinha um caracol.
Tinha o caracol

Dentro de um chapéu;
Fazia-lhe cócegas
No alto da cabeça.

Por isso ele andava
Depressa, depressa
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Pra ver se chegava
A casa e tirava
O tal caracol

Do chapéu, saindo
De lá e caindo
O tal caracol.

Mas era, afinal,
Impossível tal,
Mas fazia mal

Nem vê-lo, nem tê-lo
Porque o caracol
Era do cabelo”.

Também muito bem humorado é o poema de Ricardo 
Cunha Lima, que, consternado, conta a história de um 
aparelho eletrodoméstico que adquiriu uma doença alérgica, 
que o impedia de realizar bem as suas tarefas diárias: 

“Meu aspirador de pó
Era alérgico a pó!

Toda vez que eu o ligava
Tinha um troço e se engasgava

Tinha asma e desmaiava;
Eu sentia imensa dó:
Meu aspirador de pó

Era alérgico a pó”

Ferreira Gullar também buscou sua infância perdida 
em São Luís do Maranhão, sua cidade natal, sua casa, 
seus familiares, seus vizinhos. À paisagem familiar da 
cidade em que nasceu, reconstituída a partir de um 
distanciamento espaço-temporal, adicionou um cenário 
indeterminado, atemporal:
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O “poço da quinta
Coberto pela sombra quase pânica
das árvores
de galhos que subiam mudos.
como enigmas
tudo parado
feito uma noite verde, ou vegetal
e de água
muito embora em cima das árvores,
por cima,
lá no alto, 
resvalando seu costado luminoso nas folhas
passasse o dia”
......................................................................
“como era dia aquele
dia
na sala de nossa casa
a mesa com toalha, as cadeiras,
o assoalho muito usado
e o riso claro de Lucinha se embalando na 
rede”

O poeta vale-se da memória para buscar o passado e 
nesse exercício vários tempos são postos, e  se entrelaçam, 
imbricando-se de modo a gerar o inusitado, que surpreende 
e encanta:

“um dia-dois
o de dentro e o de fora
da sala
um às minhas costas e outro
diante dos meus olhos”
.................................................................
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“claro, claro,
mais que claro
raro”
................................................................
“Quantas tardes numa tarde!
Ah quantas, só numa 
tarde geral que cobre de nuvens a cidade
Muitos dias 
há num dia só”.

O tempo de uma vida é pouco. O poeta busca para além 
da individualidade o tempo que perpassa a vida grupal, a 
sociedade complexa, tendo, porém, o cuidado de manter os 
liames da poesia com a vida comum das pessoas:

“Bela, bela
mais que bela
mas como era o nome dela?
não era Helena nem Vera
nem Nara nem Gabriela
nem Teresa nem Maria
Seu nome seu nome era ...
perdeu-se na carne fria
perdeu-se na confusão de tanta noite e tanto dia
perdeu-se na profusão das coisas acontecidas
constelações de alfabeto
noites escritas a giz
pastilhas do aniversário
domingos de futebol
enterros e comícios
roleta bilhar baralho
mudou de cara e cabelos mudou de olhos e 
risos mudou de casa
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e de tempo: mas comigo está
perdido comigo 
teu nome
em alguma gaveta”

Após ter rompido com o neoconcretismo, Ferreira Gullar 
atribuiu a si próprio a tarefa de buscar uma linguagem capaz 
de tratar da complexidade de forma acessível, desprovida 
de hermetismos e preciosismos, sem perda da qualidade 
literária, centrada no cotidiano das pessoas comuns, 
montando painéis que retratam o país e o mundo.

Poesia Guerreira

Um dos mais premiados escritores que produziram 
belas obras poéticas para a infância é Sidônio Muralha, de 
nacionalidade portuguesa, que viveu e morreu no Brasil.

Nasceu em 1920 e, como poeta, inscreve-se no Movimento 
Neorrealista que, em Portugal, por volta de 1940, iniciou um 
duplo movimento de reação: literária (contra o esteticismo 
da Presença) e política (contra a ditadura salazarista, que 
se havia instalado em 1928). Toda sua obra revela dupla e 
contínua luta: pela poesia e pelos direitos humanos, com 
um braço orientado em favor da preservação da natureza, 
numa época em que este tema quase não era abordado nem 
causava preocupações.

Desse modo, foi dos  primeiros a se preocupar com 
temas que ressaltavam a importância de cuidar da flora e da 
fauna, e, nesse sentido escreveu e publicou belas poesias 
que mostravam a tristeza de animais presos e sua alegria 
ao serem soltos, e, dessa maneira, conseguia sensibilizar 
crianças e também professores, com o tom amoroso 
que imprimia aos textos, que, no fundo, pugnavam pela 
preservação da natureza. Chamava a atenção das crianças 
para a beleza dos vegetais e ensinava a beleza de se ouvir o 
canto dos pássaros, como, por exemplo, quando fala sobre 
a cotovia que é acordada pela madrugada, mas inverte o 
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agente da ação e explica que “seu canto é tão prolongado 
e belo que parece mesmo que é a cotovia que desperta 
a madrugada”.

 Seu primeiro livro de poemas para crianças “Bichos, 
Bichinhos e Bicharocos” foi publicado em 1950 e retomou 
este tema em 1962,quando já estava morando no Brasil 
– primeiro em São Paulo,e, mais tarde, em Curitiba, onde 
faleceu em 1982.

Grande defensor dos direitos humanos, o poeta 
defendeu os direitos sociais da criança, de forma clara, 
explicita, contundente. 

Valorizava também as ilustrações, a produção editorial 
cuidadosa, tendo criado, em São Paulo, uma editora, 
Giroflé, que publicava literatura infantil. Foi a primeira 
editora do país a se ocupar de forma específica com 
poesias infantis.

  Embora lidasse bem com as brincadeiras infantis, 
em alguns de seus textos assumiu clara postura em 
defesa dos direitos sociais das crianças, como ocorre 
com a denúncia e o protesto registrados no poema que 
apresentaremos a seguir:

Os Olhos das Crianças

“Atrás dos muros altos com garrafas partidas
bem para trás das grades do silêncio imposto

as crianças de olhos de espanto e medo transidas
as crianças vendidas, alugadas, perseguidas

olham os poetas com lágrimas no rosto.  

Olham os poetas as crianças das vielas
mas não pedem cançonetas mas não pedem baladas

o que elas pedem é que gritemos por elas
as crianças sem livros, sem ternura, sem janelas
as crianças dos versos que são como pedradas”.
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                                Conclusões
Assim, de diferentes maneiras, por diferentes caminhos, a 

poesia vai marcando a vida das pessoas, que, nessa interação 
estética, aprendem a manter uma relação prazerosa e afetiva 
com a palavra artística, cuja origem se perde nos primórdios 
da pré-história, na oralidade dos mitos.

A poesia, como as artes,  humanizam o homem e o 
ensinam a conhecer melhor o mundo que o rodeia, a conhecer 
melhor a si próprio, e, principalmente, a ter o sonho de 
aventurar-se para além de si mesmo.
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Marcela Calvo Monteiro*

LITERATURA E HOSPITALIDADE
LITERATURE AND HOSPITALITY

Na mitologia grega, a deusa da hospitalidade é 
Héstia, que corresponde à Vesta, no mito romano. 
Relaciona-se com Hermes, filho de Zeus, que é 

chamado de Mercúrio na versão romana.
Hermes é o viajante, aquele que caminha por longas 

distâncias e chega de longe, em busca de hospedagem. É a 
representação, hoje, do imigrante, do turista, do estrangeiro, 
do estranho, do outro.

Na Grécia Antiga, o forasteiro era recebido com 
hospitalidade irrestrita, desde que identificado como tal. 
Desse modo ficava amparado pelo direito à hospitalidade 
que todo estrangeiro devia gozar, podendo usufruir do abrigo 
cultural e da linguagem do lugar visitado, movendo-se, 
falando e convivendo com liberdade.

Nem sempre, porém, era assim que ocorria. Ao lado 
da expectativa da boa acolhida, da oferta do pouso, das 
*Tem mestrado em Letras, foi professora na FPI. Atua no setor de Turismo.

 Entre a hospitalidade e a hostilidade, apesar da 
mesma origem etimológica dos termos, há um

oceano de divergências no significado.
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frutas, do pão e do vinho, além de uma boa camaradagem, 
avolumam-se contos e mitos que mostram o estranho sendo 
humilhado, repelido, tratado com hostilidade.

Entre a hospitalidade e a hostilidade, apesar da mesma 
ordem etimológica dos termos, há um oceano de divergência 
no significado. 

O Sujeito e o Outro: 
Aproximações e Distanciamentos

Contos religiosos antigos falam de mendigos que batem à 
porta de castelos e são enxotados a pontapés por guardas, cujo 
papel é impedir a aproximação de intrusos, cuja pobreza afeta 
a estética dos jardins palacianos. Mal sabem eles que cada um 
dos mendigos é Deus, na figura de Jesus Cristo,  que disfarçado 
de indigente percorre campos e vilas testando a capacidade de 
doação dos humanos, e a prática da solidariedade necessária.

Na literatura infantil, a bruxa se disfarça em andarilha 
que percorre a aldeia vendendo frutas e dá à menina, que a 
recebe carinhosamente, uma maçã envenenada, que a deixará 
desmaiada por longos anos, como a bela adormecida. Branca 
de Neve, expulsa de casa pela madrasta, encontra abrigo 
na casa dos sete anões, tendo, desse modo, sido salva pela 
solidariedade de amigos verdadeiros.

Um conto muito antigo fala de uma bonita mulher que 
sabia ler e escrever e resolveu, certo dia, ir viver num povoado 
distante. Imaginava que ao chegar encontraria boas palavras, 
pão e vinho – mas não foi o que aconteceu.

Logo que chegou à aldeia, a mulher hospedou-se num 
casebre e quando ainda estava entrando no abrigo já recebeu os 
primeiros xingamentos. Eram mulheres e homens enfurecidos 
com sua presença que lhe dirigiam palavras pesadas, e, em 
lugar de lhe enviar frutas e boas vindas mandaram-lhe punhados 
de esterco numa bandeja de metal muito velha e enegrecida.

A recém-chegada ficou estática diante das ofensas, sem 
esboçar qualquer reação. Em seguida, tratou de jogar fora o 
esterco, lavar a bandeja e dar-lhe cuidadoso polimento.
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Depois de polida, a bandeja ficou brilhando, linda como se 
fosse nova. A hospedeira da aldeia então colocou na bandeja 
frutas muito doces, flores coloridas, um grande e delicioso 
bolo recheado e mandou-a de presente aos agressores, com 
um pequeno bilhete onde dizia : “Aqui está o que de mim 
tenho a lhes oferecer”. Desse modo, respondia com luvas 
de pelica, como se diz, por aqui, popularmente.

O romance “Inocência”, de autoria do Visconde de Taunay 
fala sobre os sertanejos e do cuidado com que recebiam os 
viajantes. Conta que o projeto de construção das moradias já 
contemplava a construção, fora das dependências principais, 
dos quartos de hóspedes, considerando que receber bem o 
estranho era como desejava ser recebido em outra ocasião, 
quando estivesse na estrada.

A arte de receber bem os estrangeiros era praticada 
também por indígenas, que, além de caça e pouso, chegavam 
até a oferecer aos hóspedes suas próprias mulheres. 

São dados que deixam clara a noção de proximidade 
do sujeito com o outro, independentemente dos limites 
geográficos, linguísticos, culturais, econômicos e sociais. É 
reconhecida a necessidade de que o “eu” e  o  “outro”  devem 
sentir-se em sua própria casa estando um na casa do outro.

Nem sempre, porém, este tipo de relação ocorre, sendo 
o estrangeiro visto como o invasor que pode tirar bens, 
sossego e até a moradia do hospedeiro. Em muitas novelas, 
o hospedeiro, metaforicamente falando, rouba até o coração 
de quem o recebe – e rouba por nada, ou apenas para jogá-lo 
fora como algo sem serventia. Rouba apenas pela vaidade 
de constatar seu próprio poder de sedução.

Nas complexas relações que envolvem a questão da 
hospitalidade, pode-se considerar que, às vezes, o estranho 
que chega é um intruso que se intromete no espaço do 
hospedeiro pela astúcia ou através da força, para impor-se, 
desprezando todos os pactos de hospitalidade e levando ao 
acirramento as relações de poder.
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Aquele que chega e através da astúcia trai a confiança 
de quem o hospedou acaba por transformar o hospedeiro em 
hóspede e se esforçará para assumir cada vez mais o controle 
da situação até expulsar o dono do espaço que o recebeu. 
Molière, em “O Tartufo”, explorou à exaustão esta temática, 
criticando os costumes, o clero, os vícios dos aproveitadores 
que lesavam os trabalhadores e as pessoas simples.

Molière também satirizou o poder não só dos que se 
impunham pela mentira e falsidade, mas, também, dos que 
brandiam como poder o conhecimento, a ciência e, nesse 
sentido, seu centro de interesse foram os médicos, através 
de cerca de meia dúzia de hilariantes comédias.

Hospitalidade e Conforto

Implícito ao conceito de hospitalidade está o de bem-
estar, conceito que, por sua vez, tem assumido diferentes 
sentidos e significados ao longo do tempo.

Na Idade Média predominava a hospitalidade motivada 
pela caridade cristã, que pregava o dever de acolher os 
pobres e os errantes (peregrinos e monges) em nome de 
Deus, e os soldados e pessoal envolvidos em guerra, em 
nome do rei. Os nobres, de acordo com o direito senhoril 
tinham o direito de ser alojados pelos seus vassalos.

O acolhimento aos pobres, apesar de conter as 
possibilidades de recompensas futuras nos reinos celestiais, 
por agradarem a Deus, traziam implícitas as expectativas de 
reconhecimento por parte dos pobres dos benefícios a eles 
propiciados e de alguma forma de pagamento por meio de 
prestação de serviços sem outras recompensas, ou seja a 
acolhida não passava de um passaporte para a exploração 
do outro.

Quando o estranho era hóspede indesejável, sua 
identidade era negativa, associada à possibilidade de 
desordem, daí seu alojamento situar-se nas periferias das 
cidades, tendo de acomodar-se a uma realidade de exclusão. 
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Sua entrada era admitida com reservas, e sua permanência, 
alvo de suspeitas e atenção.

Com o passar do tempo, regulações marcaram as 
mudanças que as sociedades impuseram às suas relações 
internas e as relações com outros tipos de sociedades 
externas.

Rybazynski descreve como os moradores urbanos 
evoluíram de domicílios inteiramente públicos na época 
medieval, como substitutos para restaurantes, bares e 
hotéis para um lugar de bem-estar no século XX, envolvendo 
comodidade, eficiência, lazer, tranquilidade, ambiente 
familiar, intimidade e privacidade.

Nesse tipo de ambiente, subentende-se que o “mal estar” 
pode emergir com a ausência de equilíbrio entre “isolamento” 
e “caráter público”. 

A busca do bem-estar propiciado ao hóspede exige que 
a hotelaria se aproprie do conceito de lar de modo completo 
e profundo e não apenas como aparência externa, como em 
muitos casos costuma ocorrer.

É necessário lembrar que o conceito de lar carrega 
consigo os significados de residência e moradia, habitação e 
refúgio, propriedade e afeição. Evoca residência mas também 
tudo o que estiver nela ou em torno dela, assim como as 
pessoas, a satisfação e a alegria que tudo isso transmite.

Em suma, o fato da hotelaria do século XX apropriar-se 
do conceito de lar, exige que o faça de modo adequado, ou 
seja absorvendo o significado simbólico de lar, com tudo o 
que evoca e representa para evitar o “mal-estar” que emerge 
quando o equilíbrio entre isolamento e caráter público não 
é satisfeito.

O equilíbrio entre o público e o privado leva ao bem-
estar, que se eleva mais ainda quando a atmosfera do que é 
sonhado ali se associa, através do requinte da decoração e 
dos jardins coloridos e perfumados, em franca acessibilidade.

Na literatura, escritores como Sidney Sheldon e Morris 
West, entre muitos outros,  exibiam seus personagens 
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viajantes que encontravam nos locais turísticos em que se 
hospedavam uma domesticidade intensa, a que se associavam 
o ambiente de conforto, elegância, luxo,  ritos e promessas 
de felicidade, que ali pareciam tornar-se definitivamente 
possíveis. Tudo porque aliar o sonho à vida, como tempero 
especial, também é necessário.
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Em debate no Celarth, sobre cultura afro-brasileira, 
pusemos em discussão um texto de Nina Rodrigues, 
escrito entre 1890 e 1905, “Os africanos no Brasil” 

e publicado postumamente em 1932. Um tópico, em que trata 
da vestimenta dos negros naquela época, foi publicado na 
Tema nº 54, edição de setembro a dezembro de 2005,  e alguns 
estudantes presentes ficaram muito incomodados com a 
descrição que o autor faz sobre o uso de joias e adornos 
caros e luxuosos por várias escravas. 

 Ocorre que esses estudantes só conheciam dados 
referentes ao pesado trabalho escravo e à pobreza das senzalas. 
Admitiam um ou outro caso de escrava que ganhava uma joia de 
seu senhor, seduzido por sua beleza negra, e logo a colocavam 
no rol das prostitutas. Jamais haviam imaginado que ela poderia, 
com seu trabalho de ganho, juntar elementos que não apenas 
a adornassem, ressaltando suas condições humanas, como 
também poderiam ser usados para comprar alforrias.

Nos centros urbanos, como Salvador, as atividades 
de ganho realizadas por escravas ou ex escravas estavam 
relacionadas à venda de objetos e principalmente à venda de 
alimentos. A parte que lhes cabia nesses ganhos podia ser 
empregada na compra de joias, que ajudavam na compra de 
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cartas de alforria, e quem já era alforriada, podia usar esse 
recurso para ajudar a comprar a alforria de um parente ou 
amigo especial. 

Cabe, porém, lembrar que o ser humano, em todas as 
culturas, sempre valorizou o adorno corporal. Na Idade do 
Bronze, enfeites de sementes, corantes, madeira, penas 
passaram a ser feitos de metal e aí começa a história da 
confecção de correntes, colares, brincos, figas, amuletos 
e outros objetos de adorno, que conferiam distinção e 
identidade a seus usuários. Ao metal, ouro ou prata, eram 
associadas pedras preciosas, tornando essa joia, ao lado de 
sua beleza, um símbolo de riqueza e poder.

No Brasil colonial a atividade de ourives era proibida a 
negros e mestiços, mas como trabalhavam como auxiliares 
nesse ramo, aprendiam logo a confecção desses elementos, 
utilizando em seus desenhos traços da cultura africana, das 
suas regiões de origem, e outros elementos visuais locais, 
conferindo-lhes características próprias, bem diferentes das 
joias usadas pelas senhoras da Casa Grande, que usavam 
enfeites importados da Europa. 

Na hierarquizada sociedade brasileira dos séculos XVll,  
XVlll e XlX, os trajes podiam ser vistos como importantes 
elementos simbólicos que tornavam visíveis a hierarquia 
social. Nesse quadro, algumas escravas e libertas faziam uso 
desses elementos para, de modo subjetivo, incorporarem, 
em si próprias, sinais de dignidade e status social, além do 
prazer de se movimentarem sentindo-se mais confiantes, 
mais seguras,  e muito mais bonitas.

O Texto de Nina Rodrigues Sobre
a  Vestimenta dos Negros

“Os negros crioulos, em particular as mulheres, 
adotaram e conservam vestuários de origem africana. As 
operárias pretas usam saias de cores vivas, de larga roda. 
O tronco coberto da camisa é envolvido no pano da Costa, 
espécie de comprido xale quadrangular, de grosso tecido 
de algodão, importado da África. O “pano da costa” passa 
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a tiracolo, sobre uma espádua, por baixo do braço oposto, 
cruzados na frente, as extremidades livres.

Na cabeça trazem o torso, triângulo de pano cuja base 
cinge a circunferência da cabeça, indo prender-se às três 
extremidades na parte posterior ou nuca.

Este vestuário, sobretudo usado pelas negras da Bahia, 
valeu-lhe no resto do país o qualificativo de baiana, dando a 
expressão popular: uma mulher vestida à baiana, ou uma baiana.

O uso do torso obriga as mulheres, que não têm cabelos 
carapinhos, a trazê-los cortados cerce, eliminando, assim, 
os penteados. Nos Estados do Norte, porém, as negras que 
têm cabelos mais longos, trazem penteados complicados. 
A cabeça fica repartida em um número às vezes crescido 
de zonas distintas, e, quando, para dar relevo ao penteado, 
buscam o auxílio de pequenas almofadas ou coxins 
alongados, o preparo da cabeleira se converte num trabalho 
artístico de execução bem demorada.

As negras ricas da Bahia carregam o vestuário à baiana 
de ricos adornos. Vistosos braceletes de ouro cobrem os 
braços até o meio, ou quase todo; volumoso molho de 
variados berloques, com a imprescindível e grande figa, 
pende da cinta. A saia é então de seda fina, a camisa de alvo 
linho, o pano da Costa de rico tecido e custosos lavores; 
completando o vestuário especiais sandálias, que mal 
comportam a metade dos pés.

Os operários negros conservam o hábito de vestes 
brancas, de grosso tecido de algodão, calça e camisa justa 
e curta, que lembra os camisus nagôs”.
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