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Apresentação

Nesta edição, estaremos contemplando 
temas relevantes, orientados para 
a educação, a leitura, a linguagem 

e a literatura para a infância e a juventude. 
Será colocada em discussão a literatura como 
manifestação artística e a linguagem como 
material da literatura, ou seja, a organização 
das palavras de modo a alcançar um efeito 
capaz de levar o leitor ao encantamento, à 
reflexão e à descoberta de novas maneiras de 
ver o mundo.

Estaremos, também, tratando da aquisição 
da leitura pela criança indígena; do pensamento 
de Paulo Freire sobre a formação do aluno-
sujeito; da tessitura das imagens, símbolos e 
temas na obra “O pequeno príncipe” e suas 
relações com o contexto histórico da época; 
da postura de Eça de Queirós sobre a literatura 
infantil; do surgimento da noção de infância 
apenas no final da Idade Média; das diferentes 
concepções de educação infantil; do luto na 
literatura destinada a crianças e jovens, e 
muito mais. 

Você está convidado a escrever também. 
Mande seu texto, quando quiser. Participe!

Zenaide Bassi Ribeiro Soares
Diretora Responsável.
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Este artigo visa fornecer subsídios para a aquisição da 
criança indígena xerente tendo como foco os inalienáveis 
e os grafismos constitutivos da sua identidade. O 
suporte teórico é o da semântica da gramática, que 
possibilita abarcar a cosmovisão do povo Akwẽ Xerente. 
A metodologia é a de análise de dados coletados pelos 
autores e outros pesquisadores da língua. Espera 
contribuir com a educação escolar indígena.

The main goal of this paper is to shed light in the field 
of xerente children  writen language acquisition by 
proposing the use of the inalienables  and graphisms 
typical of the Akwẽ Xerente language and people.The 
theoretical support is based on the semantics of grammar 
which supports the world view of that people. Data 
analysis have been collected by the authors and other 
researchers of the language. We do hope to give valid 
information to indigenous school education. 
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I. Introdução

O fator decisivo na aquisição da língua escrita 
originária pela criança indígena é a “resistência”.  
A principal razão para considerar a aquisição da 

escrita na língua originária como resistência baseia-se no caráter 
singular que muitos povos indígenas possuem: a inalienabilidade 
e os grafismos que, acreditamos, são marcas da identidade Akwẽ, 
povo e língua tratados neste artigo. Os inalienáveis indicam o que 
um sujeito possui como seu ou, mais amplamente, o que um ser 
vivo possui como seu.

Esses dois aspectos têm sido vistos particularmente entre 
os povos indígenas, que o passam de geração em geração no 
que Ken Hale (HALE, 1966 apud ENFIELD, 2004, p. 6) chama 
de “a lógica da perpetuidade cíclica ou círculos que não se 
rompem”. Para o autor, a inalienabilidade vista nos termos de 
parentesco ou “kin-tax” (taxonomia de parentesco) mostram 

Silvia Lucia Bigonjal Braggio - PPGL/FL/UFG*                                       
Sinval Martins de Sousa Filho - FL/UFG
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que “os princípios de organização de parentesco, os quais estão 
firmemente interligados dentro do cerne da cultura, podem e 
desempenham um papel nas regras sintáticas”, e são marcados 
nas suas línguas. Os grafismos indicam a etnia, o clã e o papel 
funcional dos indivíduos nas relações socioculturais e são 
marcados em seus corpos (o corpo que fala), nos artesanatos e 
outros materiais. Os nomes próprios, oriundos de seu mundo, 
confirmam sua identidade, pois são tomados de plantas, 
animais e objetos, atribuídos a homens e mulheres de cada clã, 
singularizando-os, mas também indicando que todos são Akwẽ.

A cosmovisão indígena, vista por meio dos inalienáveis e 
grafismos, abre uma janela para a forma como se pensam no 
mundo, como parte dele e não como seres únicos no ambiente 
em que vivem, isto é, uma relação entre sujeitos, língua e cultura, 
moventes, em uma dialética bidirecional. Não se trata de pensar 
em “uma etnia, uma cultura, uma língua”, mas de aspectos que 
são singulares a uma língua e não a outras.   Logo, ao adquirir 
a escrita em sua língua, a criança indígena está imersa em seu 
próprio mundo. A semântica da gramática dá suporte para essa 
premissa básica. Como esse processo dá-se somente uma vez, 
ela pode aprender a ler e a escrever em uma ou mais línguas 
adquiridas sucessivamente.

A partir dessa premissa básica outros fatores devem ser 
acrescentados e explicitados já que, para a criança indígena 
brasileira, a escrita do português é necessária. O primeiro deles 
encontra subsídios nas ciências cognitivas. A alfabetização, 
ou seja, a língua que a criança fala deve ser a mesma do seu 
primeiro e, único, processo de alfabetização (por alfabetização 
entende-se a abordagem sociopsicolinguística (veja BRAGGIO, 
1992). Obviamente, quando a língua que a criança fala é utilizada, 
sua mente/cérebro já possui estruturas semântico-gramaticais 
e funcionais de sua língua, o que maximiza todo o processo. 
O cérebro/mente não tem que passar por outros estágios, a 
não ser o de adquirir a língua escrita, já que a entrada de cada 
novo instrumento deve ser por ele operado. O segundo diz 
respeito à tipologia de sua língua, desde a fonética/fonologia 
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à pragmática e a forma de escrevê-la: (i) as línguas podem ter 
sistemas fonológicos distintos, ou seja, os sons significativos 
e suas variantes e os processos fonológicos podem não ser os 
mesmos entre as línguas indígenas e a língua portuguesa. Há 
fonemas vocálicos e consonantais nas línguas indígenas que não 
fazem parte da língua portuguesa e vice-versa (veja GRANNIER 
e FRAZÃO, em BRAGGIO, 2018). 

No caso da morfologia, embora as línguas possam não ser 
exclusivamente de uma categoria, são basicamente classificadas 
em analíticas, polissintéticas e sintéticas. As línguas sintéticas 
são classificadas em flexionais e aglutinantes. O português 
encaixa-se mais em uma língua do tipo flexional e a akwẽ 
xerente no tipo aglutinante.  Do ponto de vista sintático também 
há diferenças na estrutura das línguas, na relação dos sujeitos, 
verbos e objetos: as mais comuns são SOV, SVO e VSO (há 
várias implicações em cada uma das estruturas que não tratamos 
nesse artigo). A língua portuguesa é basicamente do tipo SVO. 
Exemplo: Eu vou para a livraria comprar um caderno. A xerente 
do tipo SOV. Exemplo:

Wa waza Goianiaku mõrī. 
Eu marca de futuro Goiania para ir 
Eu irei para Goiania..

Observe que o português tem preposição e o xerente 
posposição. Com relação à pragmática, as diferenças em eventos 
de fala entre os povos e comunidades é significativa (tratado em V). 
Todos estes aspectos têm implicações com relação à escrita das 
línguas.  Basicamente a escrita pode ser dividida em logográfica 
e fonográfica. A escrita fonográfica ainda pode ser dividida em 
silábica e alfabética. As línguas escritas alfabeticamente têm por 
princípio a representação de um fonema, vogais e consoantes, 
por um grafema e motivação morfofonêmica. A língua portuguesa 
tem escrita alfabética. As línguas indígenas brasileiras, embora 
tenham diferentes tipologias, têm escritas alfabéticas. Contudo, 
como já afirmamos, podem ter diferenças gráficas.



        TEMA       10

II. Objetivos e Metodologia
O objetivo geral deste artigo é apontar os inalienáveis e 

os grafismos como ferramentas significativas na constituição 
da identidade Akwẽ, no processo de aquisição da língua 
escrita, tendo como suporte a semântica da gramática e os 
seus desdobramentos.

O objetivo específico é propor uma reflexão sobre a 
escrita da língua xerente e a maximização de sua aquisição 
pela criança indígena.

Metodologia
Os dados pertencem a um banco de dados da língua 

xerente coletados previamente por esses autores e pelos 
demais pesquisadores que vêm trabalhando com a língua. O 
método de coleta inclui dados quantitativos e qualitativos nos 
diversos eventos de fala em vários períodos das pesquisas.

III. Revisando Sapir e Whorf e
Princípios da Semântica da Gramática

A relação entre língua, pensamento e cultura tem chamado 
a atenção de cientistas de várias áreas do conhecimento 
entre elas a antropologia, a linguística e a psicologia. Para os 
antropólogos esta relação é tida como de grande importância, 
já que a língua estaria contida dentro da cultura, ou seja, 
para haver língua deve haver cultura. O fato de a cultura ser 
transmitida pela língua permite, de alguma forma, que o modo 
como pensamos estar codificado semanticamente na língua. 
Chegaríamos ao postulado máximo de uma cultura/uma 
língua/um povo. Este postulado tem sido bastante utilizado na 
definição das nações, nas conquistas de um povo pelo outro, 
nas “colonizações”, desde a antiguidade aos tempos atuais. 
Ideologizada e politicamente instrumentalizada pelo poder 
de uma nação sobre outra(s), tenta apagar línguas de países 
subalternizados. Por exemplo, na época da União Soviética 
(leia-se artigo de Stalin, 1950, no Pravda, jornal do governo, 
traduzida para o inglês), quando a língua russa era obrigatória 



        TEMA       11

nas escolas e nas instituições em detrimento do polaco, do 
romeno, húngaro, ucraniano e de muitas outras línguas do 
bloco soviético. Stalin pretendia que o russo fosse uma língua 
internacional. Outro exemplo é a do Império Britânico que, 
entre outras línguas, levou ao quase apagamento do irlandês. 
Também foi especialmente útil para contrastar as sociedades 
civilizadas das chamadas primitivas. Das raças superiores às 
chamadas raças inferiores. Dos quase 7.000.000 de indivíduos 
dos povos indígenas no Brasil hoje não se chega a 500.000. 
Os indígenas da costa foram os que mais sofreram. Toda a 
América Latina perdeu muitos de seus povos originários. 
Nos Estados Unidos não foi diferente. Os indígenas norte-
americanos sofreram perdas imensas e muitos povos e suas 
línguas foram extintos. Na Austrália só recentemente foi pedido 
perdão aos aborígenes pela devastação a eles causada.

Até hoje ouvimos dizer que os povos indígenas são 
primitivos e que não têm uma língua, mas dialetos. Sua 
assimilação forçada era e ainda é condição sine qua non 
transmitida principalmente por meio da educação escolar. São 
estigmatizados e sofrem imenso preconceito, principalmente 
nos entornos onde vivem. Após a II Guerra Mundial, (na qual 
Hitler usa a superioridade germânica sobre outros povos) as 
nações africanas foram divididas entre os países ganhadores 
desta guerra (quando já não eram por eles “colonizadas”) 
e herdaram suas línguas oficiais. Portanto, a relação entre 
pensamento, língua e cultura, fazendo um breve trajeto pela 
história da humanidade, não é nova, está enraizada nela e é 
usada política e ideologicamente quando necessária (o que não 
é o caso de Sapir e Whorf). Ela é tão importante que, na época 
da ditadura no Brasil (1964-1985), cogitou-se a possibilidade 
de considerar “não índio”, quem não mais falasse a sua 
língua originária.

A postura no mundo científico, como afirmam Gumperz 
e Levinson (1999), começa a mudar à medida que as ciências 
cognitivas avançam e o racionalismo vai ocupando o lugar do 
empiricismo. A linguística abre novos caminhos. Nos Estados 
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Unidos, os anos de 1950, a partir de sua metade, e os de 1960, 
trouxeram à luz, um dos mais importantes linguistas da história 
dessa ciência, Noam Chomsky.

Chomsky (1959) não só se contrapõe ao behaviorismo 
em seu brilhante texto “A review of B. F. Skinner’s Verbal 
Behavior”, como dá margem para o desenvolvimento das 
ciências cognitivas, lançando os fundamentos do que viria a 
ser chamado “gerativismo”, “inatismo” ou “teoria gerativa”. O 
interesse do autor pela natureza da linguagem, leva-o a assumir 
que, ontogenética e filogeneticamente, somos todos dotados 
da capacidade de adquirir uma língua (independente de 
estímulos e respostas) quando a ela expostos. Ou seja, todos 
os seres humanos têm uma capacidade inata para adquirir 
uma ou mais línguas. Propõe, em decorrência, estudos do que 
seria comum a todas as línguas, os universais linguísticos. 
Apoia-se na competência gramatical, no falante-ouvinte ideal 
e nas comunidades homogêneas de fala. A partir daí, pode-se 
observar quatro tendências quanto à teoria gerativa: (i) os que 
a ela aderem; (ii) os que a refutam; (iii) as novas disciplinas 
criadas a partir dela e (iv) os que foram lançados à sombra. 
Entre estes últimos estão Edward Sapir e Benjamin L.Whorf.     

O cenário da linguística nos E.U.A., a partir de então, está 
em efervescência. Contudo, na época de Sapir e Whorf, distante 
do behaviorismo, está a Antropologia. São Boas, nos E.U.A, 
e Lévi-Strauss, na Europa, que vão influenciar os linguistas 
Sapir e Whorf. Boas, na primeira metade do século 20, 1911, 
(BOAS, 1974 [1911], p.70) assumia que “as características 
peculiares das línguas estão claramente refletidas nas 
visões e costumes dos povos do mundo”. Quando o autor 
se refere às características peculiares das línguas, ficam em 
evidência justamente aqueles aspectos que acontecem em 
uma determinada língua, como é o caso das línguas indígenas, 
que não só apresentam estas características, mas a passam 
de geração em geração.

Sapir vai mais longe. O autor assume que a cultura, por 
meio da língua, afeta a forma como pensamos, principalmente 
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através das nossas experiências no mundo. Contudo, o fato 
de uma cultura influenciar o pensamento ainda hoje é uma 
questão muito debatida. É Whorf, seu discípulo, quem vai se 
dedicar aos estudos das línguas indígenas norte-americanas. 
Com seus estudos e escritas surge, então, a hipótese da 
relatividade linguística. O problema está na forma como ela é 
vista:  uma via de mão única, na qual o sujeito seria refém da 
cultura, sem nela atuar. Ou seja, como determinista.

Whorf (1974 [1941]), ao estudar as línguas indígenas, 
mostra que os Hopi (povo indígena do sudoeste americano), 
não tinham a mesma concepção de tempo das sociedades já 
estudadas e canonizadas O autor sofre críticas severas tanto 
científicas quanto ideológicas. A interpretação de seu estudo 
é a de que colocaria povos ditos primitivos em desvantagem 
com as sociedades ditas avançadas, ou seja, raças inferiores 
e raças superiores, talvez não muito diferente dos postulados 
behavioristas da época. Os antropólogos, todavia, beneficiam-
se do trabalho de Whorf, ao se darem conta da enorme 
variedade de culturas e seus conceitos de tempo, espaço e 
muitos outros que seriam encontrados quando estudados e 
que se manifestam em suas línguas.

A refutação ao falante-ouvinte ideal, pelo falante-ouvinte 
real, à comunidade homogênea de fala, a comunidade 
heterogênea e à competência gramatical, a competência 
comunicativa ganham grande espaço, e a aceitação das 
variedades linguísticas e socioculturais dá ampla margem 
para o desenvolvimento da Sociologia da Linguagem e da 
Linguística Antropológica, esta principalmente com Hymes  
e Gumperz. Inúmeros estudos, por meio da etnografia da 
comunicação, metodologia mais adequada para a língua em 
uso, têm sido elaborados desde então. Halliday elabora sobre 
o papel da função da língua na sua aquisição e Lakoff (1987) na 
desmistificação de alguns conceitos propostos por Whorf. São 
esses autores que possibilitam revisitar/repensar o trabalho 
de Sapir e Whorf.
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A hipótese da relatividade linguística passou a ser 
repensada a partir dos anos de 1990 e Sapir e Whorf voltam 
à pauta por meio de autores da semântica da gramática ou 
etnossintaxe. Os livros organizados por Gumperz e Levinson 
(1999) e Enfield (2004) são muito importantes para se entender 
o porquê de se revisitar a hipótese da relatividade linguística. 
Inúmeros autores compõem os livros e apresentam artigos que 
iluminam o caminho da semântica da gramática. A semântica 
da gramática ganha espaço; procura decodificar o significado 
cultural na semântica da morfologia e da sintaxe, não de forma 
unidirecional, mas bidirecional. Língua e cultura não são 
isomórficas. Elas se entrelaçam, se movem, se transformam 
e afetam uma à outra. É nesse cenário que os dicionários não 
são mais vistos como listas de palavras, mas como reveladores 
de aspectos linguísticos e culturais de um povo ou povos 
com tópicos e não listas. N.J. Enfield, pesquisador do Max 
Planck na Holanda, é um dos pioneiros desta abordagem 
em seu trabalho com falantes do Laos, no sudoeste da Ásia. 
Recentemente, o autor, com base na semântica da gramática, 
continua a explorar aspectos linguísticos/culturais daqueles 
falantes (2014).  

   No Brasil, Lucy Seki (2010), estuda o léxico e de forma 
inédita, apresenta o vocabulário dos Kamaiurá, indígenas 
habitantes do Xingu, contendo tópicos que nos levam a 
conhecer muito da língua e cultura daquele povo.     

O termo etnossintaxe, foi usado por Anna Wierzbicka em 
1979, mas ignorado até 1988, ano em que a autora passa a 
usar o termo semântica da gramática em seu já conhecido The 
Sematics of Grammar (WIERZBICKA, 1988).  Seu trabalho dá 
força a uma profícua e importante discussão entre linguistas 
e as revisitas ao relativismo linguístico vêm sendo feitas, 
trazendo à luz estudos com línguas indígenas, principalmente 
o de Gomez-Imbert (1996, em GUMPERZ e LEVINSON, 1996).

     Na concepção da semântica da gramática, língua e cultura 
não determinam uma à outra, mas são constituídas juntamente 
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nas redes socioculturais nas diferentes comunidades 
de fala.  Portanto, assume-se que atualizadas na língua 
estão as estruturas sociais utilizadas pelos falantes, ou 
seja, as organizações socioculturais das comunidades 
de fala. A atualização da gramática na língua por meio da 
semântica pode-se dar nos diversos eventos de fala, em 
que marcadores e elementos discursivos, relações de 
parentesco, concepção de tempo-espaço, falas masculina e 
feminina, empréstimos, code-switchings etc. enfim, vários 
aspectos socioculturais/linguísticos, podem/devem ser 
estudados. No item seguinte apresentamos a descrição e 
análise dos dados que dão suporte à nossa proposta de 
aquisição da escrita pela criança indígena Akwẽ: o uso dos 
grafismos e dos inalienáveis da língua como ferramentas 
de resistência na educação escolar e fortalecimento de 
sua identidade.

IV. Os Inalienáveis

 Para os pesquisadores que trabalham com línguas 
indígenas os inalienáveis referem-se às partes do corpo e 
aos termos de parentesco. Além desses, ocorrem em  Akwẽ 
Xerente como inalienáveis os que podem ser classificados, 
provisoriamente, em sons e sentimentos. Para os inalienáveis 
de um Akwẽ, os pronomes possessivos e pessoais são 
utilizados para indicar o possuidor. Assim, a posse dos 
inalienáveis em nomes com o traço [+humanos], adotado 
para este texto, se dá pelo prefixo, ou seja, o item de quem 
possui fica à esquerda e o item possuído à direita.

Os exemplos em que o possuidor é indicado por um 
pronome ou por um Akwẽ: partes do corpo, qualitativos, 
voz (palavra, canto) são apresentados a seguir a fim de 
compararmos com os exemplos de animais e plantas. Nos 
exemplos o possuído é necessariamente precedido pelo 
pronome, ou quando se refere a um indivíduo especifico o 
seu nome forma um composto com o termo inalienável.
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IV.1. Inalienáveis Akwẽ Xerente
Quadro 1 - Inalienáveis Akwẽ Xerente

1. ῖ-kra
2. da-he-waku dela peito leite
3. ῖ-bdu
4. totahã-bdu dele pescoço

5. da-nõkre dele canto
(música)

6. ῖ-ni minha carne     

7. da-pkẽ dele coração
8. ῖ-pkẽ

9. ῖ-di-sɛki minha barriga
dor

10. da-hepku dele ferida
11. ῖ-hepku
12. ῖ-pra
13. Sisdaze-pra Sisdaze pé
14. da-pahi dele medo

15. da-pra-kwakrɛ dele pé rastro 

16. ῖ-pra-kwakrɛ meu pé rastro

Meu pé.
Pé do Sisdaze.
Medo dele.
Rastro dele (de
alguém humano).
 Meu rastro.   

Possuidor/Akwén +  parte do
corpo/qualitativo/voz/sentimento

Minha ferida.

Meu filho.
Leite materno
(da mãe Akwén).
Meu pescoço.
Pescoço dele.

Canto dele.

Minha carne
(do meu corpo).
Coração dele.
Meu coração.  

Dor de barriga.

Ferida dele.

IV.2. Inalienáveis, Animais e Plantas
A inalienabilidade atribuida pelos Xerente aos animais e plantas, 

tem se manifestado de forma indireta, geração após geração, de acordo 
com sua visão de mundo. No caso dos animais e plantas, já que estes, 
obviamente, não utilizam os pronomes possessivos e pessoais como 
primeiro elemento, a forma possuída tem que vir sempre acompanhada 
do possuidor. Diferentemente dos nomes com traço [+ humano], o 
termo [+vida] (BRAGGIO, 2011), antecede o possuído (possuidor + 
possuído). Os possuídos não podem aparecer no inventário lexical 
sem uma marca que os antecede, como em -kra (filho/filha).

“wapsã-krare” -  cachorra- filho (dimin.) - “filhotinho da cachorra”
O filhote da cachorra pertence ao animal. A cachorra não 

é considerada inalienável, mas o que ela gera, o filhote, é.
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Quadro 2 - Inalienáveis Akwẽ Xerente -
animais e plantas

Possuidor + 
possuído

parte do 
corpo/qualitativo/
voz/sentimento

1. sika-bdu galinha pescoço Pescoço da galinha.
2. tpe-hɨ peixe pele (couro) Pele (couro) do peixe  

3. sika-kre-hɨ galinha ovo
pele/casca Pele (casca) do ovo.

4. arb•-pahi morcego asa Asa do morcego.
5. sire-pahi passarinho asa Asa do passarinho.  
6. wapsã-zdaku cachorro baba Baba do cachorro.  

7.

sikakrerenõrῖ-
siwasu (genérico;
pois  todos
os galos cantam)

galos canto Canto dos galos (têm
voz própria, uma voz).

8. sirenõri-siwazu pássaros cantam (têm 
voz própria, uma voz)

Canto dos pássaros 
(todos os pássaros 
cantam) 

9. sire-zasi passarinho 
casa/ninho Ninho do passarinho.

10. ktɨ-kmõ-di-sɛki cl boi barriga dor Dor  de barriga do boi.
11. kr•-hepku macaco ferida Ferida do macaco.  

12. wapsã-pahidi cachorro medo Medo do cachorro (do  
próprio cachorro). 

13. r�m-nῖrnã-sdawahɨ cl. flor lábio (pétala) Lábio (pétala, a parte de 
cima) da flor.  

14. pizu-ni buriti  carne (polpa) Carne (polpa) do buriti.

15. kupa-hɨ mandioca pele/casca Pele (casca) da
mandioca.  

16.
wde-wanrõ 
(genérico, qualquer 
árvore)

árvore veio(a) Veio(a) da árvore.

17. wde-krã árvore cabeça Alto/ponta da árvore.

18. wde-sɛki árvore dor Dor da árvore (quando é 
cortada).  

19. n�zɨ-zahi milho cabelo Cabelo do milho.

20. wde-hepku 
(genérico) árvore ferida Ferida da árvore.
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V. Os Grafismos

Por estar em sociedades de tradição basicamente oral, a 
criança indígena tem muito menos interação com a língua na 
modalidade escrita alfabética. Um aspecto importante, mas 
geralmente ignorado no processo de aquisição, é a presença 
e uso de grafismos nas sociedades indígenas considerados 
como uma forma de escrita, já que têm significado relevante 
para seus usuários, distinguindo-os das diferentes etnias e 
dentro destas, como afirmamos neste artigo. Portanto, os 
grafismos, assim como os inalienáveis, compõem a identidade 
indígena e não devem ser desconsiderados no processo de 
aquisição da língua escrita da criança e, os grafismos, jamais 
serem utilizados como exercícios de coordenação motora.

Há em Xerente seis clãs patrilineares que são regidos por 
duas metades exogâmicas. Entre as duas metades, e seus 
respectivos clãs, existe um conjunto de deveres e direitos 
que vem sendo respeitado desde tempos imemoriais. 
As metades são denominadas de Wahirê e Doí e os clãs 
patrilineares distribuem-se da seguinte forma: Wahirê 
tdêkwa, Krozake tdêkwa e Krãiprehi tdêkwa vinculam-se 
à metade Wahirê. Vinculados à metade Doí estão os clãs 
Kuzâ tdêkwa, Kbazi tdêkwa e Krito tdêkwa. Esses clãs são 
identificados a partir da pintura corporal específica de cada 
um. Com isso, têm-se expressas nessa pintura as relações 
de parentesco e as relações políticas dos Xerente, entre 
outros significados. Adquirir esse conhecimento é essencial 
para a vida da criança indígena. O alto teor de comunicação 
das linguagens corporais exige de todos os akwén um grau 
de letramento elaborado e engajado.

Além de adquirir os sinais pictórios, os traços de cada clã, 
a criança também tem que saber quais são as proximidades 
entre esses clãs e destes para com as metades exogâmicas. 
De acordo com Xerente (2016, p. 18), há uma parceria entre 
os clãs, como se vê na seguinte ilustração:
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Representação dos seis clãs e suas parcerias, através do grafismo.
Ilustração, Rivaldo Srãpte. Outubro de 2016

Em algumas aldeias, a partir de uma idade determinada, 
as crianças sabem qual pintura terão (antigamente era aos 10 
anos, atualmente, 05 anos). Enquanto esperam, as crianças 
até os 2 anos são pintadas com pinturas de huku (onça) e 
as crianças com idade de 2 a 4 anos com pintura de padi 
(tamanduá). De acordo com Nimuendaju (1942), a pintura 
também é usada para indicar as associações masculinas 
e femininas (em Xerente: dakrsu). Havia, durante o estudo 
de Nimuendaju, cinco associações identificadas por meio 
da linguagem corporal, são elas: i) akemhã – associação 
dos rapazes; ii) krara – dos homens adultos; iii) annorõwa 
– dos homens maduros; iv) krieriekmu - dos homens 
velhos; e v) ainõwapté ~ pikõ - de todas as mulheres. Essas 
associações, segundo Nimuendaju (1942), são relacionadas 
às classes de idade e essas duas “instituições” (associações 
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 e classes de idade) são responsáveis pelo ensino das 
variadas maneiras formais de ser/agir no mundo Akwén.

Além de identificar a que clã pertence o indivíduo e 
classificá-lo por idade e/ou gênero, a linguagem corporal 
serve como elemento identificador das metades exogâmicas, 
Wahirê e Dói, dos partidos da corrida de tora, Htamhã e 
Stêromkwa, e dos cargos cerimoniais, Danõhuĩkwa, Pẽkwa, 
Dakmãhrâkwa. Assim, é através da junção da linguagem 
verbal (sobretudo no ato de nomeação da pessoa Xerente) e 
da linguagem corporal que o indivíduo Xerente é situado e, 
com isso, distinguido dos demais.

Cada clã é responsável pela educação de suas crianças. 
Assim, um adulto do clã Wahirê não pode interferir na 
educação de uma criança do clã Kuzâ. Há segredos entre 
os clãs, inclusive quanto à forma de educar, uma vez que 
as ações de um clã não podem ser executadas por pessoas 
de outro clã. Cada clã desenvolve conhecimentos agrícolas, 
são detentores de áreas geográficas, uma vez que há os 
clãs que cuidam da água, os que cuidam da terra, etc.

VI. Breves Considerações
Acreditamos que os inalienáveis e os grafismos Akwẽ 

Xerente constituem a identidade desse povo e pelo seu 
caráter de “resistência” devem fazer parte da educação 
escolar indígena, não só da fase inicial, como também dos 
demais graus de ensino. Os Xerente não apresentam, até o 
momento, o uso funcional de sua língua escrita, em toda a 
comunidade, a não ser a de cunho religioso não indígena 
(evangélicos). Portanto, restrito à essa função. O fato de seu 
mundo estar em comunhão com tudo que os envolve, e não 
fora dele, nos autoriza a fazer sugestões no âmbito escolar 
que os empodere e fortaleça cada vez mais, frente ao contato 
cada vez mais intenso com a sociedade envolvente. O caráter 
assimilador das políticas de língua e de povos indígenas 
nunca deixou de existir no Brasil. Infelizmente, a pressão 
exercida sobre os povos indígenas é cada vez mais forte, 
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visando principalmente as terras que habitam. Acreditamos, 
sim, que a educação é fator decisivo na continuidade de sua 
singularidade, logo o uso dos grafismos e dos inalienáveis 
no espaço escolar, obviamente com função diferenciada 
do seu uso no cotidiano. Fortalecer as escolas nas aldeias 
deve ser um dos objetivos a ser alcançado. A diversidade e a 
diferença devem ser vistas como riquezas de uma nação. A 
morte e extinção de línguas originárias no mundo todo é um 
fato. O nosso trabalho como linguistas é, no mínimo, trazer 
à luz o conhecimento que os povos indígenas brasileiros 
possuem e são invisíveis para os nossos governantes.

É na interação que a identidade se fortalece. Essa 
identidade, construída socio-historicamente, é visível (e 
marcada) na língua serente a partir dos inalienáveis, os 
quais movimentam o léxico e a gramática Xerente, como 
demonstramos a partir da semântica da gramática. Também 
a língua e a cultura Xerente são consideradas como 
inalienáveis e podem, com essa consideração, ser a língua 
da instrução e das práticas do cotidiano escolar dos Akwẽ. 

Procuramos demonstrar que os grafismos, aliados às 
outras práticas de linguagem, fazem parte do modo de ser 
Xerente, dos saberes indígenas e da organização social dos 
Akwẽ. Essa organização, ao ser usada pela comunidade 
escolar, dependendo das variáveis desse uso, pode se tornar 
também uma prática de (re)vitalização da língua e da cultura 
Xerente. Sendo assim, consideramos que a escola pode ter 
um papel importante na (re)construção ou (re)elaboração 
da identidade Xerente, esta que se encontra num processo 
movente e complexo. 
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Biografia e Momento Histórico-Social

Antoine Jean Baptiste Marie-Roger Foscolombe 
de Saint Exupéry - nome longo, indicativo da 
classe social a qual ele pertencia, a nobreza, 

embora empobrecida; é francês, nascido em Lyon em 1900. 
Nunca foi um excelente aluno. Sabe-se, no entanto, da 
paixão pela aviação desde a mais tenra idade. Conseguiu 
seu “brevet” em 1922 aos 22 anos. Com 26, foi admitido na 
Société Latécoère, conhecida mais tarde como Aéropostale.

Tornou-se piloto de linha e implantou rotas para a África, 
América do Sul, Paris-Saigon, Nova York, que muito 
influenciaram sua escritura, redigindo vários romances com 
assuntos sobre os voos e as terras por  onde circulou: Correio  
do Sul, Voo Noturno,Terra dos homens.

 Na década de 1940, vai para os Estados Unidos e compõe 
O Pequeno Príncipe.

A TESSITURA DAS IMAGENS, SÍMBOLOS E TEMAS NO
TEXTO O PEQUENO PRÍNCIPE.

THE INTERLACING OF THE IMAGES, SYMBOLS AND THEMES IN
THE TEXT GTHE LITTLE PRINCE

*Doutora pela Universidade de São Paulo. Professora na Universidade Católica de Santos.
Observações: É conveniente lembrar a necessidade de se fazer um resumo da biografia e do momento 
histórico- social em que a obra foi produzida para uma melhor compreensão do estudo.
Adotaremos as abreviações PP para designarmos as citações do livro O Pequeno Príncipe.

Rosa Maria Valente Fernandes*
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Saudoso da pátria e com a participação dos EUA na guerra, 
volta à França e torna-se piloto das forças francesas livres.

Aos 43 anos, foi incumbido de informar a situação das 
tropas alemãs perto do Ródano, rio francês. Nessa empreitada 
desaparece, pois sofreu um acidente com o avião, cujos 
destroços foram encontrados somente em 2004.

Esses aspectos da vida do escritor muito contribuíram 
para a elaboração dos textos assim como o ambiente 
histórico-social, visto que viveu em um  período de grande 
avanço tecnológico:  aparição do telefone, dos automóveis, do 
cinema; de pensadores como Freud, Bergson e a questão  do 
tempo; os incontáveis pintores e escritores que  renovaram e 
romperam com os cânones vigentes: Matisse, Salvador Dali, 
Picasso e tantos outros. No campo literário destacavam-se 
Claudel, Valéry,  Apollinaire, que revolucionaram os princípios 
da análise literária.

Ora, de um clima esfuziante do início do século, Belle 
Époque, mergulhou-se principalmente na década de 1930 e às 
vésperas da 2ª guerra mundial numa atmosfera mais contida, 
de problemas existenciais que afligiam o homem e a sociedade 
em geral. 

Na França, surgiram filósofos preocupados com os 
problemas da condição humana, como Jean Paul Sartre, 
existencialista, que afirmava vivermos em um mundo surdo, 
que a existência não era justificada e que o homem tornava-se 
responsável pelas escolhas. Portanto, era livre.

Outro escritor de suma importância foi Malraux, cujas 
ideias filiam-se às de Saint Exupéry, visto que propunham 
maior solidariedade e fraternidade entre os humanos, tão 
massacrados pelas contingências do mundo em guerra. Como 
Sartre, Malraux reitera que a responsabilidade e o dar sentido 
à vida recai sempre sobre o homem.

O texto a ser analisado ancorou-se, sobremaneira, nos 
dados anteriormente citados. Antoine ressentia-se com o 
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desmantelamento e a desconstrução das sociedades, enfim, 
com o esfacelamento e aniquilamento da condição do ser.

Por isso, empreende uma viagem textual e contextual 
numa tentativa de resgatar valores e tecer os fios soltos em 
um universo que perdeu as raízes e as flores.  

Isto posto, deter-nos-emos nas imagens, símbolos  e 
temas tecidos pelo escritor, notadamente, no que concerne 
às cores e  às formas. 

Imagens e Símbolos: Primórdios das
Luzes e da Malha Textual

A narrativa começa na 1ª pessoa. Reportamo-nos à vida 
do narrador ao se referir a um desenho que havia delineado 
aos 6 anos de idade: uma jiboia engolindo um animal, traços 
mal compreendidos pelos adultos que viram na imagem, um 
chapéu. Decidiu, então, abandonar sua inserção no mundo 
icônico e aderiu à geografia, ao golfe, à gramática etc, coisas 
de gente grande: Fui desencorajado pelo insucesso de meu 
desenho número 1 e do meu desenho número 2. As pessoas 
grandes não compreendem nada sozinhas, e é cansativo, 
para as crianças, ficar toda hora explicando... ( PP.p.8).

Nota-se nessa passagem, uma oposição entre os adultos 
e as crianças quanto ao entendimento do universo, pois os 
primeiros são incapazes de compreender o imaginário de 
um ser pequenino porque só se preocupam e lidam com o 
“sério” numa concepção extremamente maniqueísta .

Como piloto de avião, um dia, não especificado no 
tempo, a aeronave apresentou defeito e o piloto foi obrigado 
a um pouso de emergência no deserto do Sahara. Isolado 
do mundo ouve uma voz, pedindo-lhe que desenhasse 
um carneiro.  Alegou que não sabia desenhar a não ser 
uma jiboia e um elefante, recusados imediatamente, pelo 
principezinho ao afirmar que era originário de um planeta 
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muito pequeno. E reforçou o pedido: um carneiro. O narrador 
desenha, então, uma caixa e assim se pronuncia:  - Esta é a 
caixa. O carneiro que queres está aí dentro (PP.p. 12)

Dessa forma e já nas primeiras páginas, estabelece-se a 
rede de relações que se adensam ao longo da obra, plena de 
conteúdo simbólico e com alto valor significativo.

Principiamos pelo

1- Avião: signo da modernidade, do progresso, da 
evolução do homem, que cai em um deserto, espaço externo, 
simbolicamente considerado um terreno árido, quase 
desprovido de vida, ligado à morte. E é nessa aridez, onde 
répteis circulam, seres primitivos da terra que o viver pode 
desabrochar, um lugar, portanto, pleno de possibilidades vitais.

É nesse local que o enredo do romance, com características 
fabulistas - porque objetos e animais se expressam -, e com 
forte conteúdo moralizante, que a cena se desenrola.

2 - Caixa:  Toda uma carga simbólica gira em torno desse 
objeto. Segundo Chevalier em O Dicionário de Símbolos, a 
caixa é um símbolo feminino, serve como proteção, é frágil. 
Quando aberta, e semelhante à caixa de Pandora, é reveladora 
do imprevisível, do desconhecido, do inesperado.
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3 - Carneiro: no interior da caixa, um carneiro, símbolo 
da organização e do caótico, impulso primário da vida, uma 
força animal ambivalente, pois força tanto criadora quanto 
destruidora. Incarna o fogo, signo também ambivalente: 
representa a purificação, a construção e a destruição.  

O carneirinho converte-se, uma das possíveis leituras, na 
esperança de um mundo melhor em uma tentativa de tornar 
o ser humano mais poético, mais emocional, mais confiante, 
presentificado no texto pelo fogo, propagador de uma atmosfera 
mais alegre, mais viva e pelo carneiro, regido por Marte, planeta 
guerreiro. Este animal, igualmente, tem uma grande capacidade 
de reprodução. Nesse sentido e metaforicamente, dar-se-á 
a mudança e a transformação da humanidade pelo tom de 
otimismo que enseja  a narrativa ao final.

Faz-se profícuo enfatizar que, nesse momento, o narrador 
e o pequeno príncipe já se conheciam melhor. Sabia-se que ele 
viera de outro planeta, um asteroide, o B612, apresentado por 
um astrônomo turco em 1909. Não reconheceram a descoberta 
já que trajava roupas típicas turcas, porque originário da 
Turquia. Quando retornou posteriormente e expôs novamente 
a teoria, esta foi aceita porque se apresentou elegantemente 
trajado, à moda ocidental, com uma casaca elegante. Estampa-
se, dessa forma, o preconceito da sociedade científica, 
evidenciando um mundo conduzido pelas aparências em 
detrimento do ser, tema presente e constante na obra. Ou seja, 
os trajes são simbólicos, transmitem mensagens, conotam e 
definem a classe e posição social.

Na página 18, a narrativa toma outra direção: o narrador 
vai contar sua história, rememorar as lembranças vivenciadas 
no deserto com o pequeno príncipe. E, ao mesmo tempo, narra 
seu processo criador.

Convém assinalar a passagem extremamente poética que 
inicia esse contar: 
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Gostaria  de ter começado esta história como nos 
contos de fada. Gostaria de ter começado assim:
- Era uma vez um pequeno príncipe que 
habitava um planeta pouco maior que ele, e 
que precisava de um amigo.
Para aqueles que compreendem a vida, isso 
pareceria sem dúvida, muito mais verdadeiro. 
Não gosto que leiam meu livro superficialmente. 
Dá-me tristeza narrar estas lembranças! Já 
faz seis anos que meu amigo se foi com seu 
carneiro. Se tento descrevê-lo aqui é justamente 
porque não quero esquecê-lo. É triste perder um 
amigo Nem todo mundo tem um amigo. E eu 
corro o risco de ficar como as pessoas grandes, 
que só se interessam por números. 

4 - Baobá: o narrador indaga ao principezinho porque ele 
dava tanta importância ao carneiro. E o menino responde:

De fato, no planeta do pequeno príncipe havia, 
como em outros planetas, ervas boas e más 
(PP.p.20).

...havia sementes terríveis no planeta do 
pequeno príncipe... as sementes do baobá. O 
solo do planeta estava infestado. E quando se 
descobre que aquela plantinha é um baobá, 
nunca mais a gente consegue se livrar dela, 
pois suas raízes penetram o planeta todo, 
atravancando-o. E, se o planeta for pequeno 
e os baobás, numerosos, o planeta acaba 
rachando. (p.21)

O baobá, árvore símbolo da África, significa a força e 
a resistência. No entanto, e pela forma: tronco retorcido, 
dedos parecidos a garras, a imagem aponta para uma visão 
fantasmagórica, que incute medo e precisa ser extirpada. De 
acordo com a fala do pequeno príncipe, as sementes más 
deverão ser cortadas, numa alusão ao mundo circundante que 
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necessita arrancar o mal que rege a sociedade do período. 
Porém, seus pés e o alto das copas, pintados de verde, talvez, 
remetam à construção de novos seres e planetas. 

5 - Vulcões: no asteroide do principezinho havia, ainda, 
dois vulcões em atividade, lançando intermitentemente 
chamas e, ainda, um extinto que poderia entrar em erupção  
a qualquer momento, metáfora de algo prestes a entrar 
em ebulição e se transformar, sem hora marcada para se 
manifestar, caso do personagem e da sociedade.

A Busca Das Luzes Na
Perseguição Do Vir A Ser

O pequeno príncipe sentia-se triste. Insatisfeito, decide partir 
em uma viagem de autoconhecimento. As viagens significam 
a busca da verdade, da paz, da imortalidade e a descoberta da 
espiritualidade. Lança-se, assim, no mundo porque quer se 
instruir à procura de si e de uma nova configuração do universo.

Nessa trajetória visita vários planetas:
1º Planeta: 
Era habitado por um rei com trajes de cor branca e com 

um pequeno manto de arminho, mamífero de cor vermelho-
acastanhada no verão e branca, no inverno, animal que 
representa a pureza, a inocência e a incorruptibilidade. 
Julgava-se poderoso e supremo. Detinha um poder esvaziado 
de sentido porque o planeta era inabitado. No entanto, e com 
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a chegada do menino, quer exercer sua autoridade sobre 
o Pequeno Príncipe, nomeando-o como seu ministro e/ou 
embaixador. Ele recusa. Percebe-se, então, uma ironia no 
que concerne ao autoritarismo, representado pelo monarca, 
tema que permeia o texto.  

Fica evidente que o pequeno não encontrou resposta 
adequada para suas dúvidas; por isso, parte e continua 
a caminhada.

2º Planeta:

Nele morava um vaidoso, que usava um, não para se 
proteger, mas agradecer àqueles que vinham reverenciá-lo, 
pois se considerava o mais belo, o mais bem vestido o mais 
rico de todos. Nas roupas, há a predominância do amarelo 
forte, conotando uma visão distorcida, de um egocentrismo 
extremo, indicativo da inexistência de uma interlocução 
com o outro, pois voltado exclusivamente para o EU. Reto e 
de olhar imponente, crê-se ser diferenciado e superior aos 
outros. Subjaz uma crítica ao individualismo exacerbado, 
tema, também, constante no livro.

Não encontrou respostas às perguntas e dirige-se a 
outro planeta.

3º Planeta:

Trata-se de uma visita curta, segundo o narrador. 
Um bêbado habitava-o.
O círculo caracteriza e define o personagem: ele bebe 

para esquecer que bebe. Rodeado de garrafas, estas 
significam o aprisionamento do ser a um vício da qual não 
consegue se libertar. É um personagem que  necessita 
sempre de apoio, representada metaforicamente pela mesa.

As feições do rosto estampam uma pessoa meio 
perdida, drogada e alheia ao que se passa a seu redor.
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Nota-se ironia aos costumes viciosos do homem. 
Metáfora alusiva à indiferença que se abateu e esfarinhou 
a humanidade.

Prossegue a viagem, pois seus desejos não foram solucionados. 

4º Planeta: 
Habitado por um empresário, senhor extremamente 

ocupado, um homem sério de negócios que nem se dignou a 
levantar a cabeça quando da chegada do principezinho.

Fanatizado por contas, visto que há um excesso de números 
na caracterização do personagem, é, igualmente, dominado por 
um sentimento de posse e de compras. Reflete, ainda, o eixo 
norteador da sociedade da época, regida pelo consumismo e 
pelo dinheiro. De novo, a ironia reitera-se na obra.

No que concerne à ilustração predominam as cores claras, 
dignas de um executivo, contrastando com o vermelho, presente 
em quase todos os personagens, retrato de sentimentos e 
atitudes dominantes no planeta terra. Não nos esqueçamos 
que O Pequeno Príncipe foi escrito em 1943 em plena 2ª guerra 
mundial, período de guerra e violência, que avilta o ser na sua 
essência.

Ele é proprietário das estrelas, contadas aos milhões. Leva-
as para o banco, guarda-as em uma gaveta, espaço fechado, 
trancadas a sete chaves, sem utilidade. Coloca-se aqui a 
questão da alteridade, do doar-se, do trabalhar para que as 
ações possam reverter-se em benefício do outro. Mais uma vez, 
subentende-se a crítica ao  dinheiro,  condutor das sociedades; 
ao consumismo; ao predomínio do eu absoluto. 

Sentindo-se insatisfeito, vai para o

5º Planeta:
 Habitado por um acendedor de lampiões, era o menor 

de todos e o que mais atraiu o personagem, embora não 
compreendesse a razão da presença do  objeto nesse lugar, 
já que  o planeta era inabitado e sem moradias: 
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No entanto, disse consigo mesmo:
talvez esse homem seja mesmo um tolo. No 
entanto, é menos tolo que o rei, que o vaidoso, 
que o empresário, que o beberrão. Seu trabalho 
ao menos tem um sentido. Quando acende 
o lampião, é como fizesse nascer mais uma 
estrela ou uma flor. Quando o apaga, porém, faz 
adormecer a estrela ou a flor. É um belo trabalho. 
E sendo belo, tem sua utilidade PP.(p.47). 

O ato de acender e apagar é, porém, mecânico, repetitivo. 
O acendedor é uma máquina que  obedece aos regulamentos 
com precisão absurda. Nota-se uma preocupação com a rapidez 
do tempo, que se traduz por crítica à vida acelerado do homem:

- O regulamento não mudou - disse o acendedor 
- Aí é que está o problema. O planeta a cada    
ano gira mais rápido, e o regulamento não muda!
- E então? - perguntou o principezinho.
- Agora, que ele dá uma volta por minuto, não 
tenho mais um segundo de repouso. Acendo 
e apago uma vez por minuto (PP.p.48)

 As cores repetem-se: clara, bege, vermelho e o verde, do 
lenço, símbolo de desejos positivos. Por sua vez, o lampião 
ilumina, é luz, e talvez, o viés de um futuro melhor esteja  
potencializado no iluminador de lampiões.

O menino continua a busca e visita o 

6º Planeta: 

Habitado por um geógrafo que nunca abandona a 
escrivaninha. Negava ser um explorador. Somente exigia 
provas, enviadas pelos pesquisadores. Anotava-as a lápis e 
ao saber da veracidade, firmava-as a tinta.  

Vivia focado em um único ponto: no imutável, as pedras, 
por exemplo, descartando o efêmero, as flores.
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Satiriza, portanto, a estupidez humana, a alienação 
inerente às pessoas: não se veem  e  não enxergam o outro. 

A ilustração segue a mesma trilha: cores claras e o verde 
da vestimenta, reveladoras de um otimismo.

A última etapa dessa caminhada desemboca no 

7º planeta :

A Terra, descrita por sua grandiosidade numérica:
A terra não é um planeta qualquer! Contam-se 
lá cento e onze reis(não esquecendo, é claro, os 
reis negros), sete mil geógrafos, novecentos mil 
negociantes, sete milhões e meio de beberrões 
e trezentos e onze milhões de vaidosos - isto é, 
cerca de dois bilhões de pessoas grandes (PP.p.56).

1- Aporta, primeiramente, no deserto, que, em geral, e como 
já assinalado, designa o seco, a morte. Lá encontra uma serpente, 
cuja imagem associa-se normalmente à maldade, à escuridão. É 
caracterizada no texto como fina, corajosa e mortífera. Ora, em 
certas culturas, esse animal tem um significado ambivalente, 
pois morte e vida aí se alternam. Talvez, e por seu colorido, 
portava um bracelete de ouro, aponte para outra configuração 
do personagem principal e da humanidade. 

2 - Em um planeta despovoado, sem vida, sem alma, estéril 
depara-se com uma flor que lhe responde poeticamente: Os 
homens? Eu creio que existem seis ou sete. Vi-os faz muito 
tempo. Mas não se pode nunca saber onde se encontram. O 
vento os leva. Eles não têm raízes. Eles não gostam das raízes 
(PP.p.60). Metafórica e metonimicamente, acusa a humanidade 
de ser superficial, de haver esquecido os valores essenciais, 
desprovida de sentimentos e de poeticidade pois só se 
preocupava com a aparência e não com o ser, temas apontados 
desde o princípio do estudo.

3 - Ainda na viagem iniciática, escala uma montanha. Do alto 
contempla o horizonte e considera a terra um planeta engraçado. 
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É completamente, seco, pontudo e salgado (PP.p.62). Imagens e 
temas se repetem: sem vida, cortante e salgada, no caso estéril, 
embora o sal seja fonte vital. Acrescente-se a esses temas o da 
solidão humana.

A Descoberta Das Luzes:
O Raiar De Um Novo Mundo

1- A raposa: encontra, posteriormente, uma raposa, animal 
personificado, o grande divisor da narrativa, pois como símbolo 
da sabedoria ensina ao menino o verdadeiro significado da 
vida, da amizade e do amor. Dela emanam as metáforas mais 
relevantes do livro, propagadas aos quatro cantos do planeta 
como cativar  significa criar laços... Se tu me cativas, nós 
teremos necessidade um do outro. Serás para mim único no 
mundo. E eu serei para ti a única no mundo...(PP.p.66)

As metáforas abundam nessa parte do texto: 
 Mas, se tu me cativas, minha vida será como 
que cheia de sol. Conhecerei um barulho de 
passos que será diferente dos outros. Os 
outros passos me fazem entrar debaixo da 
terra. Os teus me chamarão fora da toca, como 
se fossem música. E depois, olha! Vês, lá 
longe, os campos de trigo? Eu não como pão. 
O trigo para mim não vale nada. Os campos 
de trigo não me lembram coisa alguma. E isso 
é triste! Mas tu tens os cabelos dourados. 
Então será maravilhoso quando me tiveres 
cativado. O trigo, que é dourado, fará com que 
eu me lembre de ti. E eu amarei o barulho do 
vento no trigo...(PP. p.67), trechos poéticos por 
excelência, resposta para a busca do menino 
príncipe, dourado como o trigo, imbuído de 
amor para com o próximo.  

Uma das metáforas mais exuberantes se  depreende  
da citação visto que ele será o sol que dourará a vida das 
pessoas, será o amor  e será  o trigo que simboliza o pão da 



        TEMA       37

vida, passagem que intertextua com a Bíblia. Metaforicamente, 
ele será a semente que fertilizará o mundo.

2 - A rosa: pensa, então, na sua rosa. Embora igual a 
muitas outras, ele precisava cativá-la, torná-la sua amiga pelo 
coração e não pelo dinheiro. Sabia da necessidade de regá-
la para seduzi-la pacientemente, reforçada pela anáfora que 
tem como função o estreitamento dos laços  de amizade: Foi 
ela que eu reguei. Foi ela que pus sob a redoma. Foi ela que 
abriguei com o para-vento. Foi por ela que matei as larvas. 
Foi ela que eu escutei se queixar ou se gabar, ou mesmo 
calar-se algumas vezes, já que ela é a minha rosa (PP.p.70).   

E a raposa acrescenta - Foi o tempo que perdeste com tua 
rosa que a fez tão importante (p.72).  O essencial é invisível 
aos olhos. Só se vê bem com o coração. E agrega ainda: Tu te 
tornas eternamente responsável por aquilo que cativas (p.70). 

A rosa no texto é a única figura feminina em um mundo 
povoado de homens, os sérios. Ela, no início provoca emoções 
no personagem tanto positivas quanto negativas: é vista como 
complicada, contraditória, vaidosa, perfumada. Ele, por sua 
vez, duvidava de suas intenções e mantinha distância da flor, 
visto que bastava admirá-la. 

3 - Pela estrada afora, depara-se com um manobreiro de 
trem e um vendedor de pílulas,  este só se preocupava em 
saciar a sede com compras. Remetemo-nos à ambivalência do 
trem e seu simbolismo: esse transporte percorre distâncias, 
deixa passageiros na plataforma e, outros, nele iniciam uma 
jornada. São vidas e histórias que coabitam e vivem juntas. Há 
homens nesse trem, seres que não se apercebem da beleza 
do entorno, agem maquinalmente. Dormem para a vida e não 
se deixam sensibilizar pelo contato humano. Não enxergam 
as verdadeiras luzes do trem.

O círculo esférico reinicia-se: é hora de voltar para casa. 
O pequeno príncipe para o asteroide e o narrador para a 
terra dos homens.
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Porém, antes de terminarmos, necessitamos costurar 
mais alguns fios desse universo simbólico que tentamos 
delinear, pois partem, menino e adulto, à procura de água 
no deserto, à procura de um poço, símbolo da abundância 
e da fonte de vida, promovedor da síntese dos elementos 
cósmicos: a água, o fogo, o ar, a terra. Encontram-no. No 
fundo do poço há água, símbolo da vida e da ressureição.

O Pequeno Príncipe, fonte de vida, seria, assim, a metáfora 
do raiar da nova configuração do ser humano e do mundo. 

Conclusão 
Os símbolos, as imagens são ruidosas no texto porque 

responsáveis pela tecelagem do tapete textual que se adensa 
ao longo da obra e mostra o apoucamento do homem no 
período, por intermédio de uma linguagem simples, porém 
plena de metáforas, metonímias, personificação, etc.

 Símbolos e imagens carregam-se de poeticidade, uma 
poeticidade esquecida pelo homem dos meados do século XX 
e que se tentou resgatar no texto O Pequeno Príncipe.

Obra destinadas para crianças? Sim, mas para os grandes 
também, para adultos que tenham sensibilidade para valorar 
o outro, a solidariedade, a fraternidade, o amor e a amizade.

Escrito em 1943, como já afirmamos, suas palavras 
perpetuaram-se por décadas e são provocativas. Seduzem  
pelos efeitos de sentido que produzem, com pinceladas 
moralizantes, porque cada personagem secundário representa 
metonímica e metaforicamente facetas degradantes do 
ser humano: a ganância, a vaidade, o poder, a estupidez, a 
frieza, o individualismo que se relacionam como o momento 
histórico da década de 40, época em que os humanos se 
digladiavam e a sociedade desmoronava, se aniquilava, 
universo protagonizado pelos adultos, pela mesmice, que beira 
o absurdo, o fantasmagórico. O pequeno príncipe considerava 
a gente  grande muito bizarra, no sentido irônico do termo. 
Pessoas  anestesiadas, drogadas e cegas para o mundo, um 
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mundo que privilegia a aparência ao invés do ser, aviltado e 
dominado pelo poder e pelo dinheiro.

Percebe-se que as condições históricas e subjetivas, 
da vida do autor, visto que, muitas vezes, mencionou o seu 
desagravo com o mundo, foram fatores  intervenientes na 
produção artística de O Pequeno Príncipe.

Não se poderia deixar de pontuar, igualmente, a corrente 
filosófica vigente na época, o existencialismo, em que o homem 
ao escolher seu caminho torna-se responsável por ele, numa 
alusão direta ao menino príncipe  que cativado e seduzido pela 
sua rosa, será responsável por ela, criando fortes laços de 
solidariedade e de amizade. 

Nele estariam, assim, concentradas a esperança ou as 
esperanças do ser humano, evidenciada pela linguagem tanto 
verbal quanto não verbal. As imagens calcam-se em cores 
claras, no  verde,  nas pinceladas de vermelho e, em quase  todas 
elas, aparecem as ESTRELAS. Cores claras, talvez, apontando 
para um processo de iluminação do mundo; o verde, cor do devir 
e da transformação; pitadas de amor e paixão, do vermelho e 
as estrelas fonte de luz, de renascimento, do desejo.

Desse menino príncipe, ser frágil, puro que  buscou por 
novas ordens pessoais e sociais, dele emanam os princípios 
de uma nova sociedade. Ele é a estrela iluminadora, repositório 
de todas as esperanças da humanidade. Eis o processo criador 
do narrador, seus anseios e desejos.
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O presente artigo aborda a criação visual na infância e o 
desenvolvimento expressivo da criança durante as atividades 
artísticas para estimular o pensamento e a imaginação, numa 
relação dialética entre a fantasia e a realidade. Ressalta o papel do 
professor como o mediador entre a arte e o aprendiz, possibilitando 
a criança elaborar seus trabalhos por meio da prática e da pesquisa 
da linguagem visual. O trabalho de ateliê propicia momentos de 
aprendizagem significativa e a liberdade de criação é um fator 
que determina o desenvolvimento da criança, ocorrendo uma 
transformação, onde o ser poético emerge, trazendo condições e 
benefícios para viver em sociedade.

This article deals with visual creation in childhood and the 
expressive development of the child during artistic activities to 
stimulate thought and imagination in a dialectical relation between 
fantasy and reality. It highlights the role of the teacher as the 
mediator between art and the apprentice, enabling the child to 
elaborate his works through the practice and research of visual 
language. The work of atelier provides moments of significant 
learning and freedom of creation is a factor that determines child 
development, a transformation occurs, where the poetic being 
emerges, bringing the conditions and benefits to live in society. 

Visual creation. Childhood. Imagination. Art-education.. 
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ARTE, EDUCAÇÃO E INFÂNCIA: REFLEXÕES SOBRE A
CRIAÇÃO VISUAL NA CONTEMPORANEIDADE

ART, EDUCATION AND CHILDHOOD: REFLETIONS ON
VISUAL CREATION IN CONTEMPORANEITY

A infância é um período da vida onde a criança convive 
com o sonho e a realidade. O universo do faz de     
 conta ocorre de forma muito natural em sua vida e a 

imaginação é a fonte que inspira todo o seu ser e estar no mundo.  
A criança pequena sente e reage ao ambiente em que 

vive. Por volta de 2 anos de idade se expressa por meio 
de garatujas, a princípio desordenadas e, gradativamente, 
adquire o controle de seus rabiscos, sendo esta uma 
grande descoberta. Existe, também, o momento de atribuir 
nomes aos traços sendo uma considerável conquista.

Aproximadamente aos 4 anos de idade, esses rabiscos 
passam a ter significações e evoluem para formas mais 
estruturadas e reconhecíveis pelos adultos. Inicialmente 
* Mestre em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, graduada 
em Artes Plásticas e Pedagogia pela Faculdade Mozarteum de São Paulo e bacharel em Pintura pela 
Faculdade de Belas Artes de São Paulo. Atualmente é coordenadora e docente dos cursos de Artes 
Visuais e Teatro na FAMOSP e professora de arte em ateliê particular.

“O adulto é reflexo de sua infância, e 
só por isso já bastaria para que essas  
atividades (brincar e desenhar com  
espontaneidade) merecessem respeito.”

Paulo de Tarso Cheida Sans (1995, p. 42)
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aparecem imagens soltas pelo espaço do papel, pois a 
criança se concentra nas ações e o raciocínio infantil tem a 
sua própria lógica. Aos 6-7 anos de idade passa a considerar 
uma linha de base (como por exemplo, o chão) e a partir daí 
seu desenho expressa tempo e espaço. Há uma organização 
em seu pensamento e a representação gráfica é movida pela 
imaginação e sentimento.

Lowenfeld e Brittain (1977) observam que a criança 
pequena desenha o que sabe e seu repertório de imagens 
dependerá dos estímulos que receber. Então, quanto maior 
for a sua vivência, mais significação terá a vida. Quanto mais 
consciente estiver do mundo das formas e cores, conhecer 
lugares e coisas, mais ideia terá em seus trabalhos expressivos.

A estimulação na infância é imprescindível para o seu 
desenvolvimento verbal, corporal e plástico. Quanto mais 
oportunidade for oferecida à criança, mais rica será a sua 
experiência e melhor se expressará para o mundo. Ao contrário, 
um ambiente neutro, empobrecedor e sem motivação não 
amplia o conhecimento e isso se refletirá na criação artística.

O ateliê de arte para criança é um espaço que proporciona 
um ambiente propício à criação. Tintas, pincéis, diversos tipos 
de papéis, tesoura, cola, massa para modelar, giz pastel, lápis 
de cor, giz de cera e sucatas em geral, são alguns dos materiais 
que podem ser oferecidos para a exploração de matizes e 
densidades da tinta para obtenção de tonalidades, mistura de 
cores e texturas, consistência dos materiais de modelagem e 
também livros de histórias infantis para ouvir aventuras, ler e 
conhecer palavras, imaginar lugares e contextos e observar 
as ilustrações para criar novas referências visuais.

Ouvir música durante a atividade artística também 
possibilita a ampliação do potencial criador, pois estimula o 
pensamento e a imaginação infantil. A criança ouve música, 
brinca, canta e dança enquanto pinta, tudo ao mesmo 
tempo: brinca enquanto desenha, pinta enquanto joga. Todo 
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o corpo se envolve e o pensamento também. Moreira (1999) 
observa esse espaço de jogo como um espaço de criação, 
com a presença do lúdico e, segundo Barbieri (2012, p. 27), as 
crianças assim “tem uma atenção ampliada e podem perceber 
várias situações ao mesmo tempo”. Por isso dizemos que 
elas são criativas.

Real ou Imaginário?
Para Corrêa (2008), o processo criativo é manifestação 

exclusiva da natureza humana, tendo como legado 
o conhecimento. O indivíduo cria constantemente, 
experimentando possibilidades ao longo do tempo e a 
criatividade está presente nas produções que muitas vezes 
rompem com a tradição. A nossa visão de mundo permite uma 
relação dialética entre a fantasia e a realidade. “A fantasia 
dá asas à imaginação e surge a criação de algo inédito, um 
produto criativo até então desconhecido ou inimaginável. 
Pode ocorrer, também, uma reelaboração de algo tomado 
da realidade, convertendo-se em um produto diferente que 
retorna ao contexto, trazendo nova estruturação, capaz de 
modificar esta realidade” (CORRÊA, 2008, p. 14-15).

Segundo Vygotsky (1982 apud CORRÊA, 2008), a 
invenção se compõe de elementos extraídos da realidade, da 
experiência anterior do homem; dessa forma, a fantasia se 
constrói a partir do mundo real, pois a imaginação vincula-se 
à variedade de experiências acumuladas pelo indivíduo para 
poder construir com estes elementos as imagens visuais. 

A criatividade implica em comportamento comunicativo 
e expressivo. Nesse processo associam-se informações, 
sentimentos e emoções, integrando ideias e objetos e assim, 
ativando a mente e descobrindo novas potencialidades. É 
preciso ter abertura a novas experiências, “demonstrando 
curiosidade no que diz respeito ao mundo exterior e ao 
mundo interior, vivendo situações novas sem experimentar 
ansiedade” (LUBART, 2007 apud CORRÊA, 2008, p. 20).
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A formação das pessoas criativas implica que elas 
estejam sempre em busca de algo novo, produzindo 
conhecimento e para que isso aconteça, é necessário 
um ensino flexível e atualizado, comprometido com a 
sociedade contemporânea e atento às mudanças que nela 
se processam, promovendo interações nesse sentido. O ato 
criativo é um mistério a ser desvendado e isso é intrigante 
e desafiador. É entender as imagens que povoam sua mente 
(seu mundo subjetivo), que somente a criança conhece.

No que tange à arte e à educação é preciso desafiá-la a 
observar, a entender o seu trabalho, encorajando-a a falar 
sobre sua criação, suas escolhas pessoais, suas ideias, 
enfim, usando uma prática segura e objetiva, que envolva a 
criança, tornando-a um ser autônomo, seguro e um atento 
observador de seu entorno.

No que se refere ao desenho, por exemplo, Zago (2008, 
p. 42) diz que, aos 5 ou 6 anos, é comum as crianças 
contarem histórias sobre as imagens criadas e afirma que 
“as informações, nos seus trabalhos, são tantas que, às 
vezes, falar é muito importante para complementação do 
seu imaginário, rico em representações simbólicas”.

As imagens desenhadas podem referir-se a temas 
variados, próprios da vivência de cada um: influência da 
televisão ou internet, brinquedos e personagens favoritos 
ou ídolos e também de histórias contadas. As preferências 
também variam: enquanto algumas gostam de desenhar 
figura humana, outras preferem paisagens ou animais 
de estimação, podendo ser figurativos ou não. A criança 
também recorre à abstração da natureza em seus desenhos 
e, segundo Zago (2008, p. 58), “dessas imagens simbólicas 
representadas é que surge a questão simbólica infantil, o 
mito, a arte, a ciência e a linguagem são entrelaçadas às 
simbolizações. O mundo simbólico infantil envolve toda a 
representação gráfica, visual, linguística, como também as 
crenças e tradições de uma cultura ou comunidade”.
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O trabalho da criança revela o seu nível de envolvimento 
e isso reflete na sua capacidade de reconstruir as imagens 
mentalmente e representá-las graficamente, em suas criações. 
Geralmente as cores usadas até os 5 anos são expressivas 
e de escolha emocional.

Por volta dos 7 aos 9 anos de idade, as representações 
infantis são mais completas e apresentam uma organização 
espacial. Nessa fase, a realidade vivida mistura-se com 
elementos do imaginário infantil e a expressividade em seus 
trabalhos se torna presente, tais como alegria, tristeza, força 
e vivacidade em suas produções, como apontados por Pillar 
(1996 apud ZAGO, 2008): há uma crescente busca da realidade 
visual em suas criações figurativas, inclusive quanto ao uso 
das cores, onde procuram ser mais realistas, embora utilize 
os matizes como forma expressiva e decorativa.

É preciso lembrar que as práticas adotadas quanto às 
faixas etárias mencionadas não são fixas e variam de acordo 
com as oportunidades oferecidas às crianças, aos estímulos 
recebidos ao longo de seu desenvolvimento e do meio sócio-
cultural a qual pertence.

Para Kudiess (2008), o processo criativo na infância 
pode ser observado desde o brincar, onde a criança 
elabora um mundo de fantasia e imaginação, um universo 
artístico organizado por ela. Este pensamento auxilia o seu 
desenvolvimento pessoal como indivíduo participante no 
mundo que o cerca.

As relações entre o mundo percebido e o 
mundo idealizado resultam na construção 
do imaginário infantil. Este é povoado de 
significações que poderão ser declaradas 
pelas imagens produzidas por uma criança. A 
imagem resultará, assim, da criação produzida 
durante este processo criativo artístico infantil 
(KUDIESS, 2008, p. 73).
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Além disso, a criação é resultado de várias transformações 
no caminho da vivência, que ocorre durante a realização da 
produção artística. Para Martins (1998), a experimentação de 
um material ou técnica também pode motivar a imaginação 
na construção poética infantil, pois permite descobrir o 
modo de olhar e interpretar o mundo para criá-lo e poetizá-lo.

Nesse processo, elabora novos conceitos e acontece, 
então, a ação do pensar, refletindo, a seu modo, a própria 
vida com suas experiências cotidianas.

O Papel do Professor

O papel do professor como mediador entre a arte e o 
aprendiz torna-se fundamental, possibilitando à criança 
elaborar seus trabalhos artísticos por meio da prática, na 
criação de formas, pesquisa da linguagem visual e seus 
elementos constitutivos, como ponto, linha, forma, cor, 
textura, volume, espaço..., a experimentação em diferentes 
modos da linguagem visual, tais como desenho, pintura, 
colagem, modelagem..., além do manuseio de diferentes tipos 
de materiais, suportes e técnicas como recursos expressivos.

É preciso desenvolver na criança um sensível olhar 
pensante, enriquecendo e ampliando suas referências pessoais 
e culturais, por meio de “um olhar cada vez mais curioso e mais 
sensível às sutilezas (...) provocando uma percepção mais ampla 
da linguagem visual” (MARTINS, 1998, p. 136).

Dessa forma, é possível envolver o interesse da criança 
num trabalho de ateliê – espaço propício à criação artística, 
que pode ser uma sala ou um canto da sala preparado com 
materiais diversos, para atividades com arte. Um ambiente 
adequado propicia, de forma satisfatória, momentos de 
aprendizagem significativa.

Escolher cuidadosamente os materiais e as propostas 
de acordo com o interesse, necessidade e a faixa etária das 
crianças é um passo inicial. Ter clareza do foco e escolher 
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uma boa estratégia de ensino que seja desafiador para o 
aprendiz, com novas imagens do cotidiano e apresentações 
de obras de diversos artistas para ampliar suas referências 
culturais pode ser um segundo passo. 

Optar pela profundidade nos assuntos apresentados, com 
um olhar atento e sensível, em oposição à superficialidade 
com que os temas artísticos habitualmente são abordados 
permite uma experiência enriquecedora e um aprendizado 
significativo, com respeito e atenção à criação visual infantil.

Atualmente as crianças recebem muitos estímulos 
visuais na sociedade contemporânea. Somos bombardeados 
por imagens a todo instante: propagandas e anúncios de 
produtos e serviços, diversos videoclipes, redes sociais, 
dentre outros, que afetam o gosto, o pensamento e o 
comportamento humano na contemporaneidade e as 
crianças são influenciadas pela mídia, pelo modismo e pelo 
modo de vida de cada família.

Mesmo assim, podemos pensar sobre o desenvolvimento 
expressivo das crianças, ver como cria e produz 
artisticamente o seu mundo, quais noções vai construindo 
ao longo da vida, enfim, entender sua trajetória é um trabalho 
instigante para o educador.

É ter um olhar atento e sensível, perceber nos traços do 
desenho um meio de comunicação de desejos e fantasias 
repleto de imagens lúdicas, reais ou imaginárias, que compõe 
o seu universo de saberes que vão se ampliando à medida 
que o tempo passa, pelos estímulos visuais que recebem, 
pelas experiências vividas e nesse sentido a orientação do 
educador é primordial para o seu crescimento.

A observação se faz necessária para tomar consciência 
de si, dos outros e da realidade. É por meio da observação 
que o educador vê o seu educando, detectando o que não 
sabe, o que não vê na criança, em sua produção artística. 



        TEMA       48

Como bem aponta Madalena Freire, “só vemos o que 
sabemos (...) toda observação (com seu registro) é material 
para reflexão, estudo do educador. Estudo na busca do 
entendimento dos significados que estão encobertos (para 
serem lidos) na realidade. Realidade que ‘lida’ poderá ser 
transformada” (FREIRE apud BARBIERI, 2012, p. 78).

Ter liberdade de criação também é um fator que 
determina o desenvolvimento infantil em arte, permitindo 
um aprimoramento do processo criativo. A liberdade 
promove a emancipação do pensamento e a criança, tal 
qual o artista, sente-se motivada a pesquisar coisas das 
quais não tem nenhum conhecimento. O professor adquire 
importância na orientação das atividades, indicando 
caminhos, dialogando com o aluno e observando seu 
comportamento e pensamento para entender o universo 
da criança em suas descobertas.

Oferecer oportunidade de experimentar e fazer 
questionamentos que desafiem a mente infantil requer 
do professor uma atitude investigativa e criadora e uma 
metodologia específica de ensino. É preciso gostar de 
arte, fazer arte, ser um admirador da arte, que se dedica 
de forma intensa e repleta de animação. 

É importante que nós próprios sejamos 
bons em tomar a iniciativa, inventar, ter 
coragem, energia, ter a mente aberta para 
experimentar, para investigar, para estar 
no desconhecido. Fazemos tudo isso na 
Oficina de Arte. Desenvolvemos o senso 
artístico, a compreensão da arte, penetrando 
nela, deixando que nos modele. As crianças 
tornam-se, assim, cada vez mais confiantes 
no que diz respeito a valores intrínsecos. 
(HOLM, 2005, p. 10)
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A intenção lúdica está presente no desenho da criança, 
que é tão natural quanto o brincar. Brincar e desenhar se 
relacionam mutuamente. “Para a criança, brincar e desenhar 
são atividades importantes que a envolvem por inteiro 
e a fazem viver intensamente esses momentos, criando 
e recriando a realidade” (SANS, 1995, p. 41). E há uma 
diferença no sentido da ação do brincar entre o adulto e a 
criança. Para o adulto o brinquedo é uma distração, que o tira 
da realidade. Para a criança acontece o oposto: ao brincar 
ela procura adentrar no universo adulto, expressando 
simbolicamente suas fantasias, desejos e experiências, 
ao mesmo tempo em que apreende os valores éticos da 
sociedade. O desenho da criança vem da realidade, do que 
acontece, transformando o real imaginariamente. Caso seu 
desenho pareça abstrato, será somente no aspecto visual, 
pois não o será na sua intenção. 

O brincar e o desenhar para a criança representam o 
momento que desperta interesse e promove valorização 
interior. Portanto, o processo de trabalho é tão importante 
quanto o resultado final. Esta atitude espontânea faz parte da 
natureza infantil. É preciso que o professor a valorize e auxilie 
a manter essa imaginação que surge de sua ação lúdica, com 
respeito e atenção, a favor da liberdade, da espontaneidade 
e da satisfação de viver (SANS, 1995). 

O Trabalho de Ateliê

Nas aulas de ateliê de arte junto à criança, tenho observado 
a ação infantil em diferentes situações de aprendizagem. 
Há momentos em que todo o interesse é despertado pela 
atividade e em outras ocasiões o envolvimento é mínimo, mas 
em todos os casos, a atuação do educador como mediador das 
propostas torna-se chave central para motivar e impulsionar 
a conduta infantil e seu trabalho surge como forma de 
expressão de seus sentimentos, interesses e pensamentos 
acerca da vida e da arte, sob o seu ponto de vista. 
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O ateliê de arte infantil é um espaço que atende a 
criança, em forma de aulas particulares, individuais, após 
o horário de aula na escola, acompanhado da professora 
orientadora, com duas horas de duração semanais. A 
sua organização está voltada a explorações de diferentes 
materiais bi e tridimensionais, com a intencionalidade de 
propiciar situações que promovam o aprendizado por meio 
de procedimentos técnicos, o contato com diferentes tipos 
de materiais, histórias de artistas e reproduções de obras, 
sempre acompanhado do diálogo, além da observação atenta 
do entorno, seja dos objetos que se encontram na sala 
ou a paisagem vista da janela, onde a criança é desafiada 
e orientada em suas possibilidades, experimentando, 
inventando e modificando as coisas para compreendê-las 
melhor. O objetivo é proporcionar oportunidade de conhecer 
e experimentar novos materiais e técnicas, respeitando a 
liberdade de criação, pois o contato e a vivência com os meios 
artísticos dá suporte à materialização de ideias e sentimentos.

As atividades são contextualizadas com o aluno e tem 
continuidade. Dessa forma, uma proposta vivenciada em uma 
aula é retomada e avança nas aulas seguintes. O estudo de 
uma artista brasileira contemporânea, por exemplo, Beatriz 
Milhazes, é realizado em diversos momentos, de acordo com 
o interesse e necessidade da criança.

 Um catálogo com as reproduções dos trabalhos desta 
artista é apresentado e o interesse é despertado; a partir 
daí, informações relevantes são oferecidas ao aluno, 
aprofundando-se conforme a curiosidade demonstrada e 
uma experimentação com os materiais é sugerida, como 
pintura e impressão em papel. Prosseguindo a atividade, 
a professora orientadora mostra novos procedimentos e 
suportes, como pintura em acetato e em isopor, impressas 
em folha de papel, verificando-se os efeitos coloridos que 
a técnica oferece.
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A temática da pintura pode ser retomada na aula 
seguinte, acrescentando-se a colagem de papéis; observa-se 
o resultado obtido, comparando com outros trabalhos ou 
situações similares. Durante o processo de criação, a criança 
apropria-se das imagens vistas e acrescenta imagens de 
seu interior, ocorrendo então uma transformação, que 
resulta em um trabalho diferente, de sua autoria. Dizemos 
que é a criação do aluno.

Para Sans (1995), a criança constrói seus códigos de 
comportamento, diante de vários fatores, resultado da 
projeção do seu interior, desejos, fantasias e sensações 
em conjunto com o que assimila por herança familiar, 
pela educação e pela cultura a qual pertence. “A sua 
personalidade vai se formando de acordo com o seu 
contato com as pessoas e sua experiência cotidiana” 
(SANS, 1995, p. 19). É dessa forma que percebe o mundo 
e procura entendê-lo, para dele participar, sentindo a 
realidade e aguçando sua sensibilidade. É de sua natureza 
se relacionar com o mundo de maneira lúdica, fazendo o 
que lhe dá prazer e satisfação, por isso gosta de brincar e 
desenhar. Esta é a sua própria condição de ser e de viver.

Nos desenhos infantis observa-se que a criança 
desenha sem se preocupar em mostrar a aparência real dos 
elementos retratados. Isso acontece porque ela desenha de 
acordo com a sua visão e o seu desejo e mesmo que esteja 
difícil, a criança o faz com naturalidade, espontaneamente, 
registrando o que percebe de essencial e acrescentando 
elementos imaginários, conforme seu gosto pessoal. Assim, 
o detalhe que mais chama a atenção merece ser retratado. 

Uma aluna do ateliê de arte, de 6 anos e 4 meses de 
idade, fez o seu autorretrato. Olhou-se no espelho por 
alguns instantes e desenhou a sua imagem no papel, dando 
destaque para a boca sorridente, embora permanecesse 
séria e concentrada enquanto traçava a linha de seu rosto. 
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Indagada a respeito, a menina admitiu: “- eu sou alegre, 
por isso estou sorrindo”. Depois pintou a imagem da boca 
com tinta vermelha, alegando que gostava de usar batom 
e acrescentou, também, brincos em cada orelha, embora 
não estivesse usando esse acessório no momento.

Durante a realização da atividade, a menina demonstrou 
grande concentração e desenhou o que mais lhe interessava. 
O tempo de atenção e silêncio durou apenas alguns minutos, 
porém, o suficiente para atingir o seu propósito. 

A criança não tem forte tendência à discriminação 
nem ao preconceito, conforme citado por Sans (1995) e 
isso é demonstrado em seus trabalhos, de modo fácil 
e espontâneo, encarado como possibilidades e não 
limitações, bem como na pintura de figuras humanas de 
colorações variadas.

Além disso, a criança não desenha aleatoriamente, 
ela tem critérios próprios e o faz de acordo com o seu 
conhecimento e vontade. Dessa forma, um tema gerador, 
como por exemplo, “elementos do mar”, realizado em uma 
das aulas do ateliê, pode motivá-la a desenhar, mas suas 
formas podem ser diferentes na aparência real. Mesmo 
assim, de algum modo se relacionam à temática apresentada.

A experiência auditiva e tátil com os elementos naturais 
que já estavam sobre a mesa, como ouvir o barulho das 
conchas de olhos fechados, manusear corais, estrelas e 
esponjas do mar durante a aula para perceber forma, textura 
e coloração cria uma relação mais próxima e significativa, 
ativando a memória afetiva e lembranças de situações 
vividas. Neste caso, a aluna rememorou sua ida à praia e 
contou como foi a sua experiência durante a viagem que fez 
com a família. Pegou então uma caixinha onde dentro dela 
havia uma concha que guardava com cuidado e mostrou 
para a professora. Comparou as formas de sua concha com 
as demais, identificando similaridades e diferenças. 
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Depois separou os elementos naturais por tipos e 
tamanhos, formando grupos. Observou cada um deles e 
interessou-se pelas conchinhas e corais. Por fim, preparou 
a folha de canson colando guardanapos, tingiu a superfície 
com anilina azul (dizendo ser o céu) e amarela (representando 
a areia da praia) e desenhou com tinta nanquim preto os 
elementos do mar, produzindo interessantes configurações.

O desenho é a expressão de seu sentimento e percepção 
das ações vividas, detalhes que notou, observando a 
superfície das conchas, registrando formas redondas, 
pontos e linhas. O traçado feito com a tinta nanquim sobre 
a superfície úmida do papel guardanapo com cola criou 
efeitos curiosos, indicando novas ações e intervenções 
sobre as formas desenhadas, que agradaram a aluna. Essas 
atividades envolvem a criança e a fazem viver intensamente 
os momentos da aula, possibilitando criar e recriar as coisas 
que existem no mundo.

O desenho é o resultado da observação sensível da 
realidade e da capacidade de imaginar e projetar significados, 
sendo o registro gráfico do visível e do invisível. Quando 
uma criança desenha, interpreta o que vê com imaginação. 
“A imaginação é gerada pela capacidade de relacionar e de 
estabelecer combinações de tais imagens, incorporando o 
sentimento ao processo do pensamento (...), no âmbito da 
fantasia” (SANS, 1995, p. 48).

Desenhar não é simplesmente copiar figuras. O desenho 
revela conhecimento acerca da imagem desenhada e é uma 
tentativa de aproximação com o mundo, apropriando-se dele. 
Quanto maior for a percepção da criança, mais revelações 
gráficas teremos, integrando sentidos, percepção e pensamento. 
“O desenho manifesta o desejo da representação, mas também 
o desenho, antes de mais nada, é medo, é opressão, é alegria, 
é curiosidade, é afirmação, é negação. Ao desenhar, a criança 
passa por um intenso processo vivencial e existencial.” 
(DERDYK, 1994, p. 51)
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Além disso, o desenho também é manifestação do intelecto. 
A criança inventa situações, cria hipóteses e esclarecimentos 
para compreender a realidade, reinventando o lugar onde habita, 
continuamente, de maneira sensível e indagadora.  E tem a 
liberdade de escolha, de tomada de decisão frente ao inusitado 
e ao campo de incertezas, característicos da arte. A liberdade de 
criação permite abertura, proporcionando vitalidade criadora.

Este é o compromisso da arte na educação 
desde a infância: educar a sensibilidade 
para que cada criança possa jogar com 
os possíveis do humano no espaço e 
tempo de sua cultura. Significa perseguir 
a experiência poética e estética como 
experiência de formação e transformação 
(...), como aventura em direção ao 
desconhecido, como produção infinita 
de sentidos. (RICHTER, 2004, p. 21-22)

A finalidade da educação é auxiliar a criança a se tornar 
mais flexível em sua relação com as imagens, ampliando 
as fronteiras de seu mundo com novas possibilidades de 
interpretar com sensibilidade. É favorecer aprendizagens 
para a compreensão de significados já conhecidos e também 
desconhecidos, pelo constante desafio na criação de outras 
formas de fazer, motivado pela curiosidade. 

Considerações Finais

A educação ultrapassa a dimensão da informação e 
da formação, ela é transformadora e pode ampliar seus 
horizontes por meio da arte. A criança aprende a partir daquilo 
que faz, que constrói. Dessa forma, seu conhecimento vai se 
ampliando e ela vai mudando. É essencial articular a educação 
e a arte desde a infância, auxiliando cada criança “em sua 
inserção social e cultural como experiência educativa que 
explicita a vida e as relações afetivas”. (RICHTER, 2004, p. 23)
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Nos tempos atuais, a criança da cidade vive inserida em 
meio aos apelos do mundo do consumo e a sua conduta é 
marcada pelos clichês. A televisão e a internet trazem um 
mundo de imagens para dentro de nossas casas, criando-se 
um amplo repertório nunca antes visto e a arte permite sua 
apropriação em forma de signos gráficos, com conteúdos 
do imaginário e, assim, apresentando novos significados, 
por meio da linguagem expressiva.

Por outro lado, é preciso ter cuidado, pois esta mesma 
sociedade que hoje nos apresenta valores de consumo, 
projeta modelos que provocam mudanças nas crianças, 
cada vez mais contemplativas e sedentárias, imersas 
num mundo excessivo de imagens e estimulações 
anestesiantes, levando-as a não prestar muita atenção 
ao que vê e sente, consolidando assim, uma situação de 
empobrecimento das descobertas infantis. É necessário 
um comportamento ativo que produza ação como 
experiência transformadora, recuperando-se assim, o 
desenvolvimento da imaginação infantil. 

O papel do educador neste cenário social se faz 
presente no sentido de despertar a curiosidade da 
criança, integrando experiência e inteligência - a poética 
da experiência como forma de conhecimento da realidade, 
permitindo vivenciar o entusiasmo da infância para 
perceber e expressar o seu modo singular de ver e viver 
no mundo contemporâneo.

Por isso é de suma importância, enquanto educadores, 
observarmos melhor a ação e a produção expressiva da 
criança, compreender a sua capacidade criadora, seu afeto 
e intelecto, o seu pensar e agir sobre o mundo, pois é por 
meio da criação e invenção de imagens, ritmos e formas que 
o ser poético emerge, trazendo condições e benefícios  para 
viver em sociedade.
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Este artigo busca, a partir de um corpus das ideias e conceitos de Paulo 
Freire, analisar e debater o processo de transformação do aluno-objeto 
em estudante-sujeito dentro de sala de aula. Visa a compreender as 
influências das ideias deste teórico na reconstrução dos papéis de 
professores e alunos em sala de aula. Para o alcance dos objetivos 
foi realizado uma pesquisa bibliográfica relacionando as práticas 
pedagógicas com os principais conceitos propostos por Freire. Na 
primeira parte desse artigo, apresentamos os conflitos surgidos entre 
a Escola Tradicional e a Pedagogia Renovadora e as características 
marcantes de cada uma delas. A seguir, buscamos apresentar 
conceitos de Paulo Freire e relacionar essas ideias com a formação 
do aluno ativo. Por fim, são feitas propostas de atividades para que se 
potencialize cada vez mais a participação dos estudantes, tornando-os 
sujeitos do conhecimento e não meros expectadores da aula.

This article seeks, from a corpus of ideas and concepts of Paulo Freire, 
to analyze and debate the process of transformation of student-object 
into student-subject within the classroom. It aims to understand the 
influence of the ideas of this theory in the reconstruction of teachers’ 
roles and students in the classroom. To achieve the objectives was 
carried out a literature search relating pedagogical practices with 
key concepts proposed by Freire. In the first part of this article, we 
present the disputes between the Traditional School and the Renewal 
Education and the outstanding characteristics of each. Next, we seek 
to present concepts of Paulo Freire and relate these ideas with the 
formation of active student. Finally, proposals are made for activities 
to increase the participation of students, making them subjects of 
knowledge and not mere spectators of the class.
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PAULO FREIRE AND THE FORMATION OF STUDENT SUBJECT

1. Introdução
Este artigo tem como finalidade central chamar a atenção 

para a importância de se discutir ideias que levem à transição 
do antigo modo de se ensinar para uma forma renovada de 
construção dos papéis da escola, do professor e do aluno. 
Paulo Freire nos parece ser o teórico mais relevante para que 
conduzamos as discussões que aqui se apresentam. 

Atualmente é preciso que a Educação no Brasil passe 
por uma renovação, visto que ainda é muito recorrente 
encontrarmos escolas baseadas no ensino tradicional para 
atenderem às necessidades de seus alunos. Escolas nas 
quais o professor ainda é visto como o único responsável por 
repassar conhecimentos, onde o aluno não possui espaço para 
se expressar e se comunicar livremente, porque tudo o que 
acontece em sala de aula deve ser programado com antecedência 
e nada pode escapar desse planejamento. É necessário que se 
mude esses paradigmas tradicionalistas, porque a escola deve 

*Graduação e Licenciatura Plena em Letras - UNESA, Rio de Janeiro-RJ; Pós-graduado em Literaturas 
de Língua Portuguesa - UNESA e, em Literatura Brasileira, pela UERJ, Rio de Janeiro-RJ. Mestrando 
em Literatura Brasileira pela UERJ, Rio de Janeiro-RJ. 

Importa que o aluno deixe de
ser passivo para ser ativo.
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buscar sempre constituir-se como um ambiente agradável, onde a 
relação sujeito-sujeito deve ser constantemente utilizada durante 
as práticas de ensino e aprendizagem. 

Falar do aluno como sendo sujeito do seu próprio processo 
educativo é nos remetermos, principalmente, às ideias de 
Paulo Freire. Em suas obras, Freire deixa claro que ninguém 
consegue desenvolver a sua aprendizagem sozinho, que o 
ponto principal a ser trabalhado para este desenvolvimento 
é um sistema de parceria entre professores e alunos, em que 
um e outro agem juntos construindo e reconstruindo seus 
conhecimentos, seus saberes, suas visões de mundo, numa 
relação horizontalizada, ou seja, de sujeito para sujeito e, não, 
numa relação verticalizada, em que um fala e o outro cala, onde 
um é o ativo e, o outro, o passivo. Freire defende a valorização 
do conhecimento já adquirido por seus alunos, e a importância 
do respeito a esses saberes que, em seu modo de ver, devem 
ser utilizados pelos educadores em suas aulas.

Seguindo essas diretrizes, o problema que acabou por 
gerar esse artigo foi: qual a contribuição das ideias de Paulo 
Freire para que possamos deixar de lado o paradigma antigo 
do aluno passivo e, enfim, colocarmos em prática a formação 
de um aluno atuante em sala de aula? 

Deste modo, o objetivo geral desse artigo é selecionar, 
analisar e relacionar as principais ideias de Paulo Freire 
com a construção de uma pedagogia renovadora, em que o 
aluno deixa de ser passivo para ser ativo. Especificamente, 
uma educação não-apassivadora, desprovida totalmente de 
opressões e antidialogismos.

Para o alcance dos objetivos foi realizada uma extensa 
pesquisa bibliográfica envolvendo a formação do aluno ativo e 
os principais conceitos da proposta pedagógica de Paulo Freire. 

Esse artigo divide-se em quatro partes. A primeira, cujo 
título é: “Pedagogia Tradicional e Pedagogia Renovadora: 
o estudante-objeto versus o aluno sujeito”, trata do embate 
– travado mais notória e acirradamente a partir de fins 
do século XIX – tendo de um lado as ideias e práticas da 
Pedagogia Tradicional, predominante até então, e, do outro, 
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as novas propostas de ensino que surgiam: a Pedagogia 
Renovadora. A segunda parte, “Os pressupostos teóricos de 
Paulo Freire aplicados na formação do estudante ativo”, traz 
os principais conceitos freireanos que auxiliam na busca pela 
transformação do aluno passivo da antiga pedagogia em um 
estudante ativo e, consequentemente, muito mais motivado a 
estudar e aprender. A terceira parte, intitulada “As atividades 
práticas em sala de aula para a formação do aluno-sujeito” 
procura trazer propostas de atividades em sala de aula para 
que, através da prática, se possa fazer uso das ideias de 
Paulo Freire – e também de outros teóricos – na busca pela 
construção da aula dialógica e do aluno ativo, participante 
efetivo do seu próprio processo educacional. Por fim, a 
quarta parte apresenta as conclusões a que chegamos com 
o presente trabalho.

2 - Pedagogia Tradicional e Pedagogia Renovadora:
o Estudante-Objeto Versus o Aluno-Sujeito

O século XX serviu de cenário para muitos conflitos 
no campo das ideias e das práticas educacionais, uma vez 
que o movimento internacional conhecido como Pedagogia 
Renovadora se apresentava como via para mudanças, buscando 
superar a chamada Escola Tradicional. No Brasil, esses 
embates têm seus contornos dados pelo ataque das críticas 
dos escolanovistas brasileiros ao método tradicional de ensino. 

A chamada Escola ou (Pedagogia) Tradicional se fez 
presente no contexto escolar, de modo hegemônico, até 
fins do século XIX. Dentro dos pensamentos e das ações 
dessa pedagogia não há espaços para que se permita 
o questionamento das autoridades, sendo as decisões 
– tomadas por indivíduos em posições superiores – 
inquestionáveis. No ensino tradicional tudo é hierarquizado, 
com normas rígidas para horários, conteúdos e com carteiras 
sendo enfileiradas, entre muitos outros aspectos inibidores 
da participação direta e ativa dos estudantes. O diretor desse 
tipo de escola é um burocrata autoritário, cujas preocupações 
fundamentais são controlar e aplicar programas e ordens 
oriundas dos órgãos governamentais. O aluno, posicionado 
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no papel passivo, deve apenas obedecer a ordens, normas 
e recomendações do professor. Já este último é o chefe 
supremo e transmite saberes fragmentados, desfocados do 
contexto e que se firmam baseados na memorização, fixados 
através da repetição monótona. O educador é, ao mesmo 
tempo, o sujeito do processo de ensino e de aprendizagem, 
o elemento decisivo e decisório.

Os conteúdos são apresentados sem relação com o 
cotidiano – daí a maioria dos estudantes não se sentirem 
estimulados nem partes daquilo que é dado em sala de 
aula. “Dado” é o verbo mais adequado, visto que o ensino e 
o estudo da matéria já estão pré-condicionados, ou seja, já 
chegam prontos para serem “engolidos” “goela” abaixo pelos 
educandos, sem questionamentos ou intervenções. E é nesse 
sistema fechado que o aluno deve se empenhar ao máximo 
para atingir êxitos através de seus próprios esforços, numa 
rígida meritocracia, na qual quem absorveu mais conteúdos 
e os reproduziu melhor em provas e testes sai vencedor 
incontestável. Essas avaliações têm a função de exercer 
o controle sobre a aprendizagem, pois para os seguidores 
da Escola Tradicional, as provas medem a capacidade de 
retenção e acúmulo de conhecimentos memorizados pelos 
alunos. Esse modelo de ensino, portanto, é hermético – pré-
pronto, livresco, enciclopédico, conteudista: o estudante é 
um vaso vazio que precisa ser preenchido de conhecimentos 
(DARSIE, 1989).

Na aula apoiada nessa concepção, o professor discursa e 
o aluno escuta; o professor dita e o aluno copia; o professor 
decide o que fazer e o aluno executa. Mas por que o professor 
age assim? Porque ele crê firmemente que o conhecimento 
pode ser transmitido para o aluno. De acordo com Becker 
(1993, p. 19), o professor:

no seu imaginário, ele, e somente ele, 
pode produzir algum novo conhecimento 
no aluno. O aluno aprende, se, e somente 
se, o professor ensina. O professor 
acredita no mito da transferência do 
conhecimento. Tudo que o aluno tem a 
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fazer é submeter-se à fala do professor: 
ficar em silêncio, prestar atenção, ficar 
quieto e repetir tantas vezes quantas 
forem necessárias, escrevendo, lendo, 
etc, até aderir em sua mente o que o 
professor deu a ele.

O aprendizado, aqui, é entendido como um processo 
externo, vindo de fora para dentro, para ser, de fato, 
interiorizado pelos estudantes, não interessando suas 
inquietações, aptidões particulares, anseios, ou seja, tudo 
aquilo que faz parte dos seus mundos internos. Saviani (1988) 
classifica o método tradicional como intelectualista, visto que 
trabalha os conteúdos separadamente das experiências do 
aluno e das suas realidades sociais. 

Contudo, a partir de fins do século XIX – na busca pela 
modificação desta concepção tradicionalista – apareceram 
iniciativas tentando estabelecer formas renovadas de 
se fazer o ensino e a aprendizagem. Aparece, então, a 
Pedagogia Renovadora como uma via para mudanças, com 
o estudante começando a ser considerado parte central das 
práticas educacionais. O professor se torna um facilitador 
da aprendizagem, um supervisor, um orientador que acaba 
priorizando o desenvolvimento psicológico e a autorrealização 
do educando, agora agente ativo e criativo na relação ensino-
aprendizagem. Os conteúdos ganham significados e são 
debatidos através de atividades, tais como: tarefas em grupo, 
investigativas, jogos, brincadeiras, entre outros.

Esta nova proposta é compreendida como sendo uma 
educação ativa, visto que a aprendizagem do aluno ocorre num 
movimento no qual aspectos biológicos e psicológicos são 
respeitados. E as práticas e tarefas precisam ser definidas de 
acordo com as etapas do desenvolvimento de cada estudante, 
particularmente. “A escola passa a preocupar-se em entender 
como o aluno aprende” (LOURENÇO FILHO, 1978, p. 18). 

As avaliações dos alunos passam a ser de natureza 
qualitativa e não mais quantitativa, havendo a participação 
efetiva dos educandos e os seus crescimentos subjetivos 
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levados bastante em consideração na construção das suas 
aprendizagens. Nessa nova visão pedagógica, o processo 
de ensino-aprendizagem centra-se nas atividades, nas 
necessidades e nas experiências dos alunos a partir das suas 
realidades concretas. 

No início do século XX, a Escola Nova, no Brasil, surgiu 
vinculada à necessidade de se superar a Escola Tradicional 
perante as exigências do mundo moderno. Os intelectuais que 
se intitularam renovadores propuseram um novo olhar sobre a 
função da escola, sobre a criança e sua inserção na sociedade, 
por entenderem que a educação oferecida não poderia estar 
alheia aos problemas sociais nem aos indivíduos participantes do 
processo. Assim, a educação precisa adequar as necessidades 
de cada indivíduo a seu meio social, estabelecendo um processo 
ativo de construção do conhecimento. 

A educação brasileira – ao contrário da sociedade que 
buscava se modernizar – ainda se erguia sobre bases antigas, 
pautada sobre os princípios e procedimentos da Escola 
Tradicional, o que inviabilizava as transformações necessárias 
à sociedade brasileira, que almejava a modernização também 
de sua educação:

Daí a cada vez maior inoperosidade de 
nossa educação, em desarmonia com 
a nossa realidade ou com aspectos 
mais gritantes desta realidade. A uma 
sociedade que se industrializa e se 
democratiza, como a nossa, insistimos 
em oferecer uma educação intensamente 
verbal e palavrosa. Educação que se faz, 
como acentuaremos mais adiante, um dos 
obstáculos ao nosso desenvolvimento 
econômico,  bem como à nossa 
democratização (FREIRE, 2001b, p. 17).

Nas palavras de Paulo Freire (1982, 1995, 2001b),  essa distância 
entre o cotidiano e a escola era típica de uma educação 
“superposta à realidade”, “desenraizada”, “desatualizada”, 
“inorgânica”, “inautêntica” e “desvinculada da vida”, já que 
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não estava em concordância com a fase desenvolvimentista 
pela qual passava a sociedade brasileira. Inspirado nas 
críticas efetuadas pelos escolanovistas, Freire refutava sobre a 
educação existente, mostrando sua ligação com as estruturas 
e relações antidemocráticas herdadas do passado colonial 
brasileiro e que insistiam em permanecer vivas mesmo com a 
instalação da sociedade democrática. Nesse contexto, Freire 
(1982, p. 98) questionava:

Como, porém, aprender a discutir e a debater 
numa escola que não nos habitua a discutir, 
porque impõe? Ditamos ideias. Não trocamos 
ideias. Discursamos aulas. Não debatemos ou 
discutimos temas. Trabalhamos sobre o educando. 
Não trabalhamos com ele. Impomos-lhe uma 
ordem a que ele não se ajusta concordante ou 
discordante, mas se acomoda. Não lhe ensinamos 
a pensar, porque recebendo as fórmulas que 
lhe damos, simplesmente as “guarda”. Não as 
incorpora, porque a incorporação é o resultado da 
busca de algo, que exige, de quem o tenta, esforço 
de realização e de procura. Exige reinvenção. 

As novas necessidades sociais que surgiam exigiam uma 
total reforma desse “arcaico sistema de ensino”. Analisando 
a antinomia da sua realidade, Freire opõe os dois tipos de 
educação, que servem a dois tipos de sociedades diferentes 
e opostas. De um lado, correspondendo às sociedades 
“fechadas”, uma educação verbalista, nocional, com atitude 
rigidamente autoritária, perigosamente acrítica, vertical e 
“assistencializadora”, que deve ser totalmente reformulada, 
porque não estimulava a formação de sentimentos de 
responsabilidade, o diálogo, o hábito da reflexão e a busca pela 
participação. Do outro lado, própria de sociedades “abertas”, 
uma educação com atitude permeável, crítica e democrática, 
a qual era almejada pelos educadores reformistas. 

Defendendo a reformulação das escolas, Freire insiste 
em suas críticas, ressaltando sua não instrumentalidade para 
o desenvolvimento e para a verdadeira democracia no país:
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Quanto mais crítico um grupo humano, 
tanto mais democrático e permeável, 
em regra. Tanto mais democrático, 
quanto mais organicamente ligado às 
condições de sua circunstância. Tanto 
menos experiências democráticas, 
que exijam dele o conhecimento de 
sua realidade, pela participação nela, 
pela sua intimidade com ela, quanto 
mais superposto a essa realidade e 
inclinado a formas ingênuas de encará-
la. A formas ingênuas de percebê-la. 
A formas verbosas, palavrescas, de 
representá-la. Quanto menos criticidade 
em nós, tanto mais ingenuamente 
tratamos os problemas e discutimos 
superficialmente os assuntos. Pouco 
há, ou quase nada, no nosso processo 
educativo, que nos leve a posições 
mais indagadoras, mais inquietas, mais 
criadoras. Tudo, ou quase tudo vem 
nos levando, desgraçadamente, pelo 
contrário, à passividade, ao conhecimento 
memorizado apenas que, não exigindo 
de nós elaboração ou reelaboração, nos 
deixa em posição de inautêntica sabedoria 
(FREIRE, 2001b, p. 90).

A educação que vinha sendo posta em prática, segundo 
Freire (2001b, p. 87), persistia no seu “estéril bacharelismo, 
oco e vazio”, próprio da “assistencialização” educativa, da 
palavra fácil, do “discurso verboso” e esvaziado da realidade 
que deveria representar, fomentava a passividade. 

Em oposição a isso, Freire defendia uma educação que, por 
meio de uma pedagogia ativa, estimulasse a participação ativa 
dos alunos e o diálogo entre eles e seus professores. Apesar de 
se aproximar dos fundamentos pedagógicos da Escola Nova, 
Freire propõe uma escola diferente da Escola dos pioneiros 
ao propor uma educação essencialmente popular. Por este 
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motivo, Saviani (1988, p. 68-70) chega a afirmar que a experiência 
freireana – e seu sistema de alfabetização e conscientização 
– juntamente com as propostas de Freinet, na França, eram 
buscas pela constituição de uma “Escola Nova Popular”.

Importante frisar aqui que a mudança do perfil do aluno 
quieto, silencioso e passivo da Pedagogia Tradicional para o 
estudante ativo, atuante e também construtor de saberes não 
somente se constituiu como um dos principais pilares dos 
estudos freireanos, mas também permitiria, acaso levado a cabo 
como projeto aplicado e bem sucedido, uma enorme mudança 
na própria estrutura social brasileira e, porque também não 
dizer, na própria visão arcaica que se tem sobre os papéis 
desempenhados em sala de aula por docentes e discentes.

Mesmo com tanto tempo já decorrido e depois de 
inúmeros debates e lutas em prol da renovação do ensino, 
ainda é bastante fácil encontrar escolas calcadas na 
Pedagogia Tradicional para atenderem às necessidades de 
seus alunos; escolas em que o professor é o único ativo 
em sala e o aluno não pode se expressar e se comunicar 
livremente, porque tudo que acontece tem que ser previsto 
com antecedência e nada pode fugir do programado.

3 - Os Pressupostos Teóricos de
Paulo Freire Aplicados na Formação do

Estudante-Sujeito
Paulo Freire engendrou um enorme e variado número de 

conceituações. Apenas um pequeno grupo delas irá nos servir 
de bases para compreendermos a possível transformação 
de um aprendiz passivo em um estudante ativo, participante. 
Os pressupostos teóricos selecionados foram: educação 
bancária, absolutização da ignorância, dialogicidade, 
inacabamento, relacionamento horizontalizado, ser social 
e histórico e curiosidade epistemológica. 

Paulo Freire deu o nome de educação bancária para 
a antiga ideia de que o professor era um depósito de 
conhecimentos e que estes deviam ser repassados, tal 
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como fazemos com bens materiais, aos alunos. Esse tipo de 
educação é aquela que não abre espaços para interrogações 
nem questionamentos, haja vista que é uma doação de 
quem “tudo sabe” a quem “nada sabe”. O educador é tido 
como o único detentor do saber e tem a tarefa de expor/
impor todos os seus conhecimentos ao seu alunado. A 
pedagogia chamada por Freire de bancária, como bem 
percebemos, acaba por produzir seres passivos, obedientes, 
omissos. Para Paulo Freire (2001a), ensinar não é transferir 
conhecimento mas, sim, criar as possibilidades para a sua 
produção ou para a sua construção. 

Na concepção “bancária”, os homens apenas pertencem 
ao mundo que os cerca e os domina, e não tomam parte 
desse mesmo mundo como sujeitos ativos, pensantes e 
modificadores – são meros espectadores dessa realidade 
estranha que os subjuga, não sendo participativos e 
recriadores de sua própria condição social e histórica. Por 
meio dessa pedagogia coibidora e domesticadora surge a 
desumanização do próprio ser humano. Busca-se transformar 
pessoas em objetos sem qualquer consciência crítica. 

O professor-opressor busca colocar sobre o aluno-
oprimido uma marca castradora e taxativa, enquadrar 
esse estudante na condição de depositário dócil, capaz 
de assimilar conceitos vazios de significados. A ideologia 
opressora, ao invés de despertar a consciência crítica 
da realidade no educando, apenas reproduz o sistema 
dominante, perpetuando o papel passivo dos oprimidos. 
Através da prática de ordenar a entrada de “depósitos” 
de conhecimentos no educando, o educador bancário 
perpetua a prática opressora. Dessa forma, a educação é 
apresentada como um fenômeno vertical e estagnado. Esse 
fenômeno antidialógico vai de encontro à verdadeira prática 
pedagógica, pontuada por Freire: 

Sem ele (o diálogo), não há comunicação, 
e sem esta não há verdadeira educação. 
A que, operando a superação da 
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contradição educador-educandos, se 
instaura como situação gnosiológica, 
em que os sujeitos incidem seu ato 
cognoscente sobre o sujeito cognoscível 
que os mediatiza (FREIRE, 1987, p.37)

Outro postulado arquitetado por Paulo Freire, e que 
aparece intimamente correlacionado ao de educação bancária, 
é o de absolutização da ignorância. Ambas figuram como 
colunas de sustentação desse “jogo” onde só um dá as cartas: 

Na visão “bancária” da educação, 
o “saber” é uma doação dos que se 
julgam sábios aos que julgam nada 
saber. Doação que se funda numa 
das manifestações instrumentais da 
ideologia da opressão – a absolutização 
da ignorância, que constitui o que 
chamamos de alienação da ignorância, 
segundo a qual esta se encontra sempre 
no outro. (FREIRE, 1987, p.44)

 Segundo a ótica de Freire (2001a), o conhecimento é 
visto como uma forma de alienação ideológica por aqueles 
que formulam e aplicam a educação tradicional opressora, 
que já chega pronta e acabada para o aluno posto em 
condição passiva. Ter a posse do conhecimento, nesse 
contexto, significa possuir poderes, principalmente o 
ideológico. E é através da negação do compartilhamento 
desses poderes com os educandos que se estabelece 
a relação entre opressor e oprimido. Cria-se então essa 
disparidade de poder, em que o educador é posto sempre em 
grau superior ao educando, singularizando uma defasagem 
interativa e petrificando posições no tal “jogo” pedagógico. 
Ao educando, cabe o papel do ignorante absoluto, aquele 
que está “vazio”, necessitando apenas ser preenchido por 
conteúdos. Ao educador, o papel de detentor e defensor 
desses conteúdos, responsável por completar todas as 
lacunas tidas como existentes no educando. O único sujeito 
agente é o educador, e os educandos são concebidos como 
meros objetos, pacientes e ouvintes. 
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O conceito de absolutização da ignorância é fundamental 
na estruturação da concepção da educação bancária. 
Possuindo como base de sustento o pressuposto da 
ignorância extrema, todo um mecanismo de relações vai se 
constituindo baseado na dicotomia completo-incompleto. 
Dentro de uma visão paternalista, vestindo a fantasia de 
“detentor do saber”, esse transmissor consegue algemar a 
interação educativa. O aluno se vê, então, em uma situação 
de dominação ideológica extrema e sem perspectiva 
alguma de mudança. Percebe-se cada vez mais incapaz de 
crescimento e posicionamento crítico, já que suas aptidões 
e vivências naturais são ignoradas e descartadas. Sua única 
atitude viável é acatar à autoridade imposta pela ideologia 
bancária, ou seja, se apassivar, visto que nunca conseguirá 
atingir o status de participante ativo do processo educativo. 

Outro princípio teórico primordial formulado por Paulo 
Freire é o da dialogicidade. A dialogicidade é a educação 
feita através do diálogo e, não, do monólogo solitário de 
um professor que pensa que, desta forma, estará passando 
aquilo que sabe para seus alunos. Dentro do princípio da 
dialogicidade, alunos e professores constroem seus saberes 
através do debate de ideias, ou seja, do diálogo. Desse 
modo, Freire deixa claro que o ato de ensinar não pertence 
exclusivamente ao professor, assim como a aprendizagem 
não é algo apenas do aluno, as duas atividades se explicam 
e se complementam: todos os participantes são sujeitos. 
Não há professor sem aluno e, apesar das diferenças que 
os conotam, não se reduzem à condição de objetos um do 
outro. “Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende 
ensina ao aprender” (Freire, 2001a, p.123).

Corroborando com essa ideia freireana de dialogismo 
entre alunos e professor e reafirmando o papel do mestre 
como motivador e orientador desses aprendizes, a 
professora Joseane Maia nos diz que:

É importante observar que, nessa 
perspectiva, o professor não é visto 
como portador de um conhecimento 
a ser transmitido a todo custo; antes, 
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trata-se de um sujeito com mais 
experiência, com mais informação e 
que, portanto, tem a função de tornar 
acessível o conhecimento exigido, de 
impor desafios para que a criança dê 
saltos no aprendizado, incentivando 
a sua curiosidade. Sob esse aspecto, 
o  d iá logo  const i tu i  fe r ramenta 
indispensável para que o professor 
acumule conhecimento sobre a criança, 
sobre suas hipóteses acerca do próprio 
conhecimento, sobre suas dúvidas, 
suas crenças, informações essas que 
devem ser o ponto de partida para a 
elaboração de atividades significativas. 
(MAIA, 2007, p.87)

Essa dialogicidade também ajuda o professor a 
compreender melhor a cultura, o vocabulário, o nível social de 
onde o aluno é proveniente, em síntese, é capaz de conhecer 
mais de perto a realidade desse estudante. O educador deve 
saber escutar seus alunos, pois é somente escutando, com 
paciência e criticamente, que aprenderá a falar com eles. 
Quanto mais distante, cultural ou afetivamente, o professor 
estiver de seus alunos, mais provável é que ele formule 
as perguntas erradas e, consequentemente, prepare aulas 
equivocadas (PALEY, 1979, p.16). 

O professor que aproveita conteúdos identificados 
com a realidade que cerca os seus alunos possui grandes 
chances de se aproximar e quebrar resistências. Para Paulo 
Freire (2001a), o aluno, desde o mais culto até aquele de 
menores recursos intelectuais, sempre traz dentro de si 
experiências e saberes que podem ser úteis na construção 
do aprendizado duplo (professor-aluno). É preciso, pois, 
estabelecer uma intimidade entre os saberes curriculares e a 
experiência social que eles têm como indivíduos. Não cabe, 
portanto, ignorar as identidades sociais, etárias, históricas, 
afetivas e outras de seu alunado. Ao se apresentar e se 
afirmar em sala de aula o professor não pode ignorar os 
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outros como também seres históricos e sociais, pensantes, 
transformadores e criadores. 

A esse relacionamento de sujeito para sujeito – e, não, de 
sujeito para objeto – Paulo Freire nomeou de relacionamento 
horizontalizado. Assim temos mais um pressuposto teórico 
estabelecido pelo mestre pernambucano. Já a relação 
verticalizada, amplamente usada pela Educação Tradicional, 
é vista com maus olhos por Paulo Freire. Os dois – professor 
e aluno – devem ser agentes no processo de ensino e 
de aprendizado. Possuem o mesmo valor nessa relação 
dialética. O conhecimento é construído não unicamente no 
sujeito ou no objeto, mas na interação entre ambos. Nesta 
dinâmica, é possível apontar que os sujeitos são elementos 
ativos no processo de construção dos seus conhecimentos 
pois, conforme estabelecem relações e se comunicam, 
desenvolvem-se cultural e socialmente.

Segundo Freire o inacabamento é próprio da experiência 
humana. Ele chega a dizer que “onde há vida, há o 
inacabamento” (FREIRE, 2001a, p. 212). O aprendizado 
nunca poderá ser dado como terminado, pois mesmo mais 
experientes e mais vividos, os professores sempre têm algo 
a aprender com o outro participante da aula: o estudante. 
Segundo o pensamento de Paulo Freire, a consciência de 
que somos inacabados é aquilo que nos instiga a pesquisar, 
perceber criticamente e modificar o que está condicionado, 
mas não determinado, passando então a sermos sujeitos 
e não apenas objetos da nossa sociedade e da nossa 
história. Isso abre um espaço para que falemos em mais 
um conceito formulado por Freire, o do ser humano como 
um ser inevitavelmente histórico e social.

O educador deve estar consciente de que os educandos 
estão presos às suas realidades, e deve fazer com que eles 
reflitam sobre o mundo em que vivem. Quando abrimos 
os olhos para a realidade, deixamos de ser seres apenas 
condicionados, para também sermos seres condicionadores, 
ou seja, deixamos a atitude passiva e podemos desempenhar 
os nossos papéis de seres atuantes. Segundo Freire (2001a), 
a presença de todo ser humano na vida não é a de quem 
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nela se adapta, mas a de quem nela se coloca e participa 
ativamente. É a posição de quem luta para não ser apenas 
objeto, mas sujeito também da História. Sabendo que a 
realidade pode (e deve) ser transformada é que passamos 
a ser sujeitos e não apenas objetos. Como eixo norteador 
de sua prática pedagógica, Freire defende que “formar” 
é mais que treinar o ser humano em suas destrezas, é 
também estimular os educandos a uma reflexão crítica da 
realidade. Ensinar, desta maneira, requer a plena convicção 
de que a transformação é possível porque a história deve 
ser encarada como uma possibilidade e não como um 
determinismo moldado, pronto e inalterável. 

Para Paulo Freire (2001a), o educador deve desenvolver 
em si próprio o pesquisador, o sujeito curioso - o sujeito 
que exercita a sua curiosidade epistemológica - que busca 
o saber e o assimila de uma forma crítica, não ingênua, mas, 
sim, com questionamentos, e que deve orientar os seus 
educandos a seguirem também essa linha metodológica de 
estudar e entender o mundo, relacionando os conhecimentos 
adquiridos com a realidade de sua vida e do seu meio social. 
Freire (2001a) chega a afirmar que “não há ensino sem 
pesquisa nem pesquisa sem ensino”. 

Para Freire (2001a), saber pensar é duvidar de suas 
próprias certezas, questionar suas verdades. Ainda segundo 
ele, não haveria criatividade sem a curiosidade que nos 
move e nos põe inquietos perante o mundo que não fizemos, 
acrescentando a ele algo que fazemos ou faremos. O 
respeito e o estímulo à capacidade criadora do educando 
contribuem para que ele possa sair da consciência ingênua e 
passe a ter uma consciência crítica, que saia da passividade 
acrítica para uma atuação consciente. 

O fundamental é que professores e alunos saibam 
que a postura deles (professor e alunos), é dialógica, ou 
seja, aberta, curiosa, indagadora e, não, monológica e 
apassivadora. O que importa é que professor e alunos se 
assumam epistemologicamente curiosos. A curiosidade 
move as mudanças, o mundo, a realidade.
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4 - As Atividades Práticas em Sala de
Aula para a Formação do Aluno-Sujeito

Nesse ponto de nosso artigo, achamos por bem trazer 
algumas propostas que possam ajudar na construção do 
aluno-sujeito. A essas proposições, atrelamos também 
algumas teorias de outros pensadores da pedagogia que 
irão dar o suporte necessário a todas as nossas assertivas.

Uma primeira proposta de trabalho consiste na realização 
de um sarau literário-musical por mês, durante o tempo de 
aula. Essa prática possibilitaria aos alunos desenvolverem, ao 
mesmo tempo, suas leituras e suas escritas, além de, claro, 
as suas oralidades. O que, diga-se de passagem, os faz mais 
participativos e, certamente, muito mais motivados.

De acordo com Freinet (1975), o aluno constrói o seu 
conhecimento no fazer e refazer de atividades significativas, 
operacionalizando seus saberes em práticas ilustrativas, ou 
seja, vivenciando um experimento. A pedagogia freinetiana 
é centrada em como o aluno apreende conceitos, na 
aprendizagem relacionada com vivências, com saberes e 
fazeres, respeitando a individualidade de cada aprendiz. Uma 
pedagogia que parte da vontade, dos interesses dos próprios 
educandos a fim de gerar relações mais autônomas, críticas, 
democráticas e livres:

A atividade espontânea, pessoal e 
produtiva, eis o ideal da escola ativa. 
Partir da atividade espontânea das 
crianças; partir de suas atividades 
manuais e construtivas; partir de suas 
afeições, de seus interesses, de seus 
gostos predominantes; partir de suas 
manifestações morais e sociais tais 
como se apresentam na vida livre e 
natural de todos os dias, segundo as 
circunstâncias, os acontecimentos 
previstos ou imprevistos que sobrevêm, 
eis o ponto inicial da educação.” 
(FREINET, 1996. p.69)
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Por outro lado, também segundo Freinet (1996), a 
toda expressão, com poucas exceções, corresponde uma 
comunicação. O indivíduo se esforça para refinar a sua 
expressão para que ela seja compreendida pelos outros e 
comunica-se para afirmar-se e ser reconhecido. É por isso 
que se diz que a Pedagogia Freinet é uma pedagogia da 
expressão. É pela expressão que um indivíduo se descobre e 
toma consciência do que é e do que quer. Alguns se sentirão à 
vontade com a leitura, outros com a escrita e outros ainda com 
as duas juntas. Os saraus da turma, então, não só promoveriam 
a leitura e a escrita de textos, próprios ou de outros escritores 
(conhecidos ou não), mas trabalhariam também com possíveis 
dramatizações teatrais, com montagens de peças baseadas 
em textos de escritores consagrados ou dos próprios alunos. 
Esse sarau, além de estimular todos a trabalharem e de os 
envolver ludicamente com a palavra escrita ou falada, será uma 
boa ocasião em que cada estudante poderá afirmar-se como 
pessoa e poderá interessar-se pelo que os outros fazem e por 
aquilo que eles podem oferecer. Estabelecendo-se, assim, 
uma intensa dialética, um imenso processo comunicativo. Os 
alunos, participantes ativos em todo esse processo, acabam 
agindo com inteligência e suas atitudes são pautadas em 
suas próprias vivências e observações, ficando a cargo do 
professor estabelecer recursos para os desenvolvimentos de 
cada estudante separadamente:

Procure saber se nessa escola existem 
espaços diferenciados para que, 
conduzidos pela própria curiosidade ou 
levados a vivenciar a arte de dizer e de 
descobrir palavras, a sutileza do ouvir 
e compreender e a diferenciação entre 
a condição biológica do “enxergar” e a 
competência e a sensibilidade mental 
do “ver” e ainda espaços para criar, 
para descobrir e fazer arte, para ouvir 
e inventar histórias, para dramatizar 
e assistir dramatizações e, quando 
possível para assistir o desafio da vida. 
(Antunes, 2004, p.68)
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Piaget (1974), assim como Freinet, acredita também que é 
através das ações que o sujeito constrói o seu conhecimento. 
Agir sobre as coisas de forma consciente e autônoma permite 
transformar, interagir, relacionar. Piaget expõe essa grande 
importância da assimilação através da ação, operação e 
manuseio por parte do sujeito sobre o conhecimento. Ele 
defende que a escola seja ativa e que motive o sujeito a 
também ser ativo e realizar as suas próprias descobertas 
individuais. Diz Piaget (1974, p. 56):

O interesse não é outra coisa, com efeito, 
senão o aspecto dinâmico da assimilação. 
Como foi mostrado profundamente por 
Dewey, o interesse verdadeiro surge 
quando o eu se identifica como uma 
ideia ou objeto, quando encontra neles 
um meio de expressão e eles se tornam 
alimento necessário à sua atividade. 
Quando a escola ativa exige que o 
esforço do aluno venha dele mesmo 
sem ser imposto, e que sua inteligência 
trabalhe sem receber os conhecimentos 
já todos preparados de fora, ela pede 
simplesmente que sejam respeitadas as 
leis de toda inteligência.

A interação social traz os importantes embates de ideias 
e a reconstrução constante dos conhecimentos coletivos 
e individuais. Freinet (1975) defende como uma de suas 
propostas pedagógicas a relação direta e constante dos alunos 
com as atividades lúdicas, individuais e coletivas, já que estas 
envolvem dentro de si mesmas a cooperação, o engajamento 
e as diversificadas interações entre os estudantes.

Vygotsky (1993) também defende que o indivíduo vai 
se constituindo, principalmente, nas interações sociais. 
No ambiente escolar, essa perspectiva redimensiona a 
relação professor X aluno, uma vez que a construção do 
conhecimento requer uma ação compartilhada, ou melhor 
ainda, no dialogismo, assim como nos propõe o conceito - já 
visto aqui - do professor Paulo Freire. O diálogo, o debate 
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de ideias, os comentários sobre as leituras realizadas são 
muito importantes para que haja a troca de informações, 
confrontos de óticas diversas, exposições de opiniões que 
se complementam ou se opõem.

Os alunos sempre aprendem uns com os outros. As 
escolas devem possibilitar que seus educandos sejam ativos. 
Segundo Vygotsky (1993), a pessoa é capaz de aprender, 
de educar e ser educada, ao interagir com o outro e com 
o meio. O homem transforma o meio na busca de atender 
suas necessidades básicas e, assim, transforma a si mesmo. 
Se o estudante é atuante, ele modifica o meio e o meio o 
modifica, e o professor, sendo também ativo, deve organizar 
essas e outras interações de forma a estimular e favorecer a 
aprendizagem. De acordo com Piaget:

As relações entre o sujeito e o seu meio 
consistem numa interação radical, de 
modo tal que a consciência não começa 
pelo conhecimento dos objetos nem 
pelo da atividade do sujeito, mas por 
um estado indiferenciado; e é desse 
estado que derivam dois movimentos 
complementares, um de incorporação das 
coisas ao sujeito, o outro de acomodação 
às próprias coisas. A organização de que 
a atividade assimiladora é testemunha 
é, essencialmente, construção e, assim, 
é de fato invenção, desde o princípio. A 
invenção do novo (PIAGET, 1972, p.392)

Além do sarau como proposta, há muitas outras possibilidades 
como o aluno, por exemplo, poder ter acesso a livros, revistas, 
gibis e jornais como materiais fixos ou alternativos para suas 
leituras e pesquisas, quebrando, assim, com a rígida regra 
de somente se usar livros e apostilas pré-concebidas – pelo 
professor ou pela escola – em seus estudos, uso este que é 
impositivo e, não, fruto da escolha. Segundo Freinet (1975), 
tanto a criança quanto o adulto não recebem bem as imposições 
autoritárias. Toda atitude imposta, segundo Freinet, é paralisante. 
O professor ou a escola, ao invés de escolher e impor aquilo 
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que o estudante irá ler, pode propor que todos juntos (ele e seus 
alunos) escolham os textos que serão trabalhados na sala de aula. 

Outra possibilidade de atividade que, inclusive, já foi testada 
– e obteve significativos êxitos – pelo próprio professor Freinet 
foi a aula-passeio. Freinet criou a aula-passeio, onde os 
alunos saíam do ambiente de sala para estudar o mundo em 
sua realidade mais concreta. Ao retornarem dessas aulas-
passeios, os alunos registravam tudo aquilo que tinham 
observado, fazendo com que os aprendizes exercitassem 
de forma ativa e gostosa o hábito da escrita e da leitura. 
Para Freinet, sua proposta de trabalho abria portas “e as 
paredes deixaram de ser barreiras e a vida entrava dentro 
da classe junto com a luz do sol...” (FREINET, 1996, p. 21). 
Durante estas aulas-passeios não existia uma distinção clara 
entre professor e o aluno, todos estavam experimentando e 
aprendendo juntos. Freinet defendia que os alunos aprendiam 
cada vez mais por meio dos trabalhos desenvolvidos por eles 
(pedagogia do trabalho).

Propostas pedagógicas que estimulam a participação, 
a atuação (e não a passividade), a consciência crítica e o 
dialogismo constante são propostas que possibilitam que 
os estudantes se façam sujeitos e não meramente objetos 
não só de suas histórias pessoais, mas também da própria 
história da sua coletividade.

5 - Conclusão
Este artigo teve como motivação principal buscar 

compreender como alguns conceitos de Paulo Freire 
podem ser ferramentas bastante úteis para que o papel que 
a pedagogia tradicionalista destina ao aluno seja negado e 
totalmente reformulado, ou seja, que este passe de aluno 
passivo para aluno ativo, que participa efetivamente de todo 
o seu processo educativo. 

O método aqui empregado foi o da pesquisa bibliográfica, o 
que acabou por possibilitar a ampliação do nosso conhecimento 
a respeito das propostas pedagógicas de Paulo Freire. Por 
um outro lado, podemos perceber que todos os conceitos 
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teóricos que buscam pensar o aluno em suas possibilidades 
amplas e totais – livre de cerceamentos e castrações – não são 
apenas possibilidades abstratas, presas ao papel, mas, sim, 
passíveis de se tornarem concretas, reais, postas em prática 
e, inclusive, com excelentes e surpreendentes resultados. 
Diríamos, até, êxitos revolucionários (não é à toa, portanto, 
que as ideias de Paulo Freire sejam tão temidas e rejeitadas 
por pessoas que abominam as mudanças sociais e políticas, 
que não querem que a relação opressor-oprimido chegue a 
seu término).

Através dessa nossa pesquisa foi possível rever algumas 
teses e conceitos – tanto de Paulo Freire (nosso teórico 
principal) quanto de outros pensadores da Educação – que 
são também muito úteis nessa reconstrução dos papéis do 
aluno e do professor em sala de aula. Sim, pois tanto um 
quanto o outro, atuando, os dois, como sujeitos neste “jogo”, 
ao mudarem suas práxis em sala de aula, mudarão também 
não só a escola em que diretamente atuam, mas, de forma 
muito mais ampla, a própria sociedade em seu todo. Ficou 
bastante nítido para nós, ao concluirmos nossas pesquisas, 
que quebrar a dinâmica do fazer educacional baseado na 
relação professor-opressor X aluno-oprimido é também 
desfazer o jogo de poderes que alicerça nossa sociedade 
capitalista. A escola, sendo tradicionalista, fundamentada 
na relação sujeito-objeto entre alunos e mestres, acaba por 
reproduzir e perpetuar a visão de que o “certo” mesmo é 
viver numa sociedade onde uns “nascem para mandar” e, 
outros, para obedecer. A escola que pratica a Pedagogia 
Tradicional é, pelo que ficou claro em nossas investigações, 
uma fábrica de desigualdades e de injustiças sociais. Esse 
tipo de instituição, como bem nos ensina Paulo Freire, quer 
que seus alunos acreditem que essa nossa realidade é assim 
mesmo e assim é que sempre ela deve ficar, pregando, desta 
forma, a falsa ideia de que a História dificilmente pode ser 
mudada, que não há como (e porque) a sociedade possa ser 
reconstruída sempre, ser constantemente renovada.

Este estudo buscou também sugerir atividades práticas 
que possam colocar no real as ideias que soam como 
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utópicas ou impossíveis. E, quando essas ideias são 
colocadas em prática, vemos que os resultados mostram-se 
maravilhosamente surpreendentes, fazendo modificações 
importantes nas concepções engessadas e arcaicas da 
pedagogia tradicionalista.

Com essa pesquisa foi possível perceber que todo 
professor, mesmo que não estude a fundo as ideias e teorias 
aqui expostas, pode praticar as propostas pedagógicas 
desses teóricos, para a elaboração e aplicação de seus 
planejamentos em sala de aula. 

Esperamos que todo esse nosso estudo e esforços 
possam ajudar os alunos, os professores e os demais 
profissionais de educação em suas práticas escolares 
cotidianas e em futuras pesquisas realizadas na área das 
ideias e propostas para a formação do aluno ativo em sala 
de aula e fora dela. 
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A   Idade Média foi um período sombrio, de grande 
religiosidade, em que predominava o teocentrismo,       
sob o domínio da Igreja Católica. Foi uma época 

fortemente marcada pelo medo de castigos divinos, do diabo, 
com seu inferno de fogo, e horror do próprio corpo, por sua 
sensualidade, visto como fonte de pecados e responsável 
pela perda do paraiso, por Adão e Eva.

A noção de infância não existia. Conforme Philippe 
Ariés, a sociedade medieval não tinha consciência da 
particularidade infantil, ou seja, essa particularidade que 

A noção de infância não existia na
Idade Média. Até finais do século XII, a imagem

infantil sequer era pintada, o que
só veio a ocorrer um século mais tarde, como

anjos ou figuras bíblicas.
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distingue essencialmente a criança do adulto. A isso ele 
chama de “sentimento de infância”, o que não deve ser 
confundido com afeição pela criança.

Nessa época, a insalubridade era generalizada, as pestes 
promoviam mortes em grande escala e muitas crianças 
morriam, vítimas de infecções e outras moléstias, e as que 
morriam, sequer eram muito choradas porque havia o consolo  
da crença de que iam viver no céu, já que eram anjos sem 
pecados, isto é, o único parâmetro existente era extraterreno.

As crianças moravam com suas famílias, aprendendo com 
elas normas de conduta. As pobres, usavam para se vestirem, 
tecidos grosseiros como os que seus pais usavam, na forma 
de um tipo de túnica solta. No inverno, protegiam-se com o 
uso de peles de cabras ou de carneiros.

Era um período sem luz, de grande religiosidade, em 
que predominavam o teocentrismo, sob o domínio da Igreja 
Católica, o medo dos castigos divinos e das ameaças do diabo, 
com seu inferno de fogo.

A criança não tinha nenhum valor social. Até o século Xll 
sua imagem sequer era pintada, e dessa forma não ficaram 
registros de sua passagem pelo mundo.

A partir do século Xlll, as artes passaram a se ocupar das 
crianças, que, então, começaram a saír do anonimato para 
figurar nas pinturas, onde eram registradas como anjos ou 
figuras bíblicas. O gosto pelo retrato começava a surgir, e a 
apareceram as primeiras estampas com a figura do menino 
Jesus, que era mostrado no colo de sua mãe, ou brincando, 
fazendo pássaros de argila, ou pregando.

Nos séculos XV, XVl e XVll já se tinha uma clara noção da 
criança como um adulto em miniatura. Na pintura em tela, ou 
em calendários impressos, apareciam com trajes de adulto, 
vestidas conforme o evento de que participavam e a classe 
social a que pertenciam. Também eram mostradas atuando 
na vida cotidiana dos adultos, ou nos serões familiares, onde, 



        TEMA       85

nos longos invernos, todos se reuniam para ouvir histórias, que, 
em geral, eram contadas por mulheres idosas.

No século XVll, quem sabia ler tinha, para se distrair, belas 
obras, que não haviam sido produzidas especificamente para 
crianças, e que eram agora publicadas, como ocorreu com 
Charles Perrault (1628-1703), que recontou antigos contos orais, 
conferindo a eles linguagem literária, simplicidade poética, 
agilidade e beleza, tornando-os atraentes ao público infantil. e 
que vieram a se constituir num riquíssimo acervo orientado para 
a infância em toda a cultura ocidental.

 Entre essas obras, estavam o conto “Pele de Asno”, publicado 
em 1694, e o livro “Histórias de Mamãe Gansa”, publicado em 
1697, que reunia nove contos, entre os quais estavam “A bela 
adormecida no bosque”, “Chapeuzinho Vermelho”, “Cinderela”, 
”O pequeno polegar”.

Século XVlll: As Primeiras Atenções
No século XVlll, Rousseau (1712-1778) deu importantes 

contribuições à educação infantil, visto que considerava a 
infância uma fase especial na vida de cada ser humano, estando 
ali a base de seu processo de desenvolvimento físico e social.

Em seu livro “Emílio ou Da Educação”, Rousseau mudou a 
percepção que se tinha da infância, que passou a ser mostrada 
como tendo um valor em si mesma e como etapa fundamental 
na constituição humana.

Segundo esse filósofo, a Razão é uma faculdade humana 
que, para atingir seu equilíbrio e pleno desenvolvimento, precisa 
ser estruturada em estágios, e, caso isso não ocorra, terminará 
sendo desfigurada. O estágio inicial seria a infância, daí a 
necessidade de ser bem cuidada, conforme as leis naturais em 
paralelo com a sua experimentação do mundo. Essa educação 
deveria ser iniciada tão logo a criança nascesse.

Rousseau demonstrava as diferenças entre crianças e 
adultos, e alertava para a necessidade de que sua educação 
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fosse iniciada desde os primeiros momentos de sua vida até 
seus quinze anos de idade, para que dali se partisse para a 
formação do cidadão. Era necessário evitar de todos os modos 
que a criança fosse abandonada à educação negativa de uma 
sociedade corrupta e preconceituosa. 

 O analfabetismo era a regra, mas já havia alguma 
valorização da leitura, embora predominasse a contação de 
histórias orais nos serões das famílias, dos quais as crianças 
também participavam, como ouvintes.

No último terço desse século, o surgimento e desenvolvimento 
da indústria maquinizada e a chegada das fábricas exigia, e ao 
mesmo tempo propiciava a elevação do nível de instrução de 
largos setores da vida urbana. A obrigatoriedade do acesso 
à escola para todas as crianças estendeu a oportunidade de 
domínio da leitura para imenso contingente populacional, 
abrindo perspectivas novas ao mercado editorial. 

Antecipando-se um pouco, quem primeiro vislumbrou as 
chances que se abriam para a produção de livros destinados 
à infância, foi o inglês John Newbery que, em 1750, fundou a 
primeira livraria e editora para crianças e adolescentes, onde, às 
vezes, promovia vendas casadas de um livro com um brinquedo, 
para estimular a venda.  

Seu exemplo foi logo seguido pelo escritor francês Arnold 
Berquim, autor de livros didáticos, que, em Paris, passou 
a ocupar-se com a produção de literatura infantil e juvenil, 
imprimindo à sua linha editorial  alguns requisitos centrados 
no deseja de divertir as crianças e ao mesmo tempo apresentar 
conteúdos moralizantes, que respondiam  às expectativas das 
famílias francesas. 

Na verdade, esses pioneiros já haviam percebido que 
era compensador o investimento em obras destinadas 
especificamente às crianças porque isso representava também 
um investimento no futuro: os pequenos leitores iriam aumentar 
o mercado livreiro de obras para adultos. 
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O mercado crescia, o número de livreiros também, e já se 
sentia forte a necessidade de variar na aparência e conteúdos 
dos livros, para atrair leitores e enfrentar a concorrência.

No final do século XVlll, o livreiro inglês John Marshall 
(1756-1824) que editava obras literárias infantis, jogos e livros 
de pintura para crianças, passou a encadernar as obras com 
papéis manchados, onde eram colocadas etiquetas como o 
título de cada exemplar.

Desse modo, na Europa, crescia a produção editorial para 
crianças e jovens, respondendo às demandas das famílias 
e principalmente às, cada vez mais crescentes, demandas 
das escolas. 

A leitura como forma agradável de ocupar as horas livres 
era bastante estimulada, e desse modo, na França, foram 
impressas as “Fábulas”, de La Fontaine, que retomavam, com 
ironia e humor, obras de Esopo e de Fedro, alcançando grande 
sucesso em vários países. 

Em 1719, na Inglaterra, foi publicado “Robinson Crusoé”, 
de Daniel Defoe, e, em 1726, “Viagens de Gulliver”, de Jonathan 
Swift, obras originalmente escritas para adultos, mas que 
encantavam os jovens, tornando -se modelos mundiais do 
gênero aventura.

Naquela época, a taxa de mortalidade infantil, com o 
avanço da medicina, também, começava a declinar, o processo 
de secularização ia se afirmando e com a perda de força da 
igreja, a vida terrena passava a ser mais importante que um 
céu cheio de anjos. Preservar a saúde era importante, as 
famílias cuidavam cada vez mais de suas crianças, com apoio 
de medicamentos, que davam suportes aos antigos chás e 
outras mezinhas.

A Grande Mudança

No século XlX, na Europa, ocorreu o aceleramento da 
industrialização, o vertiginoso crescimento demográfico e 
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da urbanização, processos estreitamente relacionados com a 
Revolução Industrial iniciada no final do século XVlll, e que se 
caracteriza pelo surgimento e desenvolvimento da indústria 
maquinizada, pela emergência da fábrica, que exigia, e ao 
mesmo tempo propiciava,  a elevação do nível de instrução 
de largos setores urbanos.

A obrigatoriedade do acesso à escola para todas as crianças 
deu a grandes contingentes da população a oportunidade de 
aquisição do domínio da leitura, o que levou o mercado editorial 
a vislumbrar perspectivas completamente novas. 

Por volta de 1830, na França, surgiram os primeiros 
jornais destinados especialmente à juventude – e seu 
público estava situado nas camadas sociais mais elevadas 
da população. Nessa mesma época, diante do mercado 
promissor que se abria, na fábrica de Imagens de Epinal, 
Pélérin modernizou a sua produção, orientando-a para uma 
clientela mais especificamente infantil, oferecendo-lhe álbuns 
de dezesseis páginas, muitos até coloridos, ao preço de uma 
única imagem antiga.

Com a instituição da escolaridade gratuita e obrigatória 
no país, ampliou-se o interesse pela leitura, ao mesmo tempo 
em que se sofisticava a produção de publicações, que, a partir 
de 1900,  passaram a ser segmentadas por sexo, faixa etária 
e classe social, como por exemplo, “Epantant”,para rapazes, 
“Fillete”, para meninas, “Cri-cri”,para crianças e “Semaine 
de Suzette”, para mocinhas das camadas médias.

Foi também imensa a produção e divulgação de livros 
destinados à infância e à juventude, na Europa do século XlX, 
com a circulação de obras que praticamente se imortalizaram 
na cultura ocidental, onde também o cinema e a televisão 
se encarregaram de sua reprodução e releituras. Entre eles, 
podem ser lembrados “Contos”, de Andersen, publicado em 
1833, ou “Alice no pais das maravilhas”, de Lewis Carroll, 
lançado em 1863. Nesse mesmo ano, Júlio Verne iniciou sua 
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vitória produção impressa, em que se revelou um visionário, 
com extraordinária habilidade em lançar uma ponte entre a 
realidade e a ficção. Em 1882, Robert Louis Stevenson publicou 
“A ilha do tesouro” e Collodi lançou “Pinóquio”, em 1883. 

Para garotas, a Condessa de Ségur publicou em 1857 “As 
meninas exemplares”, que se constituiu numa trilogia, com 
a inclusão de “As férias” e “Os desastres de Sofia”. Trata-se 
de uma obra onde a autora, aristocrata, realiza um discurso 
monológico, no sentido bakhitiniano do termo, que expressa 
a ideologia dominante no segmento social a que pertence e 
de onde constrói modelos que possam servir de paradigmas 
para os leitores, indicando-lhes rotas a serem seguidas.

No sentido oposto, Charles Dickens mostra a exploração 
do trabalho infantil, nas fábricas de Londres do século XlX. 
Ali, o progresso social proposto pela Revolução Industrial, 
estava assentado sobre longas e insalubres jornadas de 
trabalho, onde a exploração e degradação física e social de 
crianças pobres atingia limites alarmantes, como denuncia 
o autor de “Oliver Twist” publicado em 1837 e “Grande 
Esperanças”, lançado em 1860.

A Infância no Brasil
No Brasil, o primeiro Jardim da Infância foi fundado 

em 1875, no Rio de Janeiro, onde as crianças praticavam 
ginástica, desenho, pintura e jardinagem. Em 1881, essa 
escola foi visitada pelo imperador D.Pedro ll, conforme 
informa o jornal Gazeta de Notícias, que divulgou, ainda, a 
informação de que o imperador havia ficado muito satisfeito 
com a qualidade daquela instituição, que era particular.

O segundo Jardim de Infância foi fundado em São Paulo, 
em 1877. Essas escolas infantis seguiam o modelo criado pelo 
educador  alemão Frederich Froebel, que em 1837 abriu uma 
escola para crianças pequenas, a que em seguida deu o nome 
de Kindergarten - jardim das crianças, onde a aquisição de 
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conhecimentos e habilidades  ocorreria através do brincar, 
jogar, do uso de  cubos, blocos, bolas, linhas, dobraduras, 
trabalhos com madeira e argila. 

Instituições que seguiam esse paradigma, eram escolas 
particulares, onde o acesso ficava restrito às famílias de 
posses elevadas.

Essa questão de educação restrita a segmentos 
populacionais que possuíam rendas elevadas tem forte 
presença na história da educação brasileira, que mostra 
também que nunca faltaram discursos em favor de instrução 
para todos, e que, no fim das contas, apenas integraram o 
rol das boas intenções e de práticas irrisórias.

Basta lembrar que logo após a Independência, D. Pedro l 
assinou, em 15 de outubro de 1827, a primeira lei sobre 
instrução pública e ensino no país. A citada lei estabelecia que 
deveriam ser instaladas em todas as cidades, vilas e lugares 
populosos, escolas de primeiras letras, deixando claro, 
porém que a criação das unidades escolares, contratação de 
professores e pagamento de seus salários ficavam por conta 
dos presidentes das províncias. Estabelecia, ainda, que as 
pessoas que não tinham formação para ensinar, deveriam 
procurar esse preparo por conta própria.

Como as províncias tinham recursos escassos, a 
população brasileira, e de modo especial as crianças, 
continuaram mergulhadas no mais severo analfabetismo.

Para bebês desvalidos, havia a roda dos enjeitados, que, 
em São Paulo, funcionava na Santa Casa de Misericórdia. 
Essa roda acolhia os bebês que a mãe ou seus familiares 
desejavam abandonar, mantendo-se, porém, no anonimato. 
Eram chamadas de Roda dos Expostos, mas em São Paulo 
ficaram conhecidas como Roda dos Enjeitados. A Santa Casa 
acolhia esses bebês, cuidava deles e, em seguida, os colocava 
em adoção. Conta-se que na capital paulista, algumas famílias 
ricas e tidas como caridosas adotavam essas crianças para 
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mais tarde exercerem em suas mansões as funções de criados. 
Era um investimento tido como compensador porque a criança, 
educada nas dependências de serviço do casarão, era bem 
alimentada, e, muito cedo aprendia costumes, regras e serviços 
da casa, tornando-se um serviçal perfeitamente adequado às 
exigências da família, e que não recebia a vida inteira nenhum 
centavo pelos serviços prestados.

No Brasil, a infância pobre foi sempre desrespeitada e a 
educação vista como um antídoto à ociosidade e à criminalidade, 
quando não à formação de mão de obra barata.

       Educação Diferente, Conforme
A Renda Familiar

Predominava na país uma dupla visão de educação, uma 
voltada para famílias abastadas e outra voltada para famílias 
de escassos recursos, sendo que para as segundas, havia um 
discurso sobre o valor social do trabalho e uma prática voltada 
para profissões como funilaria, carpintaria, marcenaria, serralheria 
e outras do gênero; para as meninas bastava a instrução primária 
básica,a que se acrescentava as aulas de agulha, bordados e 
costura. O ensino de doutrina cristã era ministrado para todos.

No início da segunda metade do século XlX, o crescimento 
urbano se acentuava e a educação para crianças oriundas 
de famílias ricas privilegiava a formação de futuros líderes 
políticos e dirigentes do país.

A literatura europeia chegou tarde ao país, quando as 
principais obras já estavam publicadas há mais de um século. É 
o caso de “Robinson Crusoé”, publicado em 1726, na Inglaterra, e 
traduzido e publicado no Brasil em 1885, ou seja, cento e sessenta 
e seis anos depois. ”Viagens de Gulliver” chegou ao Brasil em 
1888, ou seja,162 na os após sua primeira edição europeia. 

Em 1891, foi traduzido o livro do escritor italiano Edmondo 
de Amicis, “Cuore”(Coração),que teve sua circulação assegurada 
pelo recém criado governo republicano, que nele enxergou 
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uma obra capaz de contribuir para que o projeto pedagógico da 
República, que objetivava a formação de uma identidade nacional, 
vingasse com mais velocidade. Era uma obra de formação, 
com força pedagógica e estética para educar e moldar o leitor 
na ideologia escondida sob elementos persuasivos, capazes 
de convencer que uma consciência nacional irmana e nivela, 
tornando todos iguais, independentemente da posição ocupada 
hierarquia social. 

Durante quase cem anos esse livro foi indicado no Brasil 
como leitura para  crianças de oito a treze anos de idade, 
tendo, ainda, inúmeros capítulos selecionados em diversas 
antologias escolares. Foi sobre este gênero de textos 
escolares, adotados em escolas italianas, que Umberto Eco 
escreveu importante livro, traduzido no Brasil, sob o título de 
“Mentiras que parecem verdade”.

No início do século XX, em 1900, foi publicado “Porque 
me ufano de meu país”, de Afonso Celso, obra que circulou 
nas escolas brasileiras durante mais de sessenta anos, 
e que mostrava o Brasil como  um país sem misérias, 
analfabetismo ou doenças, onde reina a fraternidade entre 
todos, inclusive entre ex-escravos e seus ex-donos; não 
existem ressentimentos, todos trabalham, têm esperança e 
confiança no futuro. 

Outro livro que marcou profundamente a literatura 
brasileira orientada para crianças e jovens foi “Através 
do Brasil”, publicado em 1910 e que nos anos 1970 ainda 
circulava em vários recantos do país, inclusive no interior 
do Estado de São Paulo. Escrito pelo poeta Olavo Bilac e 
Manuel Bomfim mostra dois meninos viajando pelo país, 
descobrindo, naqueles primeiros tempos da República, um 
Brasil de grande beleza natural e a descrição dessa natureza 
passa uma imagem tão forte de beleza, harmonia e perfeição 
que se confunde com a idéia de pátria – uma pátria idealizada, 
onde as relações sociais são perfeitas.
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Educação e Trabalho:
A Exploração Infantil

O trabalho infantil e juvenil foi sempre muito explorado, 
pelo seu baixo custo, alto teor de obediência e praticamente 
total ausência de reinvindicações. 

Usando o falso pretexto de que o trabalho seria uma 
forma de realização do ser humano, a imposição de trabalho 
às crianças foi sempre amplamente justificado em nosso país. 
Muitos parecem não perceber que essa forma de exploração 
funciona como uma maneira de perpetuar a desigualdade 
social, visto que a criança que trabalha geralmente não 
estuda, ou estuda muito pouco, e, portanto, na fase adulta não 
tem chance de acesso a melhores trabalhos, reproduzindo, 
desse modo, sua condição de exclusão e pobreza.

A primeira creche popular foi fundada apenas em 1908. O 
êxodo rural, o crescimento das cidades e a incorporação das 
mulheres no mercado de trabalho, sendo este principalmente 
na esfera doméstica, acelerou o costume das crianças pobres 
ficarem nas ruas. E quando algumas iniciativas isoladas 
propiciavam algum atendimento a essas `crianças, em 
geral ficava limitado aos cuidados físicos, como banho e 
alimentação, sem preocupações com seu desenvolvimento 
cognitivo, afetivo ou social.

Em 1919, foi criado o DCB, um Departamento que pretendia 
estudar a questão da educação infantil e logo se perdeu 
em processos burocráticos. Quando chegou 1930, Getúlio 
Vargas já se mostrou preocupado com a criminalidade que 
envolvia menores. Legiões de crianças nas ruas pareciam 
ameaçar o Estado. 

Foi criado em 1930 O Ministério da Educação e da Saúde 
Pública, mas, de modo geral, a educação para os pobres 
continuou sendo vista principalmente como um antídoto 
contra o ócio cio e a criminalidade e não como um meio de 
eliminar a ignorância e conferir autonomia.
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Em 1971, a legislação vigente recomendava que 
as crianças de idade inferior a sete anos recebessem 
conveniente educação em escolas maternais,jardins de 
infância e instituições equivalentes, o que animou muitos 
discursos e poucas ações de natureza prática.

As ofertas públicas, porém, em nada contribuíram para 
o atendimento efetivo da população infantil. Os debates 
continuam, denunciando falta de instituições adequadas, 
permanência de uma visão retrógrada que enxerga 
creches praticamente como obras de caridade, ignorando 
seu importante papel para o desenvolvimento biológico, 
psicológico e social do educando.

Ainda há um longo caminho a percorrer para que o 
problema da educação infantil venha a ser solucionado, em 
nosso país. Ainda estamos patinando entre muitos discursos 
e pouca prática.
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Este trabalho  integra nossa apresentação no 
evento DIÁLOGOS DA APEC, realizado no dia 18 
de junho de 2019, no Centro Cultural do Brasil, 

em Barcelona, onde se discutia sobre cultura popular e 
identidade cultural.

A tradição oral de um povo ao ser transmitida à criança 
permite o desenvolvimento da sua identidade cultural, 
facilitando o amadurecimento, novas maneiras de ver a 
vida, novas leituras do cotidiano. Histórias do dia a dia, 
comuns, familiares, narradas de forma simples e com humor 
são características presentes na tradição oral popular e 
permitem a apropriação de nossa cultura e idioma sem 
encaminhamento descontextualizados.
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A interpretação de um texto não depende apenas 
do conhecimento de um código, neste caso, a língua 
portuguesa, mas sim das possíveis relações intertextuais 
que influenciam o processo de compreensão e produção 
de um texto.

É na tradição oral que se fundamenta a identidade 
cultural.  Nela não há vinculação com regras e normas 
gramaticais e sim com sentido, sonoridades e costumes 
da vida cotidiana.

Isto não significa que não se possa enriquecer, ainda 
mais, estas características presentes na tradição oral com 
exercícios mais elaborados, ampliando as possibilidades 
da leitura. O texto apresentado no evento da APEC além 
de vários componentes da tradição oral brasileira, utiliza 
a intertextualidade, para relacionar estes componentes, 
através de um texto fonte.

O texto forte, e muito fácil de identificar, tem comunicação 
imediata, visto que a relação com ele estabelecida é direta.  
E uma intertextualidade explícita, formando um diálogo 
entre os dois textos. Não fosse pela inserção de diversos 
elementos da tradição oral, o segundo texto seria o texto 
fonte que é uma parlenda, transformada em narrativa.

O primeiro texto apresentado no evento havia sido 
desenvolvido pelos participantes do curso de Contador de 
Histórias, em sua maioria educadores, ministrado em São 
Paulo, na Casa de Cultura do Butantã, - Secretaria Municipal 
de Cultura por Zezé Bueno, em 2002.

E necessário ressaltar que não era um projeto acadêmico. 
Era um projeto prático de iniciação à leitura e escrita, 
buscando como referência a cultura popular brasileira. 

A proposta apresentada aos participantes da oficina 
foi: Criança, Identidade Cultural, Leitura. Como roteiro de 
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pesquisa foi sugerido Luís da Câmara Cascudo (1898/1986, 
Natal, Rio Grande do Norte) um dos pesquisadores mais 
importantes do país, e grande estudioso da cultura 
popular brasileira.

Para facilitar a pesquisa sugerimos o Dicionário do 
Folclore Brasileiro do mesmo Câmara Cascudo e sua 
classificação dos Contos Populares. Causos, Lengalengas 
ou Contos de Nunca acabar foram as formas escolhidas 
para o desenvolvimento do texto.

A letra da Parlenda CADÊ O TOUCINHO foi reescrita em 
forma de CAUSO, com acréscimo de TRAVA-LINGUAS e outras 
brincadeiras da tradição oral cultural, formando um texto 
engraçado com começo, meio e fim. A finalização do texto 
permite retornar ao motivo de toda a confusão: o toucinho.

Por que PARLENDAS, TRAVA-LINGUAS E CAUSO (CASO) 
foram escolhidos para o desenvolvimento dos trabalhos? O 
que são e qual a importância dessas brincadeiras?

Ambas contribuem para o aprendizado do português 
oral e escrito. Das práticas orais para as práticas escritas.

Parlendas: Formas versificadas curtas e cheias de 
sonoridades, de caráter lúdico, carregadas de humor.

Trava-Línguas: Jogos verbais, exercícios orais de dicção 
que ensinam, divertindo.

Lengalengas: As sequências narrativas se repetem e se 
encadeiam sempre na mesma ordem, podendo ter acréscimo 
e ocorrência de alguns elementos. 

Causos: Uma história com fatos verídicos ou não, 
contada de forma engraçada, com objetivo lúdico.
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Como Foi Desenvolvida a História Do
Toucinho Que Sumiu

Iniciamos com uma pesquisa sobre Câmara Cascudo  e, ao 
mesmo tempo, fazíamos bate-papo com a comunidade sobre 
canções, parlendas e trava-línguas que recordavam. Das canções 
resgatadas, a escolhida foi “O MEU BOI MORREU” apesar de ser 
utilizado apenas o refrão, a canção inteira é cheia de Adivinhas e 
Improvisos. Foi gravada em 1916 por Eduardo das Neves e Bahiano.

Os Trava-línguas e as Parlendas escolhidas para o texto são 
as que foram citadas com maior frequência nas conversas com a 
comunidade 

Este texto, O TOUCINHO QUE SUMIU é mencionado em todo 
evento sobre Contador de Histórias de que participo.

Acostumei-me a levar cópias comigo, porque sempre me 
pedem este material.

Hoje é domingo
Pede cachimbo

O cachimbo é de barro
Bate no jarro

O jarro é de ouro
Bate na touro

A touro é valente
Bate na gente

A gente é fraco
Cai no buraco

O buraco é fundo
Do tamanho do mundo

Como domingo é dia de visita, eu cai no mundo e fui 
visitar a comadre Dita que, como boa mineira, adora um 
feijão bem temperadinho com sal, pimenta e muito toucinho. 

Pensando no feijão, já apressei o passo:
Um, dois, feijão com arroz / tres, quatro / feijão no prato 

/ cinco, seis....
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Chegando lá fui logo chamando “Ô de casa!”
Comadre Dita não estava na cozinha, mas na pia, ali havia:
Farofa / Feita / Com / Farinha / Fofa
Ai que água na boca...
Já ia experimentar a farofa quando ouvi a comadre gritar:
- Mia gato que o toucinho está alto
Entrou esbaforida na cozinha, atrás do gato que tinha 

o toucinho na boca:
Um, dois, três, quatro / La na rua 24 / A mulher matou  

um gato / Com a sola do sapato / O Sapato se rompeu / O 
gato morreu

Eu, de mentirinha, só para ajudar a comadre: 
Atirei um pau no gato-to / mas o gato-to / não morreu-

reu-reu / Dona Dita-ta-ta / Admirou-se-se / Do berro, do berro 
/ Que o gato deu / Miau.

Voltando para a cozinha, fui logo dizendo:
Meio dia / Panela no fogo / Barriga vazia
Comadre Dita não escutou nada porque estava:
Agarrada no fogão / Com os olhos arregalados / Parecia 

um gato ladrão
E gritava que o mato estava pegando fogo!
Ai Jesus, disse eu
Mato, Matinho, Matão / Quando queima / Vira um fogueirão
E corremos eu e a comadre pegar água e apagar o fogo.
O fogo apagou, mas a comadre Dita não se acalmou.
Seu boi tinha tomado um caldeirão de água e gemia 

de indigestão
Comadre só chorava
O meu boi morreu / Que será de mim?
E, eu respondia:
Manda buscar outro, Ditinha / Lá no Piauí
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Mas o boi não morreu não.
Levantou todo faceiro e foi amassar o trigo que Ditinha 

aproveitou para fazer o pão, pois a essa altura já era hora 
do café.

O cheiro bom que desprendeu do pão, chegou nas 
narinas do padre Riza que estava na capela, acendendo vela.

Guloso que é correu para comer um pedaço ainda quente:
Café com pão / Manteiga não / Café com pão / Manteiga não.
Enquanto comia o padre pensava:
Se o papa papasse papa / Se o papa papasse pão / Se 

o papa tudo papasse / Seria um papa papão?
E pensando nisso, o frade mineiro comeu o pão inteiro. 
E, quando ia voltar para a capela, de tanto comer pão, 

começou a crer em assombração e com medo ficava imaginando:
Quando o relógio bate a uma hora/ Todas as caveiras 

saem da tumba / Tchumbala-Catchumba / Tchumbala-
Catchumba

Ditinha que tudo escutou murmurou:
Quem mora com o diabo / Cria rabo
Sabe que horas são?
E hora do doutor Nicolau ir para o hospital / É hora da 

Isabel limpar o hotel / É hora do padre Rissa rezar a missa
E lá se foi o padre.
Mas com a barriga tão estufada, fez da missa uma salada:
Salada, saladinha / Bem temperadinha / Com sal, 

pimenta e...e...
Cadê o toucinho que estava aqui?
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Na segunda metade do século XlX, com o domínio do 
Realismo na literatura como uma forma de revelar 
o mundo, os escritores assumiam uma postura 

cientificista em relação aos fatos reais, eliminando na linguagem 
a subjetividade em favor da clareza e da objetividade. 

Desse modo, a linguagem realista, tanto na literatura 
como na pintura. ganhou grande relevância ao retratar e 
denunciar problemas sociais, como a miséria, o desamparo, 
a fome, a opressão no trabalho, inclusive contra crianças que 
trabalhavam nas fábricas, submetidas ao frio, ao cansaço 
excessivo, à desnutrição.

A Europa passava por grandes transformações, 
capitaneadas pela revolução industrial, as cidades cresciam, 
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com o êxodo rural, provocado pela saída do campo de 
trabalhadores rurais que buscavam trabalhos nas fabricas. 
Nas periferias das cidades o solo era retalhado para dar 
origem a bairros pobres e desassistidos pelas prefeituras 
com benefícios urbanos básicos, o que contribuía para a 
disseminação de doenças, e a arte realista se tornava tribuna 
para descrever a precariedade da situação vivenciada pelas 
pessoas, promover denúncias. 

A criança, nesse universo, tinha novos papéis: as pobres 
eram exploradas nas fábricas e outros locais de trabalho e 
as demais, quando iam   à escola, era apenas para aprender 
a ler, escrever e fazer contas. Mas, apesar de tudo, algumas 
mudanças começavam a ser construídas.

Vista agora como um ser com necessidades próprias e 
não mais como um adulto em miniatura, começou a ser criada 
para a criança uma leitura específica, onde se afirmava a 
preocupação em encantá-la e, ao mesmo tempo, a auxiliasse 
na formação do gosto pela leitura, na aquisição de valores e 
formação do caráter.

Muitos livros eram publicados e os temas abordados  
chamavam a atenção de escritores da época, inclusive de alguns 
que não se ocupavam com a construção de obras infantis, mas 
que percebiam a relevância da questão, e passaram a formular 
agudas críticas sobre o que ocorria em seus países, exigindo 
urgentes medidas de mudanças de paradigmas.

Esse foi o caso de Eça de Queirós.  Embora nunca tenha 
escrito obras destinadas à infância e à juventude, empenhou-
se muito em análises gerais e críticas sobre a questão, como 
se pode observar em Cartas da Inglaterra, obra em que o 
escritor reuniu vários textos referentes a Portugal  e outros 
países, analisando fatos da época, entre 1874 e 1879, quando 
trabalhava no consulado português, na  Inglaterra.

Nessa obra, Eça lamenta que Portugal pouco se ocupasse 
da produção de obras que atendessem às necessidades 
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estéticas e culturais desses grupos etários, criticando a 
entrada no país de certos livros estrangeiros, ironizando, por 
exemplo, as edições francesas, a que chama, ironicamente, 
de “volumes dourados”:

“Não falo d’ esses extraordinários 
volumes dourados, publicados pelos 
editores francezes em encadernações 
decorativas, como fachadas de catedrais, 
que custam uma fortuna, contém um 
texto que nunca ninguém lê, e são 
oferecidos às creanças, mas realmente 
servem para obsequiar os papás”.

O escritor fala de sua preocupação com as crianças 
portuguesas, de famílias pobres, que jamais poderiam ter 
acesso a essas luxuosas e caras obras, que guardavam 
semelhanças com ricas fachadas de catedrais, mas, ao 
mesmo tempo, lamenta a situação das crianças ricas, que 
nada aproveitavam desses monumentos tipográficos, que 
as famílias utilizavam como ornamentos nas suas  bem 
decoradas salas.

Esses livros serviam apenas para que essas famílias 
ricas exibissem às visitas seu apreço à cultura e à educação, 
satisfazendo, no fundo, às suas vaidades.

Jamais as mães permitiriam que as belas ilustrações 
gravadas a aço fossem tocadas pelas mãos das crianças, 
que as sujariam, podendo, no máximo, serem vistas de longe. 
Era para isso que serviam essas obras, para serem vistas de 
longe como peças decorativas.

Sem acesso aos livros luxuosos vindos da França, as 
crianças portuguesas de famílias ricas tinham nas escola 
pesadas aulas de latim e de retórica, enquanto as crianças 
pobres nada possuíam, que pudesse estimular sua 
imaginação e criatividade.
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Isso era lamentado pelo escritor, que comparava a 
educação portuguesa com a inglesa, onde era valorizada a 
literatura orientada para as crianças, com os seus clássicos 
e com a literatura moderna, cheia de inovações.

                      Literatura Infantil Na Inglaterra

Eça ressaltava a existência, na Inglaterra, de um mercado 
editorial forte para esse tipo de produção literária, onde não 
faltavam talentosos escritores nem um público atento e ávido 
por novidades no setor.

Informava que mal o bebê começasse a soletrar, já 
encontrava à sua disposição livros especiais, adequados à sua 
situação. Essa adequação se estabelecia através do número 
de páginas, nunca superior a doze, histórias curtas, impressas 
com letras grandes, linguagem muito clara e belas ilustrações.

Além de descrever as características dos primeiros 
livros destinados ao bebê, Eça de Queirós expõe o que se 
destinava, na Inglaterra, a crianças com seus oito,nove anos 
de idade e explica :

“quando o pequeno alcança seus oito, 
nove anos, que leituras seriam as mais 
adequadas ? As histórias de viagens, de 
caçadas, naufrágios, de destinos fortes, 
ou a salutar chronica do triumpho,do 
esforço humano sobre a resistência da 
natureza”. (...) “Tudo isso é contado n’ 
uma linguagem simples, pura, clara”.

Literatura Natalina

Eça de Queirós exalta ainda a produção literária destinada 
à infância no período natalino sem se esquecer de ressaltar a 
beleza das livrarias que expõem as obras na época do Natal : 
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“As lojas dos livreiros estão um paraíso. Não 
há nada mais pitoresco, mais original, mais 
decorativo que as encadernações inglesas; 
e as estampas, as cores leves e aguadas, 
oferecem quase sempre verdadeiras obras 
de arte, de graça, de humor”. 

Ao ressaltar  a qualidade textual, ilustrativa e impressa das 
obras inglesas destinadas à infância, Eça ativa suas críticas 
contra a importação, por Portugal, das obras francesas de 
difícil leitura e aparência de catedrais, lembrando que nos 
critérios de importação adotados figura a preocupação em 
completar a mobília da casa e nunca a preocupação em 
educar o espírito. A tudo isso ressalta que os preços dos 
livros ingleses eram tão baixos, que poderiam fazer felizes 
as crianças portuguesas, além de serem rasgados pelos 
pequenos leitores: 

“E quantos milhares de crianças se 
fariam felizes com estes bonitos livros 
que para serem populares e se poderem 
despedaçar sem prejuízo, devem custar 
menos de um tostão”.

Apesar do pequeno preço, essa literatura era desprezada 
em Portugal, que se ocupava em valorizar aparências 
luxuosas, em lugar de se ocupar com conteúdos textuais e 
ilustrações adequadas às necessidades infantis.

Falando sobre a bela literatura natalina, Eça   observa que 
além da Inglaterra, outros países da Europa como a Bélgica, 
a Holanda, a Alemanha, a Dinamarca, a Suécia apresentavam 
uma produção literária de grande valor. E quando compara 
essa produção com a produção portuguesa, ele escreve: “Em 
Portugal, nada. Eu ás vezes pergunto a mim mesmo o que é que 
em Portugal leem as pobres creanças. Creio que se lhes dá Filinto 
Elysio, Garção, ou outro qualquer d’esses mazorros sensaborões, 
quando os infelizes mostram inclinação para leitura”.
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O Que Faltava Nos Textos,
Segundo a Faixa Etária?

Eça de Queirós sentia que faltava nos textos oferecidos 
a crianças e jovens um tipo de conteúdo muito engraçado 
e alegre para os bebês; um conteúdo pacifista, capaz de 
emocionar as crianças de oito ou nove anos, histórias 
comoventes de soldadinhos de chumbo capazes de 
despertarem um justo horror contra a guerra. 

Para leitores de doze a quinze anos, o recomendado 
seriam descrições dramáticas do universo, popularização 
das ciências, estudos cativantes do mundo das plantas, do 
mar, das aves. O que se almejava seria a apresentação da vida 
social temperada de um modo que nem uma realidade muito 
crua ponha no espírito tenro securas de misantropia, nem 
uma falsa idealização produza uma sensibilidade mórbida.

O que era buscado por Eça, é o que ainda se busca hoje, 
ou seja, articulação entre a realidade e a fantasia nas obras 
para crianças e jovens, ao lado da aventura de viver junto à 
beleza que advém das coisas simples do mundo, em lugares 
calmos, bem longe das sangrentas guerras.
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O artigo coloca em debate o luto na literatura 
para crianças e jovens. Trata-se de um tema 
delicado, que tem chamado a atenção de 
diversos especialistas, em diferentes países, 
como se verá neste texto. No Brasil, o tema tem 
sido abordado por vários autores, e alcançou 
muito sucesso com José Lins do Rego.

The article discusses grief in literature for 
children and youth. This is a delicate subject that 
has attracted the attention of many specialists 
in different countries, as will be seen in this 
text. In Brazil, the theme has been approached 
by several authors, and has achieved much 
success with José Lins do Rego.
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Aline Rosa de Lima*
O LUTO NA LITERATURA PARA

CRIANÇAS E JOVENS
THE MOURNING IN LITERATURE FOR CHILDREN AND

YOUNG PEOPLE MAN

Muito se tem discutido sobre o que é literatura 
infantil e como ela se colocaria em relação às 
obras literárias destinadas aos adultos. Aqui se 

torna oportuno lembrar que a separação oficial dos mundos 
dos adultos e das crianças ocorreu em 1959, com a Declaração 
Universal dos Direitos da Criança, que determinava que a 
garotada   deveria ter proteção adequada e especial, em razão 
de sua imaturidade física e intelectual.

Consideradas as divergências geradas pelas variantes 
culturais dos direitos, onde, por exemplo, a questão da 
liberdade religiosa era vista como um perigo por países 
onde a religião era de imensa importância no convívio 
cotidiano, a citada Declaração passou por inúmeros debates 
internacionais, até conseguir a adesão significativa que hoje 
desfruta na maior parte dos países.

A morte e o processo do luto
nunca gozaram de muito prestígio na

literatura, a não ser em contos de terror.

*Com Mestrado em Letras, é professora na Fesp
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O conceito de “infância” também gerou muitas polêmicas. 
Uma indagação não encontrava resposta: “quando alguém 
deixa a infância para se tornar maduro?”

As academias científicas e educacionais buscaram 
respostas. Jean Piaget dividiu a infância em quatro estágios: 

1) Período Sensóriomotor, que é caracterizado pela forma 
como a criança entende o mundo, reunindo a experiência 
sensorial com a atividade física. Ocorre entre zero e dois 
anos de idade, período em que o bebê melhora seus reflexos 
inatos. 2) Período Pré-Operacional de Concreto, que ocorre 
entre dois e sete anos de idade, quando a criança inicia sua 
fase escolar e se relaciona com grupos secundários, ou seja 
os que se situam fora do ambiente familiar. Esse tipo de 
contato, com crianças, professores e outras pessoas, terá 
grande influencia em seu desenvolvimento social. 3) Estágio 
Operacional Concreto, quando a criança começa a usar 
o pensamento lógico, em situações concretas, entre sete 
e onze ano de idade. 4) Estágio Operacional Formal, que 
ocorre quando a criança adquire raciocínio lógico em todas 
as circunstâncias, incluindo o raciocínio abstrato, o que 
acontece a partir de onze anos de idade.

De posse desses e de outros conhecimentos, a escola 
atual organiza os seus currículos e programas educacionais, 
sempre com o intuito de proteger a criança e promover 
seu desenvolvimento pessoal e social. Seus programas de 
leitura incluem textos que divertem, apurem a sensibilidade, 
estimulem a curiosidade, instiguem o prazer das descobertas, 
mas, de modo geral, evitam temas como a morte e o luto.

Isto não impede que a literatura mundial apresente belos 
textos sobre a perda, a dor e o luto, envolvendo crianças. É o 
caso de “Jane Eyre”, de Charlote Bronte. Jane Eyre vive na 
história, dois momentos dor e luto: o primeiro com a morte 
da mãe, o que a levou a morar num orfanato e o segundo, 
com a morte de sua amiga Helen Burns.
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A morte e o processo do luto nunca gozaram de muito 
prestígio na literatura, a não ser em contos de terror, 
provavelmente porque o ser humano reluta em aceitar que, 
de modo inevitável, a vida chega ao fim. Mas não é só isso. A 
instituição do mercado editorial tem sua parcela de contribuição.

A Indústria do Livro e a Criança

A noção de “infância” começou a se tornar clara a partir do 
final do século XVll, com a ascensão da burguesia e as mudanças 
sociais que advinham tanto da Revolução Industrial como, 
mais tarde, da emergência da sociedade moderna, quando a 
necessidade de saber ler e escrever foi se tornando praticamente 
imprescindível para viabilizar o acesso ao mercado de trabalho.

Naquele momento, a criança começava a deixar de ser vista 
como um adulto em miniatura para ser reconhecida como um 
ser com necessidades e interesses próprios, que exigia um olhar 
atento e um tratamento cuidadoso.

Logo, segmentos do comércio entenderam que havia 
necessidade de uma literatura específica, com textos ágeis, 
atraentes e divertidos para o novo público que surgia – e, onde, 
obviamente, não havia lugar para o luto. 

As primeiras livrarias orientadas para crianças e jovens 
surgiram, em 1750, com o britânico John Newbery, seguido pelo 
francês Arnold Berquin, tendo também se destacado, pouco 
depois, o livreiro inglês John Marshall.

Na verdade, os editores haviam percebido que os livros 
editados para crianças e jovens podiam funcionar como 
formadores de novos leitores. Deviam ser escritos com agilidade, 
imprimindo sensibilidade poética aos textos, para interessar o  
leitor, prender sua atenção, encantá-lo, transformando a leitura 
num ato tão prazeroso que se tornasse capaz de gerar um hábito.

Por não se prender em grandes reflexões, em raciocínios 
profundos, entendiam que esse tipo de texto podia ser produzido 
por escritores “menores”,  que, por entreter o leitor, ajudaria que 
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ele aprendesse a gostar de ler, e tornar-se um leitor maduro 
para consumir “obras sérias”, adultas, assegurando o êxito 
do mercado futuro.

As estratégias variavam, conforme o panorama social 
da época, além do interesse e condições do editor. Obras de 
entretenimento, textos claros, para distração dos estudos, 
para leitura nos trens, cada vez mais presentes nas cidades, 
textos agradáveis para leitura nos serões familiares, e, como 
já foi demonstrado, livros que formassem leitores de outros 
livros semelhantes.

John Newbery, em sua livraria especializada em obras 
para crianças e jovens, vendia textos baratos, e, às vezes, 
promovia vendas casadas com um brinquedo, o que 
estimulava a aquisição de obras literárias, ao mesmo tempo 
que remetia a transação para uma associação entre o livro 
e o lúdico.

Na França, Berquin imprimiu à sua linha editorial alguns 
requisitos centrados na ideia de divertir as crianças e, ao 
mesmo tempo, levá-las a valorizar as práticas virtuosas. Desse 
modo, no lugar de ficções extravagantes e do maravilhoso 
bizarro, passava a oferecer aventuras que pudessem ser 
comparadas a situações vividas no seio de suas famílias.

John Marshall, ao lado de livros infantis, publicava jogos 
e cadernos de pintura para crianças. Encadernava os livros 
com papéis coloridos manchados, onde eram colocadas 
etiquetas com o título da obra. 

Já estava consolidada a certeza de que havia um mercado 
paralelo à escola, onde a produção necessária ultrapassava 
os papéis dos manuais escolares e livros de formação. 
Propunha-se como alternativa à produção literária oriunda 
dos contos maravilhosos de Perrault, Grimm, Andersen 
e outros, que originalmente estavam voltados ao público 
adulto, recontando antigas histórias orais que animavam os 
serões familiares.
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Além do conteúdo, cada vez mais se ocupavam com 
elementos como ilustrações, cores, capas para competir com 
a crescente concorrência e atrair leitores.

Para se ter ideia do impacto causado pelo primeiro editor 
de literatura voltada à infância e à juventude, basta lembrar 
que, após a morte de John Newbery, sua família continuou 
tocando seu empreendimento, e, em 1922, nos Estados 
Unidos seu nome foi lembrado para cunhar a “Medalha 
Newbery”, criada para premiar anualmente o melhor livro 
infantil  daquele país.  

A Morte e o Luto Como Memória

O luto tem sido abordado em obras memorialísticas e, 
de certa forma, até tem se tornado moda, na atualidade, com 
descrições de sentimentos fortes e situações dolorosas. 
Em alguns casos, chegam a soar como pedidos de socorro, 
porque os autores narram fatos doloridos, vivenciados por 
eles mesmos, como o sentimento de solidão após a viuvez, 
ou perda de parentes. É o caso do escritor Julian Barnes, que 
teve, em 2009, seu livro “Nada a temer”, publicado no Brasil 
pela Editora Rocco.

David Rieff publicou um belo livro dobre a doença e a morte 
de sua mãe, a brilhante intelectual Susan Sontag, falecida 
em dezembro de 2004. Em descrições precisas, expõe os 
nove meses em que sua mãe lutou pela vida,  afirmando que 
ela tinha pavor da morte, mas lutava bravamente e sem um 
minuto de hesitação contra um câncer. Ele afirma que, para 
ela, a mortalidade parecia tão injusta quanto um assassinato, 
e procura ganhar adesões dos leitores em seus desabafos.

Em 2012, numa linha diferente, Mia Couto publicou uma 
obra ficcional “A confissão da leoa”, onde aborda os ataques 
de leões selvagens contra mulheres de uma aldeia indígena. 
Uma habitante da aldeia, Mariamar, que perdeu Silência, sua 
irmã, no ataque de uma das feras, sabe que carrega em si 
mesma o sentimento de perda, que ali é atávico, pela falta de 
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perspectiva que marca o cotidiano local. Relembra a fala de 
sua mãe, que já falava de sua avó e de sua bisavó, silenciadas 
pelos homens, que, na condição de machos, tinham o poder 
das ações e das falas perante as mulheres.

No Brasil, em geral fugindo da morte, mas abordando a 
separação dos pais e a sensação de perda, vários livros têm 
sido publicados, tendo como pano de fundo a psicologia. São 
obras bem intencionadas, que buscam auxiliar crianças e 
jovens que passaram por perdas mas  têm deixado a desejar 
no campo da estética, da densidade literária.

Faltam a elas o que sobra em “Menino de Engenho”, em 
que a morte da mãe e as sensações de perda turvam a vida 
do protagonista Carlinhos, num período que vai dos quatro 
aos doze anos de idade.

Trata-se de uma obra ficcional, narrada em primeira pessoa 
por um narrador-protagonista, adulto, que parte em busca da 
infância perdida através da reconstrução memorialística.

“Eu tinha uns quatro anos no dia em que minha mãe 
morreu” – é assim que se inicia no romance “Menino de 
Engenho” a evocação melancólica de uma criança que perde 
no mundo suas principais referências quando perde a mãe.

A mãe morreu assassinada pelo marido, que foi para a 
prisão. A cena nunca foi esquecida pelo menino :

“Dormia no meu quarto, quando pela manhã 
acordei com um enorme barulho na casa toda. 
Eram gritos e gente correndo para todos os 
cantos. O quarto de dormir de meu pai estava 
cheio de pessoas que eu não conhecia. Corri 
para lá e vi minha mãe estendida no chão e 
meu pai caído em cima dela como um louco. A 
gente toda que estava ali olhava para o quadro 
como se estivesse a assistir um espetáculo. 
Vi então que minha mãe estava toda banhada 
em sangue e corri para beijá-la, quando me 
pegaram pelo braço com força”.
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É a partir daí, tão cedo, que o menino Carlinhos vai iniciar 
nova etapa de sua vida, passando a conviver com as tias, 
servas e ex-escravos . Vai viver no engenho do avô, onde terá 
convívio com os moleques da bagaceira, solto, sempre pronto 
para buscar frutas no pomar, nadar nos rios e correr, numa 
movimentada infância. Tão movimentada quanto descuidada, 
porque ninguém se ocupava em orientar o menino.

As tias eram duas mulheres bem diferentes entre si. 
Maria, a que era boa, era carinhosa, mas se sentia fraca diante 
da outra, Sinhazinha, a que era malvada, comandava a casa do 
avô, mas com um despotismo sem limites. Com ela estavam 
as chaves da despensa, e era ela quem mandava nas negras, 
no serviço doméstico, como conta o menino, que a define 
como “o maior tormento da minha meninice”.

De fato, guardou dela lembranças terríveis. E conta: 

“Numa ocasião, jogando pião na calçada, o 
brinquedo foi cair em cima de seu pé. A velha 
levantou-se com uma fúria para cima de mim, 
e com seu chinelo de couro encheu-me o 
corpo de palmadas terríveis. Bateu-me como 
se desse num cachorro, trincando os dentes 
de raiva. E se não fosse a tia Maria que me 
acudisse, ela teria me despedaçado”

José Lins do Rego cultivava a narrativa como memória, 
registro literário de um tempo, de um local, de um grupo, 
de um fato.

Fala do engenho com desenvoltura, já que ele próprio 
ali tinha vivido. Pertencia à aristocracia rural, visto que era 
neto de um rico senhor de engenho, e tinha sido criado livre 
e solto entre canaviais, olhando as máquinas do engenho, 
brincando com a meninada.

Assim, é a partir da memória do vivido que vai construindo 
a sua narrativa.
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Carlinhos, o protagonista do romance, conta que quando 
chegou ao Santa Rosa os moleques o esperavam, mas 
não se aproximaram. Por um instante, as classes sociais 
diferentes a que pertenciam os mantiveram separados. Os 
moleques ficaram olhando encantados para suas roupas e 
os cordões de couro ou metal que as enfeitavam, só depois 
se aproximaram e partiram para as travessuras. 

Ele descreve o encontro : 
“Os moleques estavam me esperando, mas 
não se aproximaram de mim. Desconfiados, 
eles olhavam para o meu pijama, para os 
meus alamares, encantados, talvez com a 
minha roupa. Porém, aos poucos foram se 
chegando, que pela tarde já estavam de 
intimidade. E fomos à horta para tirar goiabas 
e jambos. O que chamavam de horta era um 
grande pomar. Muito de minha infância eu iria 
viver por ali, por debaixo daquelas laranjeiras 
e jaqueiras gordonas”.

 O escritor, como o protagonista de seu romance, havia 
sido criado em estreito convívio com o engenho. No chão 
açucareiro tinha como parceiros de brincadeiras os primos e   
os moleques pobres da bagaceira.  Convivera com sertanejos, 
com trabalhadores miseráveis, com ex-escravos, absorvendo 
o modo de ser de cada um, seus padrões de conduta.

Os engenhos descritos em suas obras, que se ocupam 
da  cana-de-açúcar  como a maior riqueza do país na época, 
mostram com clareza as   relações   sociais  em que   aquela 
sociedade se estruturava.

Os engenhos entravam em crise e pegava de surpresa 
aquela gente que não conseguia entender o que estava 
acontecendo. Como poderia aquela gente mal letrada, pobre 
e simples compreender que, em São Paulo, a produção se 
modernizava com usinas, que exportavam açúcar, matando 
os antigos engenhos, que no passado haviam sido tão ricos?
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Não conseguiam compreender como chegava aquela 
decadência econômica, e também José Lins do Rego disso 
não se ocupa no romance.

Tem uma preocupação memorialística neste romance, 
onde recupera lembranças de sua infância, num texto cheio 
de poesia.

Realiza, pode-se dizer, uma crônica da época, atendo-se 
ao modelo da família patriarcal e aos costumes de então.

Ocupa-se em falar de um menino que se encontra em fase 
de descoberta de si mesmo, e na sua relação com o espaço 
que o cerca e que, neste caso, é o engenho.

O adulto relembra, buscando a infância perdida, e sua 
melancolia recai sobre todas as coisas, sondando o vazio 
que restou com o fim do engenho, das pessoas e bichos que 
conferiam vida àquele lugar, com a perda definitiva de sua 
casa e seus parentes. Enquanto pode lembrar e recuperar na 
memória o que se esfumou, ele lembra.

Assim, movimentadas pelo fluxo da memória, ressurgem  as 
histórias noturnas, contadas nos longos serões pelas escravas 
e amas de leite; ressurgem o medo, a insegurança do corpo em 
crescimento que começa a deixar a infância, as inquietações da 
puberdade; o sexo logo se revela exigente    e logo ocorre a busca de 
compreensão, aprendendo com vacas e touros, os outros animais 
do campo, e contando sempre  com a sabedoria da molecada.                                                              

 O contato do menino da casa grande com os primos, 
com os moleques da  bagaceira e  todo  seu  universo  afetivo  
reaparecem, também, com a tia  que  era muito parecida  com  
a  mãe  morta,  a  mulher  que  apanhava  do  marido  e  lhe  
ensinava  as  primeiras  letras,  a prima  Lili,  tão  frágil  que  
mais  parecia  anjo  do  que  gente,  a  paixão  por  Maria  Clara,  
e o carinho  pelo  seu amado carneiro Jasmim.  

Lá estava também a prostituta negra que era professora 
em coisas de sexo, onde ele conheceu a “doença do mundo”, 
sofrendo grave doença sexualmente transmissível aos doze 
anos de idade. 
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                                  Tristeza

A vida era agitada no engenho, com tantas descobertas, 
mas ao recordar tantos acontecimentos, procurando sua 
identidade, sente novamente aquele fundo triste que sempre 
o havia acompanhado.

 E confessa :
“Gostava de saltar com meus primos 
e fazia tudo o que eles faziam. Metia-
me com os moleques por toda parte. 
Mas, no fundo, era um menino triste. 
Às vezes dava para pensar comigo 
mesmo, e, solitário andava por debaixo 
das árvores da horta, ouvindo sozinho 
a cantoria dos pássaros”.

Esse prazer de ficar sozinho, pensativo, figurava como 
um jeito de se encontrar consigo próprio. E se repetia nos 
passeios que fazia montado em seu carneiro Jasmim, ao 
entardecer, nas  longas caminhadas, em comunhão com a 
beleza tranquila da vida campestre.

De onde chegava de repente aquela tristeza? Não dava 
para saber, mas chegava fazendo o menino procurar refúgio 
dentro de si próprio. O tempo foi passando e, com doze anos 
de idade, chegou o tempo de Carlinhos ir para o colégio, para 
iniciar nova etapa de sua vida.

Agora tinha vícios, conhecimentos cheios de malícia, 
mas não havia perdido o medo de lobisomens, de seres 
fantasmagóricos que integravam as histórias que eram 
contadas nas noites do sertão.

Religião era coisa que Carlinhos não tinha, por isso 
também não tinha medo do diabo, nem do fogo do inferno. 
Só tinha medo de lobisomens e outros seres fantásticos, que 
viviam com os sertanejos do engenho. E medo da morte, que 
sempre ronda os viventes, trazendo dor e luto. 
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Este romance foi publicado em primeira dição em 
1932, afirmando-se como peça regionalista e uma das mais 
aplaudidas obras literárias do país.

Outra obra que marca com bastante força o sentimento 
de perda na infância é o conto “Negrinha”, de Monteiro 
Lobato. O conto fala de uma menina órfã, que era maltratada 
por dona Inácia, sua patroa, uma mulher azeda, que era 
tão religiosa quanto perversa. A menina “era assustadiça 
e muda”, visto que não podia compreender porque levava 
tantos cascudos, beliscões, croques, pontapés. Mas um dia, 
chegaram visitas e as pancadas pararam. Eram sobrinhas de 
dona Inácia que haviam chegado, meninas brancas e ricas, 
que insistiam para que a tia deixasse Negrinha brincar com 
elas. A contragosto, dona Inácia deixou. Negrinha encantou-
se com uma boneca de louça, que fechava s olhos e dizia 
“mamãe”. A menina embalava com carinho o brinquedo, 
cuidava muito bem da boneca, tomando consciência do que 
era brincar e de quanto era maravilhosa essa atividade. No 
final das férias, as meninas foram embora e Negrnha voltou 
à sua rotina de trabalho, Sonhava com bonecas louras, que 
abriam e fechavam os olhos, falando “mamãe” e quando 
acordava revia como sua vida era triste. A sensação de perda 
era dolorida e Negrinha foi deixando de comer, tornando-se 
cada vez mais fraca. Morreu, da mesma forma como havia 
vivido, sem atenção ou cuidado.
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Antonio Barreto, o poeta, autor de Vastafala 
contou-nos um pouco de sua trajetória 
na breve entrevista realizada em janeiro 
de 2018, falou de sua carreira acadêmica, 
profissional e sobre como ingressou no 
caminho das palavras.

Antonio Barreto, the poet, author of 
Vastafala told us a bit of his trajectory in the 
brief interview held in January 2018, spoke 
of his academic career, professional and 
how he entered the path of words.

Antonio Barreto. Vastafala. Poems

Autor e Texto
Author - Text
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Janusa Guimarães Gomez*

DIÁLOGO COM O AUTOR DE
VASTAFALA, ANTONIO BARRETO

DIALOGUE WITH THE AUTHOR OF VASTAFALA, ANTONIO BARRETO

Aentrevista não teve como objetivo buscar material 
para as análises dos poemas de Vastafala, os             
quais foram objeto de uma leitura estilística para 

o trabalho de Mestrado desta pesquisadora, mas conhecer 
um pouco da trajetória do autor a fim de somar informações 
para a sua fortuna crítica. Assim, as perguntas não focalizam 
exclusivamente as obras, mas na vida do poeta.

No dia 15 de janeiro de 2018, estive em Belo Horizonte 
para um colóquio com  Barreto, alguns meses antes entrara 
em contato com ele por meio de sua conta no Facebook, e 
ele, muito gentilmente, respondeu a minha mensagem. Assim, 
em pouco tempo, agendamos a data de nosso encontro.

Levei uma câmera para filmar e, assim, não perder 
detalhes importantes. 

Antonio Barreto nasceu em Passos, interior de Minas 
Gerais, no dia 12 de junho de 1952. Desde cedo, interessou-
se pelas palavras, escrevia textos, poemas e seus escritos 
eram lidos pelos colegas no jornal da escola. 

*Mestre em Linguística, Universidade Cruzeiro do Sul, Unicsul
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Foi o idealizador da Revista Protótipo que chegou ao 

volume sete, tendo ele mesmo como ilustrador da capa de 
algumas edições.

Seu primeiro livro de poemas, O sono provisório recebeu 
vários prêmios e também notas em jornais da época, 
inclusive uma de Carlos Drummond de Andrade, isso foi 
importante para Barreto, pois ele era um admirador do poeta, 
assim os dois mantiveram uma amizade epistolar.

Providenciado por um amigo em comum, Antonio 
Barreto teve a oportunidade de conhecer Carlos 
Drummond pessoalmente e é com essa experiência que 
iniciamos a entrevista:

1. Como foi conhecer pessoalmente Drummond? Se puder,
  relate como foi o encontro, quem foi junto?

Foi maravilhoso. Eu estava nervoso e, nessa época, 
ainda fumava, então falei para os demais (amigos 
que foram comigo) subirem, enquanto eu fumava 
um pouco pra ver se passava o nervosismo. Tomei 
coragem e peguei o elevador. Assim que cheguei 
ao apartamento, lá estava ele me recebendo na 
porta. Conversamos bastante e escrevi sobre isso 
na revista Ecológico em 2010.

• Barreto já havia comentado antes de começarmos a 
entrevista que havia iniciado, junto com alguns amigos, a 
publicação da revista Protótipo.

2. A Revista Protótipo, como foi concebida?

A ideia surgiu de forma despretensiosa, era 
uma revista literária, sua primeira edição foi em 
dezembro de 1972; publicava poemas e contos 
de um grupo de estudantes do ensino médio, ou 
ginasial, como se dizia na época, com idades entre 
15 e 19 anos.
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A revista era patrocinada por comerciantes 
locais, que desejavam incentivar os jovens e suas 
produções literárias.
A impressão da revista era precária, os textos eram 
datilografados sobre estênceis de mimeógrafo a 
tinta, e as ilustrações exigiam habilidade e paciência, 
porque não eram feitos a lápis, mas a estilete, com 
os quais os estênceis deviam ser perfurados.
Teve 7 edições, a primeira circulou na cidade de 
Passos em dezembro de 1972. Trazia na capa uma 
ilustração de Antonio Barreto, outros capistas 
foram: Carlos Parada, Wagner de Castro, José 
Alexandre Marino e Marco Túlio Costa.
A sétima e última edição circulou em novembro de 1975.

3. Conte sobre as bibliotecas que você montou? Quantas  são e  
  em que lugares? Como aconteceu?

São duas pequenas bibliotecas situadas em 
comunidades (favelas) perto da casa onde moro. 
Uma na Vila Estrela e outra na Vila dos Papagaios. 
Como sempre fui incentivador do hábito da 
leitura – e conheço ou trabalho com vários 
editores/escritores e outras pessoas ligadas à 
área – sempre fazia campanhas entre eles para 
arrecadar livros. Eu ia buscá-los nas suas casas 
(ou empresas) e, depois, era só montar as estantes 
e colocar os livros. Tais locais, na verdade, já 
existiam (perto ou dentro de escolas municipais), 
mas eram praticamente “sem livros”. Então, o 
problema foi resolvido. Com as doações (e com 
livros meus também) as bibliotecas foram/são 
frequentemente reabastecidas. Certa vez (acho que 
em 2005) também aluguei um cômodo que servia 
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de garagem, no bairro São Pedro (onde moro) e ali 
instalei também outra pequena biblioteca – que, 
mais tarde, foi “encampada” pelos moradores do 
bairro (que agora contribuem nas despesas para 
manter o local). Também sou patrono da Biblioteca 
“Antonio Barreto”, da Escola Municipal “Emília 
Leal”, em Passos-MG (minha terra). Ultimamente 
estou começando a doar parte do meu acervo (de 
livros, fotos, jornais, coleções, vídeos, objetos, 
originais/manuscritos etc.) para o AEM (Acervo 
dos Escritores Mineiros) da Faculdade de Letras 
da UFMG (onde estudei). Esse acervo (que já 
conta com obras de grandes escritores mineiros, 
como: Henriqueta Lisboa, Murilo Rubião, Oswaldo 
França Júnior, Cyro dos Anjos, Abgar Renault, 
Affonso Ávila, Fernando Sabino) estará até o final 
desse ano também com minhas obras, no 3º andar 
da Biblioteca Universitária, Campus Pampulha. 
Breve, poderá ser consultado pelo link:
https://www.bu.ufmg.br/bu/index.php/colecoes-
especiais/projetos-de-pesquisa/escritores-mineiros
http://phpext01.fale.ufmg.br/aem/

4. Você lembra do poema que escreveu quando visitou a Índia?

Claro, uai! Ele está publicado entre as páginas 
40 a 47 do VASTAFALA e se chama: “O orvalhado 
suor das estrelas que sofriam de asma”. Foi 
escrito numa viagem de trem entre as cidades 
de Ahmadnagar e Nova Delhi (Índia), em 9 de 
agosto de 1981. Há também outro poema, “O 
rinoceronte que ama” (idem, p. 54 a 60) que 
escrevi em um Acampamento no deserto (perto 
da cidade de Samarra/Iraque), no ano de 1981 
– onde trabalhei como projetista de engenharia 
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civil. Outro poema que escrevi dentro de trem de 
ferro foi o “Granada” (idem, p. 94), numa viagem 
entre as cidades de Tarragona e Lérida (Espanha), 
numa tardezinha do dia 27 de novembro de 1981 
(quando eu já voltava ao Brasil, pela primeira 
vez). Outro poema dessa mesma época é o 
“Navio ancorado no cristal do poente”, que 
escrevi quando chegava de navio em Veneza, em 
dezembro de 1981 (p. 63 de “Vastafala”).

5. O livro “A Barca dos Amantes” foi por encomenda, como 
se deu o processo de criação? Como tudo começou?

Sim, foi a primeira vez que aceitei um trabalho 
literário sob encomenda. Fiz isso talvez por ser 
geminiano: adoro desafios. Em 1989 o editor André 
Carvalho (da Editora Lê, em BH), queria lançar no 
mercado uma coleção de “romances históricos”, 
gênero que estava muito em evidência no mercado 
editorial brasileiro à época. Então, me propôs (e a 
outros escritores também) a escritura de uma obra 
(romance) que tivesse como pano de fundo ou 
cenário a Inconfidência Mineira e seus personagens: 
Tiradentes, Tomás Gonzaga, Marília de Dirceu, os 
poetas do Arcadismo (Cláudio Manuel da Costa, 
Alvarenga Peixoto, etc). Outra exigência: ter em 
mente, como público-alvo, o leitor de ensino médio. 
Como eu já havia estudado História na FAFI-BH – 
e já possuía certo domínio sobre organização e 
métodos de pesquisas históricas etc., topei – apesar 
do prazo curtíssimo: 4 meses. E do “adiantamento” 
para fazer o trabalho: uns 3 salários mínimos... Mas, 
então decidi telefonar para o também romancista 
(e amigo) Rui Mourão – que era diretor do Museu 
da Inconfidência em Ouro Preto – e imediatamente 
ele colocou a meu dispor os “Autos da Devassa” 
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e outros documentos importantes do museu – a 
respeito do assunto. Assim, fui para Ouro Preto 
e, durante uns 30 dias, fiquei por lá sentindo o 
clima da cidade (com seus nevoeiros sombrios-
fantasmagóricos), estudando, pesquisando, 
fotografando e escrevendo, dia e noite. Depois de 
recolhido esse material, nos meses de abril a junho 
fiquei em Passos e depois em Escarpas do Lago 
(Capítólio-MG), na casa de um casal de amigos 
(Luís Giffoni e Cristina), terminando a última versão 
(datilografada) do livro. Foi ótimo porque consegui 
vencer o desafio... e dentro do prazo combinado! E 
acho que ficou um bom romance: também já objeto 
de muitos estudos acadêmicos. Na verdade, chegou 
até a frequentar a lista dos “livros mais vendidos” 
do Jornal do Brasil e da revista Veja.  

6. Você comentou que o livro “a balada do primeiro amor” 
foi para tentar se aproximar de sua filha Larissa. Em que 
ano foi escrito? Qual foi a repercussão no mercado?

Esse romance, escrito inicialmente em 1991/1992, 
nasceu a partir da minha necessidade, como 
pai, de tentar entender a adolescência de minha 
filha, a Larissa – que na época tinha 14/15 anos... 
e hoje já é mãe da Laurinha (minha única neta). 
Trata-se de uma obra que teve realmente grande 
repercussão no mercado, principalmente a partir 
de 1997 (quando foi lançado pela Ed. FTD, de 
São Paulo), com reedições sucessivas. Acho 
que é o meu “best-seller”, talvez já com umas 
36 reimpressões... perdi a conta. É um dos meus 
“filhos” preferidos, ao lado de “Vastafala”. Uma 
obra que me marcou muito, pois na época, para 
escrevê-lo, pude manter contato direto com a 
turma da minha filha e conhecer de perto o que é 
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ser, realmente, um adolescente. No processo de 
escritura eu andei conversando, me aproximando, 
acompanhando e batendo altos papos com os 
amigos/amigas de minha filha, para saber suas 
gírias, seu comportamento, modos de ver e sentir 
o mundo, inseguranças, incertezas, sonhos 
etc. Também serviu para entender um pouco o 
mundo de minha irmã caçula, a Flavinha, que era 
apenas 25 dias mais velha que a Larissa, minha 
filha. E também os mundos de várias sobrinhas 
minhas (Luciana, Elaine e Adriana, de SP), e 
ainda: Mariline, Marina, Bia, Ana Paula, Ana Luísa 
“Loubisclou”, Bárbara “Babá”, Bruna e minha 
afilhada Maíra (que hoje já é até uma estilista 
famosa). Assim, com a desculpa de que o “tio 
sukita” aqui estava escrevendo um livro sobre 
elas, acabei me aproximando e conhecendo, 
realmente, o mundo feminino delas! E talvez tenha 
sido o livro que me deu o maior trabalho, pois 
escrevi-o com uma linguagem de “menina”, como 
se eu fosse a minha própria filha narrando. Quase 
ninguém acredita que tal livro foi escrito por um 
homem, e já adulto (risos!). Adoro esse livro!

7. Alguns de livros foram cobrados em vestibulares em Minas, 
em quais instituições e em que ano? 

O primeiro foi a “Antologia Poética-II”, editado pela 
Ed. Interlivros, de BH, em 1977. Esse foi, na verdade, 
o meu primeiro livro publicado, (antes de O sono 
provisório, só meu, que saiu em 1978). A Antologia 
foi formada pelos poetas mineiros: Geraldo Reis, 
Márcio Almeida, Pascoal Motta, Ronald Claver 
e eu. Em 1980 ela foi adotada para leitura dos 
candidatos ao Vestibular da UFMG (cujo material 
solicitado, com algumas questões, já enviei pelo 
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Sedex). Depois, soube por amigos que também o 
Vastafala foi adotado para o Vestibular da Unicamp 
(mas não sei precisar a data). Vastafala também foi 
adotado para o Vestibular da FAFIPA (Faculdade de 
Filosofia e Letras de Passos, atual UEMG-Passos), 
mas também não sei precisar a data. Sei que outros 
livros meus também já foram “adotados” por aí, em 
várias cidades do país, para exames (Vestibulares, 
concursos etc.), mas não tenho o menor controle 
sobre isso.

8. Sobre um poema seu em um monumento, vi a foto em que 
sua filha Larissa posa ao lado (publicação do Facebook). 
Que lugar é esse? Qual é o poema? Como isso aconteceu?

O poema chama-se “O milagre dos mísseis”: é 
uma primeira versão do que viria a ser, depois, o 
“Espantário ou O milagre dos mísseis”, que está nas 
p. 120-122) de VASTAFALA.
Ele está gravado em bronze num enorme obelisco 
de granito situado na Praça da Paz, inaugurada em 
1986 na cidade de Cachoeiro do Itapemirim (ES). 
A praça também foi composta por uma biblioteca 
com paredes de vidro e toda iluminada quando 
a noite chegava, além de um Circo-escola para 
adultos e crianças. Além disso, foi editada uma 
Antologia intitulada Poemas Para a Paz, com 
os 3 melhores poemas escolhidos e outros 58 
trabalhos finalistas. A homenagem fez parte do 
calendário de eventos mundiais celebrados pela 
ONU naquele ano, em várias partes do mundo, 
chamado “Ano Internacional da Paz”. Através de 
um concurso internacional, a ONU/Unesco escolheu 
3 poemas para representarem uma “mensagem de 
paz” à humanidade, em 3 diferentes cidades do 
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mundo. As 3 escolhidas (entre outras 17 que se 
candidataram) no mundo inteiro, foram: Cachoeiro 
do Itapemirim (Brasil), Ottawa (Canadá) e Narayama 
(Japão). Cada uma dessas cidades inaugurou, 
então, a sua Praça da Paz e nela gravaram o 
respectivo poema escolhido em um obelisco. Mas, 
tem-se notícias de que outras também acabaram 
construindo, no mesmo ano, as suas “Praças da 
Paz”, como: Barranquilla, Cartagena, Cidade México, 
Colônia (Alemanha), Marselha (França), Barcelona 
(Espanha) etc. O poema “O milagre dos mísseis” 
foi selecionado entre 3800 outros trabalhos vindos 
de todo o território nacional e do exterior também 
(em língua portuguesa e espanhola), recebendo o 
prêmio de 50 mil cruzados (à época). 

9. Em que projetos está trabalhando atualmente, além dos 
livros didáticos?

Estou trabalhando em um novo romance que talvez 
se chame A TRAPEZISTA FANTASMA. Esse texto, 
na verdade, começa a partir das lembranças que 
tive, certa vez, de uma trapezista russa por quem 
me apaixonei na adolescência, a Yelena Ekaterina 
Kamienska. Ela chegou na minha cidade com a 
trupe do Circo Nacional de Moscou, que se instalou 
num terreno que ficava ao lado de minha casa. 
Eu não entendia nada do que ela falava (seria 
mesmo “russo”?) e ela, idem. Mesmo assim nos 
apaixonamos. Era linda: loirinha, de olhos azuis, 
alegríssima. Belo dia, tive que ir pra Ribeirão 
Preto fazer uma operação de amígdalas. Fiquei 
por lá uma semana. Quando voltei o circo e ela já 
haviam ido embora. Me desesperei, procurando 
o circo pra todo lado. Até nas cidades vizinhas. 
Necas! Muitos e muitos anos depois, descobri: 
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o tal “Circo Nacional de Moscou” era um circo-
pirata, um circo-fantasma. E na União Soviética 
(hoje Rússia, onde acabamos de perder a Copa 
para a Bélgica) nunca existiu um circo com aquele 
nome. Era um circo mambembe, brasileiro mesmo, 
que corria as cidades do interior usando esse 
nome chamativo. Mas todo Circo é, para mim, uma 
espécie de fantasia ambulante. Uma fantasia que 
anda, coloca interrogações nas pessoas e muda 
de lugar sem nos deixar respostas. Esse também 
é o meu foco filosófico no texto-poema “A noite 
é um circo sem lona”, o leitmotiv existencial que 
perpassa pelo livro todo. Minha vontade é deixar 
as pessoas em dúvida, perdidas entre as fronteiras 
do real e do imaginário. Como na própria vida. 
Essa que, vira e mexe, nos deixa a nocaute... e 
na lona. A “Trapezista...” já está com umas 90/100 
páginas, mas não tenho a menor ideia de quando 
vou terminá-lo. É um livro para a vida toda. 
Quanto aos outros projetos em andamento: são 
vários! Inclusive uma peça de teatro (baseada 
no “Balada do primeiro amor”) e um roteiro 
cinematográfico (idem). Fora os livros de contos (3) 
e a trilogia de poemas intitulada SESQUIPEDALIA 
VERBA (expressão de Horácio em sua “Ars 
Poetica” (p. 97) que quer dizer: “palavras de seis 
pés de comprimento”). Nessa locução, o poeta 
latino aconselha aos autores trágicos que não 
ponham na boca das suas personagens palavras 
demasiadamente compridas e pretensiosas. São 
também (como alguns de “Vastafala”), longos poemas 
compostos em 3 partes: Ópera das Máquinas, Urro 
e Guindaste). 
Esses projetos todos palpitam em minhas gavetas: 
alguns, há mais de 10 anos. Fico reescrevendo-os o 
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tempo todo. Sou muito crítico comigo mesmo. Pode 
não parecer, mas é muito difícil eu tomar coragem 
pra publicar alguma coisa. Tenho até uma frase (que 
costumo dizer aos amigos, quando estamos em roda 
de conversa, em botequim), que poderia resumir 
muito bem como isso acontece em minha cabeça, 
hoje em dia: “Não escrevo o que os outros querem. 
Não canto quando os outros pedem. Não toco 
quando os outros falam. Não olho quando todos, 
mesmo sem saber, estão completamente cegos. 
Mas, nunca paro para deixar o mundo descansar e 
pedir para descer”. 

• A entrevista com o autor de Vastafala se encerra, com uma 
citação de Ferreira Gullar, feita por Barreto: “A arte existe 
porque a vida não basta.” Por isso fico assim: o tempo todo 
encantado com ela. E “vastafalando” pra cá e pra lá, como 
um papagaio de pirata que acaba de descobrir a América.
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