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APRESENTAÇÃO 
 

MOSCOVICI (2003, p.35)  defende que, “às vezes, é suficiente simplesmente transferir um 

objeto, ou pessoa, de um contexto a outro, para que o vejamos sob nova luz e para sabermos se eles 

são, realmente, os mesmos.”  Outorga-se nesse contexto, que nenhuma mente está livre dos efeitos 

convencionais os quais foram submetidas anteriormente, impostas por suas representações, linguagem 

e ou cultura. O nosso pensamento flui através da linguagem, e o organizamos em coerência a um 

sistema previamente condicionado, tanto por nossas representações, como por nossa cultura. Então, a 

força prescritiva das representações é consolidada pela marca irresistível que elas impõem sobre a 

sociedade. É um carimbo a simbolizar uma estrutura que existe antes mesmo que nós comecemos a 

pensar, é uma tradição que decreta o que deve ser pensado. 

Neste sentido, o fomento a um Evento que dialogue com a ideia de múltiplas consciências 

etnicas, de gêneros e de sexualidade se faz necessária ao palco das ações Centro de Pesquisa em 

Etnicidades, Movimentos Sociais e Educação – Opará, órgão suplementar do Departamento de 

Educação – Campus VIII, que intenta uma corroboração com as políticas de pesquisa e   extensão da 

Universidade do Estado da Bahia, no concernente diversidade cultural e educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memórias Opará – Cadernos Resumitivos de Eventos Científico-Culturais do OPARÁ 

ANO 1, V.2, NOV.. 2013. 

 
      DIÁLOGOS DA CONSCIÊNCIA : Desfolclorização dos Sujeitos na Escola 

14 a 16 de Novembro de 2013 
Universidade do Estado da Bahia – Campus VIII 

Prédio Caminhos das Águas Espaço Sala de Reboco 

 
 

 

9 

 

DIÁLOGOS 

 

Diálogo 01 – Relações etnicorraciais na educação 

Grupos étnicos e sua cosmovisão,  legado africano na diáspora: mitos, memórias e identidades; 

pensamento antropológico brasileiro sobre a cultura africana e indígena; A produção sociológica 

brasileira e as questões relacionadas à raça e classe. As demandas do movimento negro e indígena na 

sociedade e o silêncio sobre as práticas de racismo na escola. A sociologia e as questões de 

multiculturalismo. Cultura, globalização e identidade nacional. A literatura negra: a questão a 

subjetividade. A literatura Indígena e os novos olhares;  As questões de sociabilidade da população 

negra e indígena em autores brasileiros e estrangeiros 

Diálogo 02 – Gênero e sexualidades na educação 

Análise sociológica da educação na perspectiva das relações de gênero. Relações sociais entre os 

sexos na educação. A participação social e na educação e a apropriação de conhecimentos; as 

contribuições de gênero e das gerações na reconstrução do conceito de uma educação 

contemporânea. A dimensão do gênero na formação integral dos sujeitos; Sexualidades e Educação;  

Educação Sexual e os grupos étnicos; Saúde e sexualidades de grupos étnicos;  Ecofeminismo e meio 

ambiente. Gênero e relações na escola da pós- modernidade. 

Diálogo 03 – Diversidade Cultural na Educação Básica 

A diversidade como constituinte da condição humana. Diversidade e questões de gênero. A cultura 

como universo simbólico que caracteriza os diferentes grupos humanos. A  diversidade étnico-racial 

com ênfase nas histórias e culturas dos povos indígenas e africanos. A diversidade na formação da 

cultura brasileira. A diversidade social e as desigualdades econômicas. A educação escolar como 

catalisadora e expressão das diversidades. 
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Diálogo 04 – Educação Transdisciplinar e transversal 

O trabalho com temas transversais  na sala de aula: fazendo dialogar vida e conteúdos curriculares. A 

construção de projetos de trabalhos com a pluralidade da cultura brasileira na educação básica, na 

perspectiva da transversalidade. Proposta de um currículo contextualizado com a educação 

contemporânea; Concepções de desenvolvimento e aprendizagens que subsidiam a educação na 

diversidade cultural. Organização do trabalho pedagógico; práticas pedagógicas em sala de aula e na 

comunidade. Praticas pedagógica nas diversas séries da Educação Básica. Planejamento e avaliação 

de projetos transdisciplinares. Princípios metodológicos para o ensino dos diversos Componentes 

Curriculares e o diálogo com os temas transversais. 
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PROGRAMAÇÃO 

 

14/11 (Quinta - feira) 

 

Noite 

 

17:30 – CREDENCIAMENTO 

 

18:30 – ABERTURA DO EVENTO 

 

19:30 – PALESTRA 01 – Diversidade Cultural na Contemporaneidade – Programa de Pós-Graduação 

em Mestrado Profissional Gestão e Tecnologia Aplicada à Educação – GESTEC – Dra. Jordalina 

Bispo dos Santos  

 

21:30 – COQUETEL DE LANÇAMENTO DO EVENTO 

 

22:00 – FESTA CULTURAL – BANDA 

 

15/11 (Sexta-feira) 

 

8:30 – APRESENTAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES 

 

11:00 – LANÇAMENTO DA REVISTA OPARÁ – Grupo de Pesquisa em Etnicidades, Movimentos 

Sociais e Educação – GPEME 

 

Tarde 

 

14:00 – RODAS DE DISCUSSÃO – SUJEITOS NEGROS, INDÍGENAS, RELAÇÕES DE GÊNERO E 

SEXUALIDADES – Coordenação – Programa de Pós-Graduação em Crítica Cultural – Pós-Crítica 
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16:00 – SESSÃO DE CINEMA COMENTADA: Representações sociais de Gênero, Raça e Sexualidade 

– Coordenação – Márcio Nicory – IFBA/OPARÁ 

 

Noite 

 

19:00 – Mesa de Discussão – Desfolclorizando os sujeitos na Escola – Programa de Pós-Graduação 

em Crítica Cultural – Pós-Crítica 

 

TEMA 01 – Identidade Cultural e as representações dos sujeitos no processo de escolarização – Me. 

Quércia de Oliveira Cruz 

 

TEMA 02 – Gêneros e Sexualidades na Escola – Ma. Juliana de Andrade Moraes 

 

TEMA 03 – Sujeitos Indígenas da Educação – Me. Jucimar Pereira dos Santos 

 

TEMA 04 – Religiosidade na escola – Me. Vanderly Vitoriano de Oliveira 

22:00 – FESTA À FANTASIA – Tema Diversidade Cultural 

 

16/11 (Sábado) 

 

Manhã 

 

8:00 – Minicursos 

 

1 – Educação, Movimentos Sociais e Sexualidades: novos enlaces; 

2 – Corpos moldados e vigiados: transversalizando gênero, sexualidades e questões étnico-raciais na 

educação básica; 

3 – Fluxos identitários em sala de aula; 
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4 – Da negritude à crioulização: reivindicações da identidade negra na literatura; 

5 – Fenomenologia da religião: práticas de desmontagens de verdades instituídas na Educação Básica; 

6 – Direito, educação e sexualidade: breve análise crítica a respeito do reconhecimento da União 

Estável/Homoafetiva; 

7 – O uso de materiais didáticos de História, Literatura e outras artes no ensino e produção do 

conhecimento sobre as populações africanas e afrodescendentes; 

8 – A discussão sobre gêneros em sala de aula: desafios e perspectivas; 

9 – Contação de história: uma viagem ao mundo da literatura infanto-juvenil valorizando a identidade; 

10 – Representações do sujeito indígena na escola: desfolclorização; 

 

Tarde 

 

14:00 – PALESTRA 2 – A tradição oral em contexto escolar: contribuições da oralidade para a 

formação etnicorracial do educando – Programa de Pós-Graduação em Estudo de Linguagens – 

PPGEL – Ma. Margarete Nascimento dos Santos; 

 

16:00 – PALESTRA 3 – 10 anos da Lei 10.639/03 – Programa de Pós-Graduação em Crítica 

Cultural – Pós-Crítica – Me. Kárpio Márcio de Siqueira; 

 

Noite 

 

19:00 – Atividade de Encerramento – Luau Cultural 
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RESUMOS 

 

 JUVENTUDE NEGRA NO COTEXTO ESCOLAR: estudo de caso sobre a 
percepção racial de discentes de escolas públicas 

 
CAROLINE, Ana1 

GOMES, Marli Pereira2  
SILVA, Tassio Ewerton F.3 

                                                                                  SOUZA, Iana Margarida Lima de4                                                                               
SOUZA, Roseanny morais de5 

 
4Graduando Universidade do Estado da Bahia, Paulo Afonso, DEDC-Campus VIII  

(iana.lima@outlook.com) 
 
RESUMO 
 
A escola é comprovadamente um espaço onde são produzidas e reproduzidas cotidianamente práticas 
despercebidas de preconceito e formas populares de racismo, mas em contrapartida vemos nesta, 
importante elo para a redução dos estigmas advindos da sociedade. Este artigo intenta-se e tem como 
objetivo avaliar a percepção de alunos diante das questões étnico-raciais no contexto educacional. A 
pesquisa foi realizada em duas escolas públicas do município de Paulo Afonso-BA, durante o mês de 
outubro de 2013, e constou da aplicação de questionário semi estruturado. Foram realizadas 60 
entrevistas direcionadas a alunos concluintes do ensino médio. As principais variáveis utilizadas foram: 
perfil socioeconômico, perfil étnico-racial, conhecimento sobre a Lei 12288/10, ações realizadas nas 
instituições escolares com base na Lei n.10.639/2003. Sobre os entrevistados os principais resultados 
obtidos foram: dos 60 entrevistados, (64%) são do sexo feminino, faixa etária entre 15 e 25 anos, (68%) 
consideram-se negros, (15%) não se auto declararam em nenhuma etnia, 8 % brancos, 58 % tem 
renda familiar (RF) abaixo de três salários mínimos, e desses 58 % em relação ao nível de 
escolaridade dos pais (NEP),apenas 6 % concluíram o ensino fundamental, evidenciando que o nível 
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de escolaridade esta relacionado a renda familiar,64 % aprovam o sistema de cotas, sobre as Lei 
12288/10 e a Lei 10.639/2003 são desconhecidas pela maioria dos educandos. Os resultados indicam  
 necessidade de reavaliar as ações implantadas no cotidiano escolar para que sejam consolidadas na 
luta por igualdade, fazendo permanente a formação para a cidadania com respeito à diferença étnico-
racial. 
 
 
Palavras-chave: Percepção. Racismo. Igualdade. Escola. Docente.  
 
 
 
 

 

SABERES GLOBAIS EM CONTEXTOS LOCAIS: um passeio sobre o projeto político 
pedagógico escolar 

 

CABOCLO, Acriany Carvalho¹ 
DIAS, Aiane Caroline² 

GOMES, Marli Pereira³ 
RICARDO, José4 

SOUZA, Iana Margarida Lima de5 
 

³Graduado Universidade do Estado da Bahia, Paulo Afonso, DEDC-Campus VIII) 
(marli.eduque@outlook.com) 

  

RESUMO 

 

Este trabalho se apoia nas pressuposições metodológicas da pesquisa qualitativa e se consolida por 
meio da pesquisa participante, realizada em uma escola de ensino fundamental, situada na 
comunidade periférica de Paulo Afonso-BA, teve como propósito acompanhar, participar e analisar o 
processo de elaboração do projeto pedagógico da escola, Tendo como objeto de estudo a temática 
global e local na construção de práticas curriculares, enfatizando as diferenças étnico-culturais e 
valorização dos saberes local. As argumentações foram desenvolvidas com apoio teórico. Em defesa 
do saber local, cabe salientar que no currículo escolar, o local não precisa focar-se somente em 
conteúdos homogêneos, desterritorializados, sem raízes, utilizando apenas símbolo, sem o conteúdo 
concreto),como simples receptores de saberes superficiais, vazios de sentido, propagados pela 
sociedade que na contemporaneidade ainda segue o modelo europeu,excluindo sua própria realidade. 
Os resultados permitiram evidenciar alguns problemas presenciados pelos professores tais como: 
Necessidade de curso de atualização, necessidades e sentimento de que é preciso fazer algo para 
atender as demandas locais, mas não tem noção de como fazer, a divergência entre o currículo e a 
realidade local (étnica e cultural). Falta de projetos coletivos, as afirmações da secretária municipal de 
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Educação sobre a inexistência de uma política de currículo que atenda as especificidades locais. 
Diante dessa constatação, a atividade discente nas escolas públicas passa pela necessidade de 
reestruturação tanto nas ações até então desenvolvidas, quanto no projeto pedagógico da escola para 
que possa contemplar a realidade local, destaca-se também a necessidade da formação continuada 
dos professores principalmente no seu próprio local de trabalho.  

  

Palavras-chave: Saber local e global. Projeto político pedagógico. Docente. Ações. Formação 
continuada. 

 

 

 

A IMPORTÂNCIA DA DISCIPLINA HISTÓRIA E CULTURA AFRO BRASILEIRA E 
INDÍGENA NA FORMAÇÃO DO LICENCIANDO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

                                                                                                                                                           
GOMES, Marli Pereira4 

                                                                           SANTOS, Elis Brisa dos2 
SILVA, Tassio E.F.5 

SOUZA, Iana Margarida Lima de3 
SOUZA, Roseanny Morais de1 

        
 

 
5Universidade do Estado da Bahia, Paulo Afonso, DEDC-Campus VIII (rosi.siane@hotmail.com) 
1Orientador,Pós-graduado ,Universidade do Estado da Bahia, Paulo Afonso, DEDC-Campus VIII 
 
 
RESUMO 
 
O Conselho Nacional de Educação instituiu diretrizes curriculares nacionais para a educação das 
relações étnico-raciais e ensino de história e cultura afro-brasileira em instituições de nível superior, 
especialmenteaquelas que desenvolvem programas de formação inicial e continuada de professores. 
Mesmo assim, Muito raros são os cursos superiores que adotam uma abordagem etno-histórica, 
partindo desta premissa, este trabalho versa sobre a inclusão da história e cultura afro brasileira e 
indígena nos cursos de licenciatura de instituições de ensino superior, tendo como objetivo:levantar 
informações relativas a temática abordada,avaliar a concepção de graduandos quanto a inserção desta 
disciplina na grade curricular.A pesquisa foi desenvolvida no período compreendido entre outubro e 
novembro de 2013,utilizou-se da aplicação de questionário a 18 alunos do curso de ciências 
biológicas,turma semestre 2013.2, campus VIII da Uneb, município de Paulo Afonso-BA.As principais 
variáveis foram:perfil socioeconômico e etnico-racial, importância da disciplina na formação, frente aos 
resultados obtidos nota-se que os entrevistados conhecem pouco o contexto histórico étno racial e 
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começam a entender a importância da história e cultura afro brasileira e indígena na 
suaformação.Diante disso merece destaque,a iniciativa da Universidade do estado Bahia, que oferece 
a disciplina história e  Cultura Afro brasileira e Indígena com um olhar direcionado a transformação e 
construção social, baseada em valores de integridade e compromisso com o social, preservando o 
conhecimento historicamente acumulado e fazendo emergir novos pensares por meio da pesquisa e da 
prática reflexiva. 
 
 
Palavras-chave: Cultura. Afro brasileira. Indígena. Licenciatura. Formação. 
 
 
 
 

 

SUJEITOS DE IDENTIDADE NA UNEB/CAMPUS VIII - EM PAULO AFONSO 
 

ASSIS, Bruna Larissa de Sá 
OLIVEIRA, Cristiane da Silva 

SILVA, Luciane Oliveira 
OLIVEIRA,Viviane Lima de  

 

RESUMO 

 
O objetivo deste artigo é mapear os discentes do Departamento de Educação do campus VIII - Paulo 
Afonso, no âmbito da Universidade do Estado da Bahia - UNEB. A partir de um viés etnicorracial, 
teremos como critério a identificação dos sujeitos a fim de elencar dados que respondam aos seguintes 
questionamentos: 1º - se há e qual o quantitativo da presença dos negros no referido campus; 2º - se 
os negros se declaram como tal; 3º se participam de alguma manifestação ou movimento; 4º - se o 
curso que lecionam dialoga com questões etnicorraciais e, por último, como o negro é visto na 
sociedade acadêmica e se sofre algum tipo de preconceito. Nosso intuito é o de buscar a valorização 
efetiva da etnia afro-brasileira e quebrar os paradigmas que vinculam os negros como personagens 
estereotipados perante a sociedade acadêmica, e, assim, criar uma nova ótica que venha a fortalecer a 
diversidade cultural neste meio. Para tanto, este trabalho será realizado através de pesquisa de campo 
quando serão aplicados questionários e realizadas entrevistas para a sistematização da coleta de 
dados quali-quantitativos. Para alicerçarmos teoricamente este estudo nos baseamos nos trabalhos de  
 
 
Palavras-chave: Identidades etnicorraciais. Fortalecimento da diversidade cultural. 
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COTAS RACIAIS: O PENSAR DISCENTE NO ENSINO MÉDIO SOBRE ESSA 
TEMÁTICA 

 
MEIRELES, Amanda C.N.¹ 

SANTOS, Elis. B.² 
SILVA, Tassio E. F.³ 

SOUZA, Iana M. L. de4                          
 

³Universidade do Estado da Bahia, Paulo Afonso, DEDC-Campus VIII  (tassioferinoo@hotmail.com) 
 
 
RESUMO 

O preconceito racial é um dos grandes problemas da sociedade, em pleno século XXI, ainda é possível 
presenciar os estigmas deixados pela escravidão, principalmente no âmbito escolar. Ao indagar uma 
pessoa, sobre ter algum tipo de preconceito, a resposta obviamente é não, mesmo não sendo verídico. 
O mesmo acontece ao perguntá-la sobre cotas raciais, o que elas realmente acham sobre esse 
assunto, a maioria tende a dizer ser a favor, mesmo esboçando desaprovação. Tendo em vista as 
problemáticas acima citadas, este trabalho teve como objetivo avaliar o pensar discente do ensino 
médio da cidade de Paulo Afonso-BA. As pesquisas foram executadas entre outubro e novembro de 
2013, através de entrevistas semiestruturadas e aplicação de questionário a 100 alunos do ensino 
médio, de4 escolas. Sobre os resultados, foi possível constatar que na entrevista semiestruturada, 
aonde foi perguntado se são a favor ou contra cotas raciais e por quê? 70% mostraram que são a 
favor, e no questionário aplicado aos mesmos alunos, com as mesmas perguntas, 85% declararam ser 
contra. Havendo assim contradição, partindo particularmente desta premissa, foi possível observar que 
o preconceito no ambiente escolar existe e diante disto, emerge a necessidade de um 
comprometimento maior destas instituições através de ações significativas e permanentes de combate 
ás práticas discriminatórias e contemplativas da igualdade, diversidade e inserção da história e cultura 
Afro brasileira e indígena não como forma de obedecer somente diretrizes, mas resgatar parte da 
história que não pode ser esquecida,para que no futuro entenda-se as formas de compensação como 
um dever social diante de injustiças, esquecidas e omitidas. 

 
  
Palavras-chave: Cotas raciais, Pensar discente, Preconceito, Ações, Discriminação. 
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A DIVERSIDADE ETNICORRACIAL: APRENDENDO A SE RELACIONAR NO 
AMBIENTE ESCOLAR 

 
BARBOSA, Sheikue Soares 

BRAGA, Brenda Lorena Soares da Silva 
SILVA, André Vinicius Bezerra de Andrade 

SILVA, Isabel Cristina Bezerra Sandes 
 

RESUMO 

 

Este artigo tem como enfoque a compreensão do tema diversidade etnicorracial por parte da escola, 
partindo da lei 10.639/03, que tornou obrigatória nas escolas de educação básica o ensino de História e 
Cultura africana e Afro brasileira. No inicio deste, foi aplicado questionários, aos discentes do Ensino 
Médio com o objetivo de levantar o conhecimento e opinião acerca do assunto em questão, levando em 
consideração como o aluno se declara racialmente, como ele lida com a diversidade etnicorracial ao 
seu redor e como esse assunto é abordado dentro do âmbito escolar. Direcionado aos professores, o 
questionário levanta a importância que esse tema tem para a formação do aluno, além de investigar 
como o docente se declara, também, racialmente e se já participou de algum movimento abordando a 
problemática. A maioria dos alunos, quando questionado sobre diversidade etnicorracial, referente a 
perguntas como “Você já sofreu algum tipo de preconceito?” e “Você já participou de algum movimento 
etnicorracial?” responderam que tinham pouco conhecimento sobre este assunto, mas sabiam que era 
importante para se debater em sala de aula, pois muitos relataram que sofrem preconceito por sua 
raça. Tratando-se da questão de auto identificação referente à cor predominou a opção parda, gerando 
conflito quanto a outra questão que tratava-se da variação racial em sua classe, onde nesta a resposta 
predominante foi a opção negra. Não diferenciando dos alunos, o corpo docente em sua maioria não 
conheciam tampouco participavam de algum movimento etnicorracial, o que não favorece a métodos 
de ensino relacionado ao tema, pois estes profissionais precisam desenvolver ações que visem a 
desconstrução desse mito, que leve o aluno a identificar a sua históra de modo positivo, fazendo com 
que se sinta orgulhoso de ser negro, derrubando barreiras e obstáculos encontrados nas diversas 
maneiras de discriminação contra os mesmos. 
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ARTIGOS COMPLETOS 

 

GUEIS BAIANOS: RODEM A BAIANA, TUDO BEM, MAS DEIXEM DE SER 

ALIENADOS...”: UMA NOVA POSTURA POLÍTICA HOMOSSEXUAL NA BAHIA – A 

FUNDAÇÃO DO GGB 

 

 Ailton José dos Santos Carneiro6 

PRÓLOGO 

Para alguns militantes e pesquisadores que vivenciaram a efervescente década de 1970, os 

anos 1980 representou um declínio do Movimento Homossexual Brasileiro (MHB). Entretanto, para 

alguns estudiosos e ativistas contemporâneos, esse período marcou o início de uma nova fase do MHB 

com a emergência de novos grupos organizados e a presença de novos personagens marcantes na 

cena política homossexual. É nesse período que surge o Grupo Gay da Bahia (GGB), fundado em 

Salvador, em 29 de fevereiro de 1980, sob a liderança de Luís Mott.  

Neste momento, muitas das questões que emperravam o Movimento Homossexual Brasileiro 

no período anterior, como as divergências político-ideológicas, resistências a qualquer forma de 

burocratização, a ausência de uma identidade homossexual coletiva consolidada e o afastamento do 

gueto gay, foram deixadas de lado. Ao invés disso, essa década presenciou o surgimento de grupos 

homossexuais empenhados em discussões mais orgânicas, menos resistentes a institucionalização, 

focados numa identidade homossexual já estabelecida e preocupados com uma politização da 

homossexualidade tanto dentro quanto fora do movimento. No entanto, esse processo é mais contínuo 

do que descontínuo, visto que muitas das principais reinvindicações dessas novas organizações foram 

ainda suscitadas pelos primeiros grupos de homossexuais.  Além disso, essas vicissitudes no estilo de 

militância são coerentes com o processo social e político de redemocratização enfrentado pelo país. 

                                                           
6 É graduado em História pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB). Atualmente é graduando de Direito na Faculdade 
de Direito da Universidade Federal da Bahia (FDUFBA). E-mail: ailtonet@hotmail.com.  

mailto:ailtonet@hotmail.com
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O processo de abertura política no Brasil durante a ditadura militar inicia-se a partir de 1974, 

com a ascensão do general Ernesto Geisel à presidência da República, que visava uma distenção 

lenta, gradual e segura. Para muitos historiadores, como é o caso de James Green7 e Francisco Carlos 

Teixeira da Silva8, tratou-se de uma estratégia dos militares para manterem o poder frente ao avanço 

do único partido legalizado, o MDB (Movimento Democrático Brasileiro), principalmente entre os 

setores de classe média como professores, advogados, médicos, funcionários públicos, entre outros, 

que já se mostravam insatisfeitos com o regime militar. Além disso, o governo militar sofria fortes 

pressões de estudantes e trabalhadores que já reivindicavam a volta da democracia. 

Apesar dessa “distenção lenta, gradual e segura” chancelada pelo governo de Geisel 

desagradar e gerar contestações da oposição, composta basicamente pelo MDB e sociedade civil 

organizada, este vagaroso processo permitiu a organização de diversos segmentos sociais, gerando 

novos arranjos políticos e uma maior compreensão jurídico-institucional do Estado por parte da 

sociedade civil na luta pela democratização e conquista de direitos, ampliando, assim, a noção de 

cidadania e participação política. Sobre isto, em sua análise acerca da emergência dos novos 

movimentos sociais na década de 1970, Scherer-Warren (2009), apresenta o seguinte argumento: 

No Brasil, o período ditatorial, com um regime que restringiu e constrangeu a 

atuação das camadas populares nos planos econômico, político e 

cultural/ideológico, foi o espaço para que os antigos grupos se organizassem em 

novos moldes (p. ex.: Novo Sindicalismo, Novas Associações de Bairro), e novos 

grupos surgissem como forças políticas no seio da sociedade civil (p. ex.: as 

comunidades eclesiais de Base e agrupamentos de pressão por elas influenciados, 

Movimentos Feministas, Ecologistas, Étnicos e outros).9 

 

Entre esses novos grupos que surgiram na década de 1970 estavam também os de 

homossexuais, como foi o caso dos grupos “Somos”, “Ação Lésbico-Feminista”, “Eros” e “Libertos” de 

São Paulo, o “Somos” e o “Auê” do Rio de Janeiro, o “Beijo-Livre” de Brasília, entre outros. No entanto, 

diferentemente dessa primeira militância homossexual, o Grupo Gay da Bahia, que surge em 1980, foi 

                                                           
7 GREEN, James Naylor. Além do Carnaval: A Homossexualidade Masculina no Brasil do século XX. São Paulo: Editora 
Unesp, 2000. 
8 FERREIRA, Jorge e DELGADO, Lucília de Almeida Neves (orgs.). O Tempo da Ditadura: regime militar e movimentos 
sociais em fins do século XX.  2º Ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. (Brasil Republicano, Vol. 4). 
9 SCHERER-WARREN, Ilse. Redes de movimentos sociais. São Paulo: Loyola, 1993, p. 52. 
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o que procurou obter vantagens deste novo cenário político levando adiante muitas das demandas 

suscitadas por esse primeiro movimento homossexual. A chegada do general-presidente João Baptista 

Figueiredo ao poder, em março de 1979, e a atuação de novos partidos e atores políticos, fortaleceu 

ainda mais este ímpeto do grupo. Com isso, neste momento, somam-se às ações políticas do 

movimento homossexual voltadas para a sociedade civil, de contornos mais micropolíticos, um enfoque 

político institucional, visando o Estado. 

A promessa de uma nova constituição nacional agitaram os diversos movimentos sociais na 

busca por conquistas imediatas no início da década de 1980, muitas vezes negociadas com os novos 

partidos políticos que emergiram nesse período com a revogação do Ato Institucional Nº 2 (AI-2) que 

previa o bipartidarismo. “Para Tarrow, os movimentos sociais ocorrem quando as oportunidades 

políticas se ampliam, quando há aliados e quando as vulnerabilidades dos oponentes se revelam.”10 

Nesta urdidura, o GGB se empenhou em aliar as ações coletivas em torno da homossexualidade com 

as outras mobilizações coletivas que ocorriam em todo o país. Essa visão mais imediatista e utilitarista 

da luta homossexual baseada na busca por uma “cidadania plena”11 passa a sofrer críticas de muitos 

ativistas homossexuais que atuaram na década de 1970, muitos mais focados em uma política 

existencialista. Estes passam a ver esse alinhamento com a política de Estado como uma forma de 

“cooptação” ou até mesmo de “declínio” do movimento. Entretanto, antes que essa narrativa se 

apresente como um ensaio causal e linear acerca da trajetória dos movimentos homossexuais no Brasil 

é imperativo analisar de forma mais aprofundada como é que se funda na Bahia, notadamente em 

Salvador, um grupo político de luta pelos direitos dos homossexuais – O GGB – inaugurando assim a 

segunda fase do Movimento Homossexual Brasileiro.12  

                                                           
10 GOHN, Maria da Glória Marcondes. Novas Teorias dos Movimentos Sociais. 2º ed. São Paulo: Loyola, 2008, p. 33. 
11 Para José Murilo de Carvalho, no livro Cidadania no Brasil: o longo caminho, uma “cidadania plena” seria aquela que 
combinasse liberdade, participação e igualdade para todos.  Conforme Carvalho: “Tornou-se costume desdobrar a cidadania 
em direitos civis, políticos e sociais. O cidadão pleno seria aquele que fosse titular dos três direitos. Cidadãos incompletos 
seriam os que possuíssem apenas alguns dos direitos. Os que não se beneficiassem de nenhum dos direitos seriam não-
cidadãos.” (CARVALHO, 2008, p. 9).  
12 Para Simões e Facchini (2009, p. 14), o movimento político em torno da homossexualidade no Brasil pode ser dividido em 
três “ondas” ou fases: a “primeira onda”, focalizada no período que corresponde a “abertura política”, de 1978 em diante, 
quando surge o grupo Somos e o jornal Lampião da Esquina; a “segunda onda”, da qual o Grupo Gay da Bahia faz parte, 
marcada pelo processo de redemocratização do país, nos anos 1980, e pelas mobilizações em torno da Assembleia 
Constituinte e no combate à epidemia do HIV-AIDS; e a “terceira onda”, iniciada a partir de meados da década de 1990, 
caracterizada pela parceria entre Estado e grupos homossexuais organizados, pela adoção da designação LGBT para 
identificar o movimento e a consagração das “Paradas do Orgulho LGBT” em todo o país. 
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A FUNDAÇÃO DO GRUPO GAY DA BAHIA (GGB) 

O surgimento do Grupo Gay da Bahia está vinculado à chegada a Salvador daquele que seria 

o seu principal articulador: o antropólogo Luiz Mott. Nascido em São Paulo, numa família de classe 

média, Mott se mudou para cidade mineira de Juiz de Fora na adolescência e aos 17 anos entrou para 

um convento em Belo Horizonte. Entretanto, decidiu largar o noviciado e retornou para seu estado natal 

onde ingressou na carreira acadêmica na área de Ciências Sociais na Universidade de São Paulo 

(USP) e posteriormente passou a ensinar na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Já em 

1978, Mott foi convidado pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) para ministrar algumas aulas 

como professor visitante. Logo que chegou à Salvador Mott conheceu o intelectual baiano Aroldo 

Assunção e começaram a namorar. Em um dos seus passeios com Aroldo, Mott foi agredido por um 

morador de rua, apenas por ser homossexual. Esse incidente, segundo ele, foi determinante para que 

ele se unisse a outros homossexuais baianos e formassem um grupo na luta pelos direitos civis dos 

homossexuais. Em entrevista concedida ao jornal baiano “A Tarde”, em 16 de novembro de 2008, Mott 

remonta esse “mito de origem” do grupo. Segundo ele: 

Eu vim para a Bahia depois de ter vivido uma relação heterossexual durante cinco 

anos, em Campinas, com duas filhas, aí então em 1978 eu assumi a minha 

homossexualidade e resolvi mudar para Salvador, fascinado pela beleza da cidade 

barroca, pelos negros, pelo clima e pelas frutas tropicais. E vim com a intenção de 

largar a universidade e viver uma vida meio hippie. Vim como professor visitante, e 

me beneficiei de um decreto de enquadramento, tornando-me professor adjunto. 

Depois fiz um concurso para professor titular. Em menos de um ano de chegado à 

Bahia, eu já tinha um namorado baiano, com o qual convivi durante sete anos. 

Estávamos numa tarde vendo o pôr-do-sol no porto da Barra quando um machão, 

percebendo que nós éramos gays - apesar de extremamente discretos -, me deu um 

tapa na cara, por pura homofobia. Foi a primeira vez na vida em que fui vítima de 

uma violência. Esse tapa na cara despertou a minha consciência da importância de 

defender os meus direitos como homossexual. (...) Aí a partir desse tapa na cara eu 

escrevi um anúncio para "O Lampião" que era assim: Bichas baianas, rodem a 

baiana, tudo bem! Mas deixem de ser alienadas. Vamos fundar um grupo de 

discussão sobre homossexualidade. Me escrevam!".13 

                                                           
13 Jornal A Tarde, 16-11-2008. 
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Mott conta em seu depoimento que foi logo depois do envio do seu anúncio para o Jornal 

Lampião da Esquina que se fundou o Grupo Gay da Bahia, no início com 17 integrantes, todos 

homens, em sua maioria jornalistas, estudantes universitários e professores. Entretanto, mesmo esta 

convocação tendo sido enviada em fevereiro, ela só foi publicada pelo jornal na edição de março, dias 

depois da fundação do grupo. Dessa forma, o anúncio de Mott, na verdade, serviu mais para corroborar 

uma mobilização coletiva que já vinha ocorrendo em torno da questão da homossexualidade na Bahia. 

Sua reprodução na íntegra, como se pode ver, deixa bem clara a existência de um grupo que já se 

reunia para esses fins. 

E atenção, 'gueis baianos: rodem a baiana, tudo bem, mas deixem de ser alienados 

– Participem de um grupo de discussão sobre homossexualismo. Para maiores 

informações, escrevam para Luiz Mott: Rua Milton' de Oliveira, 114, 40000, 

Salvador, Bahia.14 

 

Entre os membros-fundadores, chamam a atenção nomes como os de Ricardo Líper, Antônio 

Pacheco, também conhecido como Tony Pacheco, Alexandre Ferraz, Hédimo Santana, Wilson 

Santana, Aroldo Assunção, Huides Cunha, Davi Aranha, entre outros. Embora a iniciativa de formar um 

grupo político em torno da homossexualidade tenha partido de Luiz Mott, já se podia perceber nesse 

momento uma agitação político-cultural em Salvador para a construção de um movimento homossexual 

baiano. Muitos desses membros já discutiam e atuavam em defesa da homossexualidade, mesmo sem 

fazer parte de um grupo propriamente homossexual. Em entrevista concedida a Silva (1998), Mott narra 

a formação do grupo: 

Na época, um militante do movimento homossexual de São Paulo... que era baiano, 

voltou a Bahia. Ele entrou em contato comigo, colocou-me em contato com alguns 

anarquistas, jornalistas e professores. Essas pessoas também tinham pensado em 

organizar algo relacionado a movimento gay. Fizemos os primeiros contatos e 

marcamos a primeira reunião do Grupo Gay da Bahia. Foi no dia 29 de fevereiro 

de1980... era um ano bissexto!! Reunimo-nos, dezessete pessoas num sábado à 

noite, estavam o Aroldo, Ricardo Líper, o caso de Ricardo Liper que era o 

AntônioCarlos Pacheco, um outro que chamava-se Alexandre Ferraz – anarquista-

                                                           
14 JORNAL LAMPIÃO DA ESQUINA. Ano 2. Nº 22. Março de 1980, p. 3.  
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jornalista –, Carlinhos e o seu caso... Wilson. Este último era negro... ele se separou 

do Grupo Gay depois de dois anos e fundou o Adé Dudu.15 

 

Pode-se destacar entre esses membros atuantes o protagonismo de Ricardo Líper, Tony 

Pacheco e Alex Ferraz que, juntamente com outros estudantes da UFBA, fundaram o jornal anarquista 

“O Inimigo do Rei” (ver uma das capas do jornal em anexo), mais um importante editorial da imprensa 

alternativa do Brasil no período da Ditadura Militar. Por influência dos três, o culto ao “amor livre” era 

assunto recorrente nas páginas do jornal. Esse periódico foi distribuído de 1977 a 1988, e desde sua 

primeira publicação se engajou na luta em defesa das minorias. Mesmo sofrendo críticas de 

anarquistas de outras regiões do país, a temática da homossexualidade também foi uma das suas 

pautas. Segundo testemunho de Ricardo Liper, no vídeo-documentário “O Inimigo do Rei – imprimindo 

utopias anarquistas”, de 2007, produzido por Carlos Baqueiro e Eliene Nunes, era inconcebível, para 

ele, alguém se proclamar anarquista e adotar uma perspectiva tomista na sociedade. Sobre isto, ele 

declara: 

 (...) nós já tínhamos lido aqui o livro de Émile Armand sobre sexualidade, Emma 

Goldmam já tinha falado de “amor livre”, aí uma “zebra” qualquer daqui do Brasil 

(não estou me referindo a ninguém), porque foi criado dentro de uma cultura católica 

misturou o catolicismo sem saber com o anarquismo, aí quis dar um modelo familiar, 

heteronormativo. Acha feio se falar de “amor livre”, se falar de liberdade sexual... Aí 

é que estar! Você obedece quem? Uma “zebra” que pensa de forma “zebrista” ou 

você segue a tradição do anarquismo que é polemizar? (...) O anarquismo foi umas 

das primeiras teorias a falar abertamente sobre sexualidade e defender o amor livre. 

Amor livre, inclusive, de gênero e sexo das pessoas. Daniel Guérin, inclusive, teve 

uma vida sexual muito livre. Então, não tinha o porquê a gente ser colonizado, fazer 

esse grande mal ao anarquismo, esse “anarcotomismo”, não teria sentido.16 

 

Além dos anarquistas, dentre esses integrantes era notável também a participação de Wilson 

Santos que desde 1979 já atuava no Movimento Negro Unificado (MNU) baiano, onde teve contato com 

as ideias de Edson Santos Tosta, mais conhecido como “Tosta Passarinho”, que tentava aliar sua luta 

                                                           
15 SILVA, Cláudio Roberto da., Reinventando o Sonho: história oral de vida política e homossexualidade no Brasil 
contemporâneo. Dissertação de mestrado. São Paulo, Universidade de São Paulo, 1998, p. 460. 
16 Ricardo Líper, 2007. 
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por igualdade racial com a defesa da liberdade de amar o mesmo sexo.17 

Neste sentido, a iniciativa de Mott só veio conglomerar atores sociais que já lutavam, ainda 

que de forma não organizada, pelos direitos civis dos homossexuais. Além disso, sua convocação 

direta e o fato dos demais membros não terem nenhum envolvimento com partidos políticos de 

esquerda fez com o grupo se voltasse exclusivamente para as demandas da homossexualidade, 

contrapondo-se assim ao grupo Somos-SP que desde a sua fundação foi marcado por uma quebra-de-

braço interna sobre a questão da participação ou não na “luta maior” – luta de classes – o que 

contribuiu, em alguma medida, para a cisão do grupo. 

Outra importante diferença do movimento homossexual baiano em relação à experiência 

paulista estava relacionada à construção de uma identidade homossexual coletiva do grupo. Enquanto 

o “Somos” trazia a necessidade de uma afirmação identitária homossexual no próprio nome, o GGB já 

nasce com essa identidade definida e consolidada compondo uma das suas siglas. Não obstante, 

antes de isso representar um contraponto entre esses dois grupos, trata-se mais de uma continuidade. 

Com efeito, o grupo baiano em sua fundação tratou de pôr em prática as ideias sobre 

homossexualidade que já estavam sendo discutidas nos outros grupos homossexuais do Brasil e 

difundidas nacionalmente pelo Jornal Lampião de Esquina. Uma prova disso foi que logo de início o 

grupo iria se chamar “Somos-Bahia”, depois, por sugestão de Aroldo Assunção, o grupo foi 

definitivamente batizado de Grupo Gay da Bahia. 

Inicialmente Mott tinha um relacionamento com outro intelectual chamado Aroldo 

Assunção e que o GGB nasceu a partir de um ato de violência, Mott foi agredido no 

farol da barra por um morador de rua e a partir daí ele resolveu fundar o grupo. Isso 

foi interessante porque inicialmente o primeiro grupo a existir no Brasil era o 

“Somos”, o grupo Somos de São Paulo que foi fundado em 1978, 79, nessa faixa, e 

inicialmente o GGB ia se chamar “Somos Bahia” e quem batizou o nome do grupo 

foi Aroldo, Aroldo Assunção que sugeriu o nome de “Grupo Gay da Bahia”. Então a 

partir daí que é que surgiu o grupo.18  

   

Neste sentido, a escolha do vocábulo “gay” já era um indicativo de que se tratava de um 

grupo de homens de orientação homossexual e com identidade sexual masculina, enfatizando, em seu 

                                                           
17 Estas informações podem ser encontradas na entrevista concedida por Wilson Santos ao blog “Ade Dudu”. Disponível em: 
http://adedudu.blogspot.com.br/2011/05/um-pouco-de-historia.html. (Acesso em 02 de março de 2012).  
18 Marcelo Cerqueira, 27-02-2012. 
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discurso, as relações homossexuais conjugais baseadas no modelo igualitário, em contraposição ao 

binarismo “bicha/bofe”.  De todo modo, o uso desse termo alinhava o movimento homossexual que 

surgia na Bahia com os acontecimentos do Gay Liberation nos Estados Unidos. Em defesa dessa 

identidade gay, o grupo se pronunciava da seguinte forma: 

Muita gente pensa que “gay” é uma invenção da língua inglesa. Engano! Desde o 

século XII, na língua catalão-provençal (prima do português), já se utilizava o tremo 

“gai” para referir-se a rapazes alegres, trovadores, sodomitas, isto é, homossexuais. 

No português, os termos gaiato, gaiatice, gaio, vêm da mesma raiz. Portanto, é com 

muito orgulho que usamos “gay” para nos auto-identificar, pois não foi uma 

expressão imposta pela medicina (como a palavra homossexual, somente inventada 

em 1869), nem é pejorativo como várias expressões-palavrões correntes em nossa 

sociedade. E como “gay” é um termo internacional, o GRUPO GAY DA BAHIA pede 

encarecidamente aos homossexuais brasileiros que escrevam GAY e não “guei”, 

pois GAY está mais próximo das nossas raízes. OK?19 

 

Já assumidos, a primeira aparição pública do GGB ocorreu em 13 de maio de 1980, em um 

ato público do MNU contra o racismo e a falsa abolição da escravatura. Aproveitando a ocasião, e a 

multidão que aguardava o som dos tambores da banda “Olodum”, Mott subiu no palanque para 

discursar sobre a dupla discriminação sofrida pelos homossexuais negros na sociedade baiana. Esse 

discurso era fruto dos debates que já ocorriam no grupo, levantados, sobretudo, por Wilson Santos. De 

acordo com MacRae (1990), um importante fonte de inspiração teórica para essa discussão foi a 

matéria “Além de preto, bicha”, do jornalista baiano Hamilton Vieira, no jornal O Inimigo do Rei, em 

1979.  Na prática, o discurso machista da militância negra e a constatação de uma discriminação racial 

no meio homossexual já eram motivos suficientes para Wilson pensar na formação de um grupo de 

negros homossexuais. O interesse deste por essa questão resultou na fundação do “Adé-Dudu – Grupo 

de Negros Homossexuais”, em 14 de março de 1981, formado por ele e mais sete integrantes. No 

entanto, mesmo com o afastamento de Wilson e suas suspeitas da existência de racismo dentro do 

Grupo Gay da Bahia, o surgimento desse novo grupo não representou uma oposição ao GGB ou um 

racha dentro do grupo. Antes, a sua atuação, que durou até 1986, representou mais uma extensão da 

luta iniciada pelo GGB. 

                                                           
19 BOLETIM DO GRUPO GAY DA BAHIA, Ano VII, nº 14, Abril de 1987. 
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A partir de 1982, o Grupo Gay da Bahia iniciou um processo de institucionalização. Primeiro, 

o grupo tratou de obter uma sede para as suas reuniões e organização das suas ações. Inicialmente 

eles se reuniam aos domingos na casa de Luiz Mott, logo depois passaram a se reunir na sede do 

jornal Inimigo do Rei, que ficava localizada próximo ao Relógio de São Pedro, centro de Salvador. Com 

o aumento do número de participantes e a necessidade de ter um espaço para a execução de diversas 

atividades voltadas para a comunidade homossexual surgiu, então, a necessidade de se adquirir um 

local que fosse de uso exclusivo do GGB. O responsável pela a concretização desse projeto foi Luiz 

Mott, que adquiriu um imóvel por conta própria para a instalação do grupo. A inauguração festiva da 

nova sede do GGB na Escada da Barroquinha, Edifício Derby, ocorreu em 15 de abril de 1982.  

Finalmente o GGB realiza um velho sonho: ter um lugarzinho só seu. Após quase 

dois anos nos reunindo na sede do Grupo Anarquista Inimigos do Rei, coordenado 

por Ricardo Liper e Toni Pacheco, conseguimos uma sede! Luiz Mott comprou uma 

quitinete e nos empresta gratuitamente, com total usufruto e controle do GGB. 

Embora pequenina, 40 m2, situa-se em local privilegiado: na escada da 

Barroquinha, bem em frente a Praça Castro Alves! (Edifício Derby, nº. 502). A partir 

de Abril aí estará funcionando uma série de atividades do GGB: Arquivo e Biblioteca 

sobre homossexualismo, ponto de encontro e reuniões para as Gegebetes e 

simpatizantes. Logo após a Semana Santa GGB oferecerá aos gays e lésbicas um 

plantão de atendimento médico gratuito, assim como uma assessoria jurídica, com 

dias e horários a serem brevemente divulgados.20 

 

A conquista da sede foi apenas o primeiro passo do grupo na busca por reconhecimento 

social e legal e um acesso mais direto ao Estado organizado. Outra importante inciativa foi a 

elaboração de um estatuto, nesse mesmo ano. Antes disso, a distribuição das tarefas e tomada de 

decisão no interior do grupo se dava por meio de consenso, de acordo com a concepção anarquista 

predominante no movimento, numa fórmula muito semelhante à do grupo Somos-SP. Nesse novo 

momento cria-se um regimento interno estabelecendo um colegiado composto por seis conselheiros, 

seis coordenadores, tesoureiro, arquivista, secretário e o presidente e vice-presidente.  Para Marcelo 

Cerqueira, essa nova postura do grupo foi uma estratégia encontrada pelos seus membros para 

delinear e viabilizar novos projetos. Segundo ele: 

                                                           
20 BOLETIM DO GRUPO GAY DA BAHIA, Ano I, nº 03, Abril de 1982. 
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Inicialmente o GGB assumia uma postura anarquista. Por muito tempo funcionou 

dessa maneira, a gente não tinha estatuto, regimento interno, a gente não cobrava 

ficha de filiação das pessoas, achávamos que elas deveriam se inserir naturalmente 

no processo, não tinha registros de endereço, e nada disso. Então tinhamos esse 

ideal anarquista e assim foi por muitos anos. Somente a partir de 1983 o GGB 

começa a ser estruturado com estatuto, com CNPJ, como entidade legalizada da 

sociedade civil. Por ter essa postura anarquista o grupo não queria de maneira 

alguma se institucionalizar, a institucionalização veio por uma pressão de ações 

mais concretas que requeriam CNPJ.21 

 

Como antecipa Marcelo Cerqueira, o registro do Grupo Gay da Bahia enquanto entidade civil 

só ocorreu em 1983. No entanto, para alcançar esse objetivo o grupo enfrentou uma verdadeira 

“odisseia” que tinha pela primeira vez o Estado organizado como principal obstáculo. Essa saga está 

narrada nos boletins do grupo: 

Fizemos os Estatutos do GGB, tudo direitinho. Primeiro a secretária do Cartório de 

Salvador disse que devíamos passar pela Polícia Federal. Depois que o Juiz tinha 

de deliberar. O Juiz disse que o Tabelião é que devia dar o parecer. Este sugeriu o 

Corregedor. Que fôssemos a um cartório do interior que seria mais fácil. Tivemos de 

contratar um Advogado: agora os Estatutos encontram-se protocolados na Vara de 

Registro de Títulos Públicos, à espera do despacho. Esperamos que no próximo 

Boletim essa odisséia tenha sido coroada de sucesso. Afinal, nenhuma lei pode 

impedir que os gays se reúnam em sociedade civil. Impedi-lo é discriminação 

homofóbica. Pensamento positivo, amizade!22 

 

As metáforas utilizadas pelos ativistas do GGB nesse período, sempre fazendo alusão à 

                                                           
21 Marcelo Cerqueira, 27-02-2012. Vale ressaltar que Marcelo Cerqueira só ingressou no Grupo Gay da Bahia em meados da 
década de 1980, portanto, os dados cedidos por ele, anteriores a isso, por mais que tenham um caráter memorialístico, trata-se de 
uma “memória herdada”, pois foram informações adquiridas no convívio com Luiz Mott e demais membros-fundadores do grupo.  O 
conceito de “memória herdada” se encontra nas formulações do sociólogo Michael Pollak. Segundo ele, “se podemos dizer que, em 
todos os níveis, a memória é um fenômeno construído social e individualmente, quando se trata da memória herdada, podemos 
também dizer que há uma ligação fenomenológica muito estreita entre a memória e o sentimento de identidade. Aqui o sentimento 
de identidade está sendo tomado no seu sentido mais superficial, mas que nos basta no momento, que é o sentido da imagem de 
si, para si e para os outros. Isto é, a imagem que uma pessoa adquire ao longo da vida referente a ela própria, a imagem que ela 
constrói e apresenta aos outros e a si própria, para acreditar na sua própria representação, mas também para ser percebida da 
maneira como quer ser percebida pelos outros.” (POLLAK, 1992, p. 5). 
22 BOLETIM DO GRUPO GAY DA BAHIA, Ano II, nº 05, Dezembro de 1982. 
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guerra, são bem elucidativas acerca do engajamento bélico que se formou em torno do reconhecimento 

civil do grupo.  Além deles, militantes de outras regiões do país também se propuseram a lutar o “bom 

combate”, como foi o caso do advogado João Antônio Mascarenhas, que cooperou oferecendo 

consultoria gratuita à organização. Contra a legalização do grupo, o cartório alegava que essa iniciativa 

era inédita, sem precedentes na jurisprudência brasileira, o mais indicado seria apelar a um juiz. Diante 

disso, eles contrataram um advogado que apresentou ao juiz mais de vinte documentos anexos, 

justificando que nem a Constituição, nem o código penal impediam que os homossexuais se 

organizassem legalmente. Perante toda essa mobilização e do irrefutável amparo legal da petição, o 

Juiz Gudesten Soares, do Fórum Rui Barbosa de Salvador, proferiu, em 24 de janeiro de 1983, a 

seguinte sentença: 

O homossexualismo é um fato da natureza e não conduta perniciosa, e jamais o seu 

direito de ser foi definido pelo Legislador Brasileiro como crime ou coisa que valha. 

O preconceito e a discriminação, sim, tiveram sempre a repressão da lei maior. Por 

isso, há de ser deferido o pedido de registro dos estatutos do GGB, como o defiro, 

mesmo que pareça estranho a quem pudesse negar lugar, no Jardim da Criação de 

Deus, às rosas rubras, brancas e amarelas só porque não são róseas. Registrem-se 

os estatutos.23 

 

Dessa forma, o GGB foi o primeiro grupo homossexual a obter o registro de sociedade civil 

sem fins lucrativos (ver cópia do documento de despacho em anexo). Para os militantes baianos, mais 

do que uma vitória do grupo, o posicionamento favorável de uma autoridade pública representou uma 

vitória para os homossexuais de todo o Brasil. Tal acontecimento foi noticiado no país todo, inclusive 

pela grande mídia impressa e televisiva, dando assim grande visibilidade ao movimento homossexual 

baiano. Esse episódio, assim como a aquisição da sede, foi de grande importância para o 

desenvolvimento e fortalecimento do grupo na luta pelos direitos civis dos homossexuais da Bahia. 

Essas primeiras conquistas dos ativistas homossexuais baianos marcam o início de uma nova política 

homossexual no Brasil, muito mais objetiva e focada nas fendas abertas pelo processo de 

redemocratização do Estado nacional. Inaugura-se assim um novo momento do Movimento 

Homossexual Brasileiro, orientado, sobretudo, pela defesa da preservação, da dignidade e conquista 

dos direitos civis dos homossexuais. O Grupo Gay da Bahia não foi apenas o pioneiro, como também 

                                                           
23 BOLETIM DO GRUPO GAY DA BAHIA, Ano II, nº 06, março de 1983. 
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foi o principal protagonista dessa nova fase. Cabe agora analisarmos de forma mais detalhada esse 

processo de politização da homossexualidade sob a égide político-cultural do GGB na Bahia nos anos 

1980.  

 

Uma nova postura política homossexual: a atuação do Grupo Gay da Bahia (GGB) 

Nas ideias de Mott, a conquista de uma cidadania plena para os homossexuais apresenta-se 

como tema-central. Esse enfoque fez com que o Grupo Gay da Bahia desenvolvesse uma concepção 

mais antagônica na luta pelos direitos civis dos homossexuais, apontando aliados e opositores da 

causa homossexual. Assim, a ênfase em um devir revolucionário que marcou a primeira fase do 

movimento homossexual foi deixado de lado e o grupo adotou uma política mais pragmática, atuando, 

sobretudo, na macropolítica. Isso, sem deixar de lado as ações no interior da sociedade civil. Talvez 

seja até incorreto utilizarmos essa divisão macroestrutural para analisarmos a atuação do grupo, uma 

vez que sua ação política na maioria das vezes confundia os limites teóricos desse binarismo. No 

entanto, ainda assim, sua aplicação é a que melhor sistematiza esses diferentes exercícios de poder 

desempenhados pelo grupo. 

Para Scherer-Warren (2009), esta ênfase na cidadania foi marcante na ação dos novos 

movimentos sociais na década de 1980. Segundo a autora, “esta prática política decorre de uma 

reavaliação, estimulada pelo trabalho de educadores populares junto aos movimentos, dos princípios 

de legalidade e legitimidade.”24 Todavia, comenta a autora, que muitas vezes este papel de educador 

era confundido com o de “dono” do movimento. No caso do Grupo Gay da Bahia, em seus primeiros 

anos, esta função educadora ficou, notadamente, sob a responsabilidade do seu principal 

representante – Luiz Mott. Sua condição de professor universitário e suas produções acadêmicas e 

literárias sobre a homossexualidade lhe conferiam o lugar de “intelectual” do grupo. Em consonância 

com Foucault (1979), podemos considerar Mott como uma espécie de “intelectual específico”25 dentro 

                                                           
24 SCHERER-WARREN, Ilse. Redes de movimentos sociais. São Paulo: Loyola, 1993, p. 55. 
25 De acordo com Foucault (1979, p. 9): “Um novo modo de „ligação entre teoria e prática‟ foi estabelecido. Os intelectuais se 
habituaram a trabalhar não no „universal‟, no „exemplar‟, no „justo-e-verdadeiro-para-todos‟, mas em setores determinados, em 
pontos precisos que os situavam, seja suas condições de trabalho, seja suas condições de vida (a moradia, o hospital, o asilo, o 
laboratório, a universidade, as relações familiares ou sexuais). Certamente com  isso ganharam uma experiência muito mais 
concreta e imediata das lutas. E também encontraram problemas que eram específicos, „não-universais‟, muitas vezes diferentes 



Memórias Opará – Cadernos Resumitivos de Eventos Científico-Culturais do OPARÁ 

ANO 1, V.2, NOV.. 2013. 

 
      DIÁLOGOS DA CONSCIÊNCIA : Desfolclorização dos Sujeitos na Escola 

14 a 16 de Novembro de 2013 
Universidade do Estado da Bahia – Campus VIII 

Prédio Caminhos das Águas Espaço Sala de Reboco 

 
 

 

32 

do GGB.  

Para que estas mudanças na postura da militância homossexual engendrada pelo grupo 

surtissem efeitos na sociedade em geral foi de extrema importância também à construção de uma 

identidade coletiva homossexual dentro do GGB que permitisse coesão, visibilidade e conquista de 

direitos. Neste sentido, para o grupo, a identidade “gay” era a que melhor os representava. Isso, devido 

a grande influência do ativismo homossexual estadunidense, e por considerá-la mais “viril”, “belicosa”, 

por conseguinte, mais “respeitada” e “preparada” para o enfrentamento social. Nesta concepção 

também, os ideais dos movimentos negro e feminista tornam-se importantes referenciais teóricos, 

assim como são incorporados também dessas militâncias uma certa rigidez e um melindre em torno da 

identidade. A partir daí o discurso da “vitimização” torna-se uma importante arma na luta pela ampliação 

da cidadania homossexual.  

Esse processo de politização da homossexualidade na Bahia sob a égide do Grupo Gay da 

Bahia se deu por meio de diferentes estratégias e táticas cotidianas, visando sempre à conquista da 

liberdade e direitos para os homossexuais. É nesta perspectiva que o conceito de cidadania assume 

uma posição central no discurso e na luta social do grupo. Orientados sob este princípio, o GGB 

retomou e formulou uma série de reinvindicações do movimento homossexual da década de 1970, 

praticou diversas ações e publicou diversos textos informativos, visando não apenas o fim da opressão 

sofrida pelos homossexuais, mas como também uma maior consciência por parte deles de seus 

direitos e deveres e, por conseguinte, uma maior visibilidade e participação no novo Estado brasileiro 

que estava sendo construído. Concomitante a isso, o mapeamento das áreas de concentração 

homossexual – guetos gays – da cidade de Salvador foi de extrema importância para a atuação política 

do grupo. 

Acima de tudo, a atuação do GGB revela um confisco do poder, um “saber dominado”26 que 

se levanta contra os dominantes. Para Foucault27, este é o grande jogo da história, o apoderamento de 

regras, “utilizá-las e volta-las contra aqueles que as tinham imposto”. Neste sentido, a luta pela 

                                                                                                                                                                                     
daqueles dos proletariados ou das massas. (...) É o que eu chamaria de intelectual „específico‟ por oposição ao intelectual 
„universal‟.”  
26 Termo utilizado por FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. Tradução e Organização de Roberto Machado. Rio de Janeiro: 
Edições Graal, 1979, p. 170 e 171, “para designar uma série de saberes que tinham sido desqualificados como não competentes ou 
insuficientemente elaborados: saberes ingênuos, hierarquicamente inferiores, saberes abaixo do nível requerido de conhecimento 
ou de cientificidade.” (...) Trata-se de uma insurreição de saberes locais, descontínuos, desqualificados, não legitimados, contra a 
instância teórica, unitárias que pretendia depurá-los, hierarquiza-los, ordená-los em nome de um conhecimento verdadeiro, em 
nome dos direitos de uma ciência detida por alguns.” 
27 Ibidem, p. 25. 
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despatologização da homossexualidade, o combate à violência diária sofrida pelos homossexuais, a 

defesa dos territórios e das práticas homoeróticas, as manifestações contrárias à imposição de uma 

representação homossexual subalterna e, nos meados dos anos 1980, as campanhas contra a 

epidemia do HIV/AIDS, são reintroduzidas no campo social e introduzidas nas questões de Estado 

tendo o Grupo Gay da Bahia como principal ator social e portador desse discurso. Para os militantes 

gays baianos era “a hora e a vez” dos homossexuais.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho, por meio de tal abordagem e análise dos documentos, procurei demonstrar 

que o surgimento do Grupo Gay da Bahia, fundado em Salvador, na década de 1980, representou o 

início de uma nova fase do movimento político em torno da homossexualidade no Brasil, marcada por 

um novo processo de politização da homossexualidade, sobretudo, na Bahia, que visou conscientizar o 

máximo de pessoas que mantinham relações sexuais com o mesmo sexo, dos seus direitos humanos e 

civis, através de uma ação política diversificada e criativa, tanto no interior da sociedade civil quanto 

junto ao Estado. Dessa forma, o GGB se tornou o principal sustentáculo do movimento homossexual 

brasileiro, servindo de modelo para outros grupos homossexuais organizados que foram surgindo nesta 

época. Neste sentido, sua atuação política é a que melhor sintetiza as transformações ocorridas na 

militância homossexual brasileira do início dos anos 1980 até os primeiros anos da década de 1990. 

No entanto, vale lembrar que mesmo antes da formação do GGB, no ano de 1980, já existia 

em Salvador pessoas preocupadas e dispostas a atuar politicamente no combate à opressão sofrida 

pelos homossexuais na sociedade. Entretanto, é com o surgimento do grupo e a arregimentação 

desses sujeitos que se inicia na Bahia toda uma mobilização coletiva na busca por igualdade civil para 

os homossexuais.  

Da mesma forma, é importante salientar também que muitas das campanhas e 

reinvindicações postas em prática pelo Grupo Gay da Bahia foram gestadas e ensaiadas ainda pela 

militância homossexual do final década de 1970, representada, notadamente, pelo grupo Somos-SP e 

pelo ativismo do jornal Lampião da Esquina. 

Com isso, a politização da homossexualidade ocorrida na Bahia, sob a égide do Grupo Gay 

Da Bahia, da qual me refiro, tem mais haver com uma mudança na perspectiva de intervenção da 

militância homossexual tanto na sociedade civil quanto na sociedade política, o que gerou grande 
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visibilidade e expectativa de conquista de direitos por partes dos homossexuais, do que com uma 

inovação das reinvindicações do movimento homossexual brasileiro. 

Por conseguinte, estas palavras finais não representam um “fechamento”, uma “conclusão” 

acerca do processo de politização da homossexualidade na Bahia, visto que o trabalho historiográfico é 

um eterno contínuo, antes é mais uma “fechação” (fazendo uma alusão às performances “exageradas” 

de representação da homossexualidade), uma maneira de evidenciar, de forma simplificada, algumas 

considerações acerca desta etapa da pesquisa. 
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A HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA NOS LIVROS DIDÁTICOS E A LEI 

10.639/63 

 

 Alda Pereira (Mestranda em Crítica Cultural-UNEB)¹ 

 

RESUMO 

 

Este texto se incumbe de retratar o que diz a Lei 10.639/63 acerca da história e cultura afro-brasileira 
nos livros didáticos, bem como discutir acerca da sua obrigatoriedade. Para tanto, foi feito um breve 
resumo desta Lei, apontando os objetivos e a forma como se deu a sua implantação. Na sequência, 
apresenta-se a importância de uma disciplina com este conteúdo nas escolas, a fim de reparar as 
segregações feitas aos negros, bastante visíveis nos livros didáticos, por serem em sua maioria 
mantenedores do preconceito racial respaldados pela sociedade. Neste sentido, propõe-se reflexão 
sobre currículo e o trabalho do professor em sala de aula. 
 
Palavras chave: Lei 10.693/63. História. Cultura Afro brasileira. Livros Didáticos. 
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INTRODUÇÃO 

 

O histórico cultural do país marca uma trajetória de grandes realizações e concepções, com 

referências entre diferentes vertentes culturais entre negros, brancos, índios, asiáticos e outros que dão 

jus ao conceito de miscigenação. Segundo dados do MEC, o Brasil está em segundo lugar no que diz 

respeito a grandes populações afro descendentes (47%), perdendo apenas para a Nigéria. Pode-se 

dizer que a África é um continente economicamente e culturalmente rico, pois apresenta uma 

diversidade de riquezas minerais, como petróleo e pedras preciosas. Seus habitantes, ao contrário do 

que outros pensam, são inteligentes, criativos e trabalhadores, porém com a colonização, as terras 

africanas foram dominadas e perderam cerca de 60 milhões de habitantes devido o tráfico negreiro 

escravo. Vários grupos pertencentes à mesma tribo com dialetos e costumes comuns foram separados, 

gerando um violento processo de segregação racial, na qual o africano tornou-se inferior em sua 

própria pátria. Porém, vários questionamentos deram vazão a uma série de críticas no que envolve o 

ensino da história afro.  

__________________________________ 

¹ Mestranda em Crítica Cultural pela Universidade do Estado da Bahia- UNEB- Campus II, Alagoinhas-Bahia, Linha de 

Pesquisa 1: Margens da Literatura. Email: aldapereira01@hotmail.com 

Por que o ensino da cultura afro-brasileira especificamente? E os outros povos que contribuíram para a formação 

da identidade nacional? Dessa forma, pretende-se com essa pesquisa científica, promover uma reflexão a cerca da 

problemática que envolve a obrigatoriedade no ensino da cultura afro brasileira no Ensino Fundamental e Médio alterando, 

assim a lei 9394 de 20 de dezembro de 1996 que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Ressaltar-se-á, 

portanto, no referido trabalho uma questão de fundamental importância para o fortalecimento de identidades éticas afro-

brasileiras, destacando, dentre as principais temáticas o aspecto legal que gira em torno da obrigatoriedade do ensino da 

História e Cultura Afro-brasileira.  

 

1. BREVE RESUMO DA LEI 10.639/03 

 

1.1 Objetivos 

 

Ensinar História e Cultura Afro-brasileiras e africanas não é mais uma questão de vontade 

pessoal e de interesse particular. É uma questão curricular de caráter obrigatório que envolve as 

diferentes comunidades: escolar, familiar, e sociedade. O objetivo principal para inserção da Lei é o de 
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divulgar e produzir conhecimentos, bem como atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos 

quanto à pluralidade étnico-racial, tornando-os capazes de interagir objetivos comuns que garantam 

respeito aos direitos legais e valorização de identidade cultural brasileira e africana, como outras que 

direta ou indiretamente contribuíram (contribuem) para a formação da identidade cultural brasileira. 

A lei 10639/03 visa fazer um resgate histórico para que as pessoas negras afro-brasileiras 

conheçam um pouco mais o Brasil e melhor a sua própria história.  

Desse modo, prevê ainda trabalhar o conhecimento da historia e cultura da África a partir do 

processo de escravidão, bem como conceitos sócio-político-históricos baseados no estudo da mesma 

como produtora de temáticas diversas: filosofia, medicina, matemática, dentre outras. 

Contudo, na tentativa de amenizar os preconceitos em sala de aula propõe-se que não sejam 

abordados nas escolas certos temas como: raça, racismo, etnia, etnocentrismo, discriminação racial, 

etc. 

 

1.2 Implementação da lei 

 

Conforme Adami (2007) em março de 2005 foram apresentados alguns pontos relacionados à 

implementação efetiva da lei, tais como: formação de professores e de outros profissionais da 

educação. 

Entretanto, os professores, que em sua formação também não receberam preparo especial 

para o ensino da cultura africana e suas reais influências para a formação da identidade do nosso país, 

entram em conflito quanto à melhor maneira de trabalhar essa temática na escola. Nesse sentido, este 

ponto pode ser um dos obstáculos estabelecidos com a lei 9.394/96, que estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional, visto que a mesma não disciplina nem menciona em nenhum de seus 

artigos cursos de capacitação voltados à preparação de professores na área. 

Além disso, discute-se ainda a reestruturação das bases pedagógicas num movimento de 

resgate histórico, ressaltando os conceitos trabalhados em sala de aula e a base teórica empregada. 

Por este motivo, incluir-se-ia no rol de conteúdos e em atividades curriculares dos cursos de educação 

das relações étnico-raciais conhecimentos de matriz africana que diz respeito à população africana. 
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2 HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA 

 

2.1 Diversidade negra 

 

A cultura negra é uma cultura inter-racial formada pela contribuição de inúmeros grupos ditos 

negros, brancos, mestiços e os índios. 

Manter vivas essas manifestações culturais negras é uma necessidade fundamental de 

fortalecimento de sua identidade étnica como elemento de resistência ao domínio branco. 

Há, ainda, outras formas de manifestações das culturas negras como o sincretismo que - na 

perspectiva em que adotamos - significa não apenas a incorporação do referencial religioso dos negros 

à religião dominante, mas, além disso, uma forma muito discreta de esconder e cultuar seus deuses e 

orixás. Outro exemplo são as pinturas e esculturas, que cumprem fielmente o objetivo mais amplo da 

arte: comunicar conceitos e símbolos e, a música, que deu origem ao samba, pagode, além de estar 

presente em diversos ritmos da música popular brasileira. 

2.2 Consciência negra 

 

Há mais de 300 anos depois, as comunidades negras e quilombos são exemplos de resistência 

cultural e social do povo negro em meio ao conjunto da sociedade brasileira ainda injusta e 

discriminadora. 

Com base em uma entrevista com a pedagoga Dionária da S. Santos de Jequié (BA) cedida 

pelo jornal Mundo Jovem, percebe-se que a intervenção de pensadores negros tem conseguido ampliar 

o nível de consciência negra. Isso se deve, principalmente, ao fato de que as pessoas estão 

começando a se aceitar e à sua própria identidade. 
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3 LEI 9.394/96 E A OBRIGATORIEDADE NO ENSINO DA HISTÓRIA E CULTURA AFRO-

BRASILEIRA 

 

3.1 Currículo escolar 

 

A história da relação entre Brasil e África vai muito além do período colonial e do tráfico de 

escravos ao qual a população se acostumou a referir-se a negros. Ela sempre esteve vinculada nos 

meios acadêmicos e em bancos escolares de forma secundária. Trabalha-se a África como se fosse a - 

histórica, isto é, um continente marcado apenas por guerras, fomes, epidemias, miséria, sem nenhum 

contexto histórico-político-social e cultural, ficando reduzida apenas a estereótipos. 

Segundo Ferreira (apud LEOPORACE, 2007),  

A nossa matriz de conhecimento, que é o que chega às escolas, é essencialmente 

eurocêntrica. A gente estuda História da Europa, História dos Estados Unidos, e é 

isso que a gente reproduz, é isso que a gente tende a achar importante. Os outros 

Estados e aquilo que eles produziram os seus mitos, as suas crenças, para nós são 

descartáveis. 

De fato, muitas criticas surgiram com essa lei, visto que alguns grupos podem se sentir 

desprestigiados e exigirem o estudo de suas culturas também, uma vez que a identidade cultural 

brasileira é formada por contribuições de vários povos. Podendo haver, assim, um risco de aumentar 

ainda mais a segregação.  

Apesar de acreditar que outras culturas merecem destaque igual ao que seria dado à cultura 

negra com aplicação da lei, Martins (apud LEOPORACE, 2007) destaca que os riscos podem ser 

minimizados caso a História e Cultura  Afro seja inserida dentro do currículo da disciplina História.  

A preocupação em torno dessa temática constitui-se como uma questão de fundamental 

importância para o fortalecimento de identidades étnicas. 

Com isso, a lei 9.394/96 remete no artigo 25, parágrafo 4º que "o ensino da história e do Brasil 

levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, 

especialmente das matrizes indígenas, africanas e europeias". 
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3.2 Conteúdos programáticos 

 

A lei 9394/96 passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos, referindo-se aos conteúdos 

programáticos: 26-A. 

Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-

se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira.  

No entanto, além do estudo da África e dos africanos serão destacados as lutas dos negros no 

Brasil, a cultura negra brasileira e o negro as áreas social, econômica e política, pertencentes, também 

à História do Brasil, relacionadas em todo currículo escolar principalmente nas áreas de Educação 

Artísticas, Literatura e História. 

 

3.3 Calendário escolar 

 

Quando ao calendário escolar, cada ano crescem as comemorações ligadas aos dias da 

consciência negra que representa um exemplo de resistência cultural e social do povo negro. 

Conforme art. 79B "O calendário escolar excluirá o dia 20 de novembro como Dia Nacional da 

Consciência Negra". 

 

3.4 Formação de professores 

 

O art. 53 da referida lei trata ainda, da obrigatoriedade nas universidades, de criação e 

organização nos currículos dos cursos e programas de educação. Isso significa que as mudanças da lei 

visam alcançar as universidades, bem como qualquer conhecimento aplicado e que vêm estabelecer 

planos, programas e projetos de pesquisa. 

Percebe-se, porém preocupação com a história africana nos cursos de graduação e pós-

graduação, visto que os professores não se encontram preparados para cumprir a lei. 
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3.5 Vetos 

 

Com base nos termos do Art. 66 do § 1º da Constituição Federal foram vetados alguns 

dispositivos acrescidos pelo projeto à lei 9394/94, por contrariedade aos interesses públicos. 

Dentre os dispositivos vetados destaca-se o Art. 26A § 3º que indica a organização dos 

conteúdos curriculares na qual afirma que "as disciplinas História do Brasil e Educação Artística, no 

ensino médio, deverão dedicar, pelo menos, 10% (dez por cento) do seu conteúdo programático anual 

ou semestral à temática referida nesta lei". Esse dispositivo apresenta-se contrario a Constituição, visto 

que o referido parágrafo não atende ao interesse público consubstanciado na exigência de se observar 

na fixação dos currículos, os valores sociais e culturais das diversas regiões e localidades. 

Outro veto foi feito as Art. 79A na qual explica que "os cursos de capacitação para participação 

de entidades do movimento afro-brasileiro, das universidades e de outras instituições de pesquisas 

pertinentes à matéria". 

Verifica-se que a lei 9394/96 não disciplina e nem tampouco faz menção em nenhum de seus 

artigos, os cursos de capacitação para professores. O Art. 79A, portanto, estaria da Lei Complementar 

nº. 95, de 26 de fevereiro de 1998, segundo a qual a lei não conterá matérias estranhas a seu objeto 

(Art. 7, inciso II). 

 

 

CONCLUSÃO 

 

O estudo de assuntos decorrentes da história e cultura afro deve ser componentes dos estudos 

do cotidiano escolar, uma vez que os alunos tornam-se capazes de construir relações ético-sociais e 

pedagógicos. 

Contudo, o ensino das relações étnico-raciais nas escolas brasileiras é uma medida preventiva 

fundamental contra o favorecimento da discriminação. 

O referido trabalho vem destacar, no entanto, que as experiências e contribuições históricas 

dos afro-brasileiros têm sido trabalhadas como um mundo à parte da realidade nacional, por este 

motivo, é fundamental entendê-las enquanto realidade social, produtora da própria história. 
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CONTAÇÃO DE HISTÓRIA: UMA VIAGEM AO MUNDO DA LITERATURA INFANTO 

JUVENIL VALORIZANDO A IDENTIDADE 

 

 Ângelo Andrade Matos28 

INTRODUÇÃO 

O interesse é a pedra de toque do progresso, do prazer e 

da utilidade da leitura. É o gerador de toda a atividade 

voluntária de leitura. 

N. B. Smith 

 

A sociedade vive em uma atualidade que nos revela a leitura como centro do ensino, porém 

muito se fala da sua importância, mas a sua prática nas salas de aula não condiz com a realidade 

almejada, conforme a teoria. Com aideia de se trabalhar A Contação de História gerando aprendizado e 

consequentemente o hábito da leitura, resgatando e valorizando sua identidade desde a mais terna 

idade, ou seja, priorizar as séries iniciais como base de sustentação para um melhor aproveitamento 

deste processo de aquisição da leitura e transformação de uma realidade. 

 Isso porque, tal temática abrange não somente os alunos, mas também todos os agentes 

que juntos constroem, incentivam e participam do processo de crescimento e formação de cada leitor. 

Visto que, a leitura se constitui numa ferramenta fundamental para assegurar às crianças o direito de 

serem autores independentes, sociais e garantir sua inclusão, neste mundo cada vez mais globalizado 

e que sempre esperam algo a mais de cada sujeito, pode-se encontrar este algo no mundo da leitura. 

E neste conceito vindo construir leitores autônomos que sintam a sensibilidade e a 

criatividade desenvolver não somente o gosto pelo ato de ler, mas participar ativamente da construção 

de sua história, e fazendo história. Dessa forma, ressalta-se então a importância da leitura na formação 

                                                           
28  Especialista em Língua Portuguesapela Faculdade FINOM, Graduado em Letras Vernáculas pela Faculdade de Ciências 
Humanas e Sociais – AGES e Coordenador de Ação Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Antas – BA. 
E-mail: angelu_am@hotmail.com 

 



Memórias Opará – Cadernos Resumitivos de Eventos Científico-Culturais do OPARÁ 

ANO 1, V.2, NOV.. 2013. 

 
      DIÁLOGOS DA CONSCIÊNCIA : Desfolclorização dos Sujeitos na Escola 

14 a 16 de Novembro de 2013 
Universidade do Estado da Bahia – Campus VIII 

Prédio Caminhos das Águas Espaço Sala de Reboco 

 
 

 

44 

das crianças como um todo, a qual só irá somar nesta caminhada, pois desenvolve a linguagem, 

desperta a criatividade e o gosto pela escrita. Criança que aprende a ler estuda menos para aprender 

muito mais. Considerando-a como um instrumento de transformação mais importante dentro do 

processo e construção do conhecimento e aprendizagem e politicamente interage com o meio que a 

cerca e abrange cada vez mais os seus horizontes. Conforme destaca Resende (1993), leitura como 

possibilidade de abertura ao mundo e caminho para um conhecimento mais aprofundado do leitor 

sobre si mesmo. 

O universo da leitura se abre mostrando a diversidade deste mundo. O leitor constrói e refaz 

conceitos de si próprio, pois a cada nova leitura ele está na busca de novos conhecimentos que podem 

substituir ou apenas acrescentar aos que já estão condicionados. Onde podemos afirmar que leitura 

precisa ter sentido para o sujeito que está atuando, já que, lê não compreende somente a 

decodificação de símbolos. Vai muito mais além. È um processo de interação entre sujeito e mundo e o 

seu próprio mundo. 

Ler, contar e recontar histórias requer uma capacidade que envolve várias dimensões não é 

somente compreender a realidade através da leitura ou texto escrito: é a explanação do pensamento 

através da oratória ou por símbolos da escrita bem como a vivência e a sinceridade do leitor, 

permitindo desta maneira uma compreensão crítica do mundo com mais clareza e criatividade. 

Com isso, sendo iniciado nos anos iniciais, cabe ao professor está ciente do cuidado especial 

com os conhecimentos prévios dos alunos. Valorizando-os, e na contra mão a utilizar este elemento a 

favor do aluno, dar relevância a contação de história enfatizando a entonação ao desenvolver a leitura 

observando a realidade do mesmo, experiências que realmente sejam gratificantes e tenham 

significado tornando o ato de ler uma experiência cheia de emoções que venha a possibilitar ao 

professor e o aluno crescer juntos no decorrer da aprendizagem, a qual venha a ser significativa para a 

sua vida de ambos, e consequentemente respeite a individualidade de cada um.  

Esta leitura propõe uma metodologia contextualizada que a partir da contação de histórias 

serve como instrumento para formação de cidadãos, com responsabilidade social.  Na qual as crianças 

desenvolvem seu potencial de leitura, através de representações teatrais, brincadeiras, poesias, 

artesanatos, literatura de cordel, entre outras atividades. Dando vida, gerando aprendizado, auto-

reconhecimento criando uma ponte de descoberta com significado na vida das crianças. 
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Trabalhar com o livro de literatura possibilita a formação da identidade pessoal, cultural e local dos 

alunos, resgatando por meio da leitura a consciência de sua origem, valores que historicamente foram 

violados, como os aspectos constitutivos de nossa ancestralidade negra, indígena e branca. 

 

UNIVERSO LITERÁRIO 

O universo infantil é cercado por fantasia, imaginação, sabor e encantamento. Quem um dia 

não desejou ser um super-herói, estar ao lado do pequeno príncipe em seu minúsculo planeta, visitar a 

Emília lá no Sitio do Pica-Pau Amarelo, encontrar uma lâmpada mágica, ser o Capitão Planeta ou estar 

presente no casamento da dona baratinha? 

Histórias, contos de fadas, fábulas, narrativas, cantigas de roda, parlendas e tantas outras 

formas de arte literária encantam as crianças, são capazes de iludir, causam medo, arrepio, alegria, 

nos fazem viajar para lugares existentes apenas no mundo imaginário infantil. 

Dessa forma, é evidente a necessidade do educador incorporar em suas práticas cotidianas a 

prática da leitura e especialmente um trabalho voltado para o desenvolvimento da linguagem, porém 

como afirma Ana Maria Machado em relação aos professores: “Não lêem, não vivem com os livros uma 

relação boa, útil, importante. Sem isso, não dão exemplo e não conseguem verdadeiramente passar 

uma paixão pelos livros – e sem paixão, ninguém lê de verdade” (Machado, 2001. p. 118). 

Diante disso, a literatura foi perdendo espaço nas salas de aula, o ser humano acostumou-se 

a viver a rapidez do tempo com uma intensidade assustadora. Os modos de produção do 

conhecimento se modificaram. A estrutura da sociedade passou por um processo de transformação 

que se reflete na escola. 

Assim, o aspecto imaginário e fantástico que existia nas aulas para o público infantil foi 

substituído por uma pedagogia exclusivamente realista, didática.  Segundo Coutinho (2004, p. 200), 

 “A literatura infantil é por essência desinteressada, no sentido do ensino 

sistemático, embora deva ser educativa e possa ser instrutiva. Seu fim é emocionar 

artisticamente a criança, pelo sublime, pelo cômico, pelo patético, pelo trágico, pelo 

pitoresco ou pela aventura e, ao mesmo tempo, despertar-lhe a imaginação, 

aperfeiçoar-lhe a inteligência e aprimorar-lhe a sensibilidade.”  
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 O mundo letrado está tão presente em nossas vidas que por vezes passamos a cobrar dos 

nossos alunos desde cedo conhecimentos em relação à escrita e a leitura. Porém, comungando do 

pensamento de Marta Morais da Costa (2008, p. 67), 

O ideal da Literatura Infantil é fazer com que as crianças unam o entretenimento e a 

instrução ao prazer da leitura. Portanto, a literatura vem educar a sensibilidade 

reunindo a beleza das palavras e das imagens. A criança pode desenvolver as suas 

capacidades de emoção, admiração, compreensão do ser humano e do mundo, 

entendimento dos problemas alheios e dos seus próprios; enriquecendo 

principalmente, as suas experiências escolares, cidadãs e pessoais. 

Contudo, vale ressaltar que a função fundamental da literatura infantil é antes de tudo, 

penetrar no universo imaginário da criança, divertir, emocionar, instruir. Essa fase na vida da criança 

precisa ser vivenciada de maneira apropriada, desse modo a escola, os educadores e os pais, têm um 

papel crucial uma vez que são responsáveis por estimular o fascínio e o encantamento pela leitura. 

O educador junto com a família devem ressuscitar a magia, o encantamento e os sabores 

intrínsecos nas obras literárias, perdidas ao longo dos últimos anos. O contato como fascínio e com a 

maneira como se contam história é que faz o diferencial, é o que proporciona de fato emoção, 

sensibilidade, divertimento e faz fecundar o apreço à leitura. 

 

A IDENTIDADE INTERLIGADA NA LITERATURA INFANTO JUVENIL  

 

 “Ler significa reler e compreender, interpretar. Cada um lê com os olhos que tem. E 

interpreta a partir de onde os pés pisam. Todo ponto de vista é à vista de um ponto. 

Para entender como alguém lê, é necessário saber como são seus olhos se qual é 

sua visão de mundo. Isso faz da leitura sempre uma releitura. A cabeça pensa a 

partir de onde o pé pisa. Para compreender é essencial conhecer o lugar social de 

quem olha. Vale dizer: como alguém vive, com quem convive que experiência tem 

em que trabalha que desejos alimentam como assume os dramas da vida e da 

morte e que esperanças o animam. Isso faz da compreensão sempre uma 

interpretação. Sendo assim, fica evidente que cada leitor é co-autor. Porque cada 

um lê e relê com os olhos que tem. Porque compreende e interpreta a partir do 

mundo que habita.”BOFF (1997, p.9). 
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Baseado na ideia do auto, a leitura deverá ser vivenciada de forma que possibilite ao aluno 

elaborar, ou melhor, reelaborar a sua história com a leitura. Aonde venha sentir estímulos que os façam 

viajar na história descobrindo fatos, relatos, emoções que os fazem refletirem e consequentemente agir 

sobre o que lê e mais ainda defender o seu ponto de vista. Uma vez que o mesmo ao agir esta lhe será 

útil e contextualmente significativo na sua vida. E estas relações irão se somar e realizar a leitura da 

própria vida. 

Com isso, a criança passa a construir e dominar habilidades e estratégias que permitem a 

compreensão do texto. Liberta, transforma pessoas em leitores capazes de expressar-se das mais 

diferentes formas, seja na oralidade ou na escrita, pois elas terão maior domínio de si e do que as 

cercam, sendo, porém mais coerentes e relativamente passará a assumir uma identidade própria sendo 

autores e construtores de suas histórias. 

Não há nação que seja desprovida de um valor artístico, pois este se encontra enraizado na 

própria cultura. Dessa forma, a literatura sendo qualificada também como arte; a arte da manifestação 

escrita e oral da palavra ganha um sentido valorativo, pois serviu e serve de instrumento de posse do 

homem para revelar-se como ser histórico e social. 

A apropriação da leitura se constitui de um elemento de inserção cultural e social, mas 

também de que maneira, dentro deste processo de apropriação a criança vai introduzindo 

modificações, experimentando e transformando a sua visão de mundo.Não basta ler histórias 

politicamente corretas e terrivelmente chatas. Os livros têm que ter qualidade literária e trazer 

ilustrações bem feitas, afinal, eles servem como espelhos para a construção da identidade, 

principalmente a das crianças. 

A literatura é a ciência que poderá proporcionar essa capacidade intelectiva, racional, 

subjetiva, é a ciência que une todas as ciências como uma teia a qual entrelaça vida e língua numa 

sintonia harmoniosa.A escola estará possibilitando ao sujeito o recurso essencial para a mudança do 

ritmo desordenado para a qual o mundo caminha.  

Em síntese não é mais primordial ficar preso a um currículo que esmiúça o todo, a essência 

da disciplina, como no caso da literatura sua essência reduzida ao estudo histórico, mas é preciso 

ultrapassar essa concepção e fazer da aula de literatura o momento lúdico, de profunda investigação 

cientifica onde o objeto de estudo é a linguagem com os seus riquíssimos instrumentos de análises.    
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O PRAZER DA LEITURA GERADO NA CONTAÇÃO DE HISTÓRIA 

 

Ouvir histórias é um acontecimento tão prazeroso que desperta o interesse das pessoas em 

todas as idades. Se os adultos adoram ouvir uma boa história, um "bom causo", a criança é capaz de 

se interessar e gostar ainda mais por elas, já que sua capacidade de imaginar é mais intensa. 

A narrativa faz parte da vida da criança desde quando bebê, através da voz amada, dos 

acalantos e das canções de ninar, que mais tarde vão dando lugar às cantigas de roda, a narrativas 

curtas sobre crianças, animais ou natureza. Crianças bem pequenas, já demonstram seu interesse 

pelas histórias, batendo palmas, sorrindo, sentindo medo ou imitando algum personagem. Neste 

sentido, é fundamental para a formação da criança que ela ouça muitas histórias desde a mais tenra 

idade. 

O primeiro contato da criança com um texto é realizado oralmente, quando o pai, a mãe, os 

avós ou outra pessoa conta-lhe os mais diversos tipos de histórias. A preferida, nesta fase, é a história 

da sua vida. A criança adora ouvir como foi que ela nasceu, ou fatos que aconteceram com ela ou com 

pessoas da sua família. À medida que cresce, já é capaz de escolher a história que quer ouvir, ou a 

parte da história que mais lhe agrada. É nesta fase, que as histórias vão tornando-se aos poucos mais 

extensas, mais detalhadas. 

A criança passa a interagir com as histórias, acrescenta detalhes, personagens ou lembra de 

fatos que passaram despercebidos pelo contador. Essas histórias reais são fundamentais para que a 

criança estabeleça a sua identidade, compreender melhor as relações familiares. Outro fato relevante é 

o vínculo afetivo que se estabelece entre o contador das histórias e a criança. 

A história, de modo algum, deve ser imposta. É preciso ter cautela e bom senso quando a 

criança o não tem o hábito de participar de momentos de leitura e apresenta um comportamento 

agitado. Muito mais do que "obrigar" a criança a prestar a atenção é preciso atrair o seu interesse, 

encantando-a com o próprio poder de fascinação da história. 

O que faz a diferença na história é a criatividade que o professor disponibiliza para aguçar na 

criança a vontade e o prazer de ler e/ou ouvir histórias. Para ser criativo o professor não depende 

exclusivamente de recursos sofisticados. Ao contrário, é possível aproveitar materiais sucateados para 

dinamizar a leitura nas salas de educação infantil. Dinâmicas com aventais, baú de histórias, varal da 

fantasia e outros são estratégias eficientes para despertar o interesse da criança. 
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A criança adora brincar e é através da brincadeira que ela começa a entender o mundo. 

Sendo este o caminho simples para a construção e inserção da leitura. Utilizar o mundo da fantasia, o 

faz-de-conta para proporcionar a criança uma vivencia com um mundo mágico, onde se é possível 

viverem todos os seus sonhos das mais diferentes formas, além de interagir com o mundo. 

Diante disso, Lajolo, contextualiza que, 

Leitura boa é a leitura que nos empurra para a vida, que nos leva para dentro do 

mundo que nos interessa viver. E para que a leitura desempenhe esse papel, é 

fundamental que o ato de leitura e aquilo que se lê façam sentido para quem está 

lendo. Ler, assim, para Paulo Freire, é uma forma de estar no mundo (LAJOLO, 

2003. p.5). 

E Paulo Freire, através de exemplos do dia-a-dia, apresenta como lemos o mundo 

constantemente: 

Desde que nascemos, vamos aprendendo a ler o mundo em que vivemos. Lemos no 

céu as nuvens que anunciam chuva, lemos na casca das frutas se elas estão verdes 

ou maduras, lemos no sinal de trânsito se podemos ou não atravessar a rua. E, 

quando aprendemos a ler livros, a leitura das letras no papel é uma outra forma de 

leitura, do mesmo mundo que já líamos, antes ainda de sermos alfabetizados 

(FREIRE, 2003, p.5-6). 

Não podemos omitir a relevância ao se tratar com leitura é preciso ter elaboração prévia do 

texto a ser utilizado. É estar aberto a novas estratégias, reinventar, mergulhar neste mundo de forma 

alegre para alcançar o seu objetivo, fazer com que este momento seja desejado utilizando do mágico 

mundo lúdico para traduzir em sentimento e motivar sentimentos do momento tão esperado, a hora da 

leitura. Demonstrar para o aluno que a leitura os faz sonhar. 

Para ilustrar nosso pensamento, recorremos ao que postula Zilberman quando acrescenta 

que “a sala de aula é um espaço privilegiado para o desenvolvimento do gosto pela leitura, assim como 

um campo importante para o intercâmbio da cultura literária, não podendo ser ignorada, muito menos 

desmentida sua utilidade” (ZILBERMAN, 2003, p. 16). 

Como vemos a literatura infantil ainda não conseguiu deixar de estar associada à escola, 

assim o trabalho com a leitura em sala de aula deve necessariamente aguçar a curiosidade e 
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ultrapassar a visão de mundo do aluno, ampliando-a. Nessa tarefa a missão do educador é estendida, 

pois é dele o dever de recorrer a estratégias que possibilitem o entendimento e o sentido do que é lido. 

A contação de história através da oralidade, é o primeiro contato que a criança tem com o 

texto, através dela as crianças entram no mundo mágico da literatura, que apreendem a serem leitores, 

pois segundo ABRAMOVICH, 1997, p.98, “e ser leitor é ter um caminho absolutamente infinito de 

descobertas e de compreensão de mundo”, através da contação e recontação, possibilita às crianças a 

construção de mundo melhor. 

A narração das obras literárias para crianças levam – nas a motivação e valoriazação 

enquanto sujeitos, aprendem a orgulhar de sua origem e cultura, e a respeitar o outro, em fim 

constroem e valorizam sua própria história, sua identidade. O conceito de elaboração de consciência, 

reapropria de muitos aspectos culturais, antes violados: memória, história, aspectos constitutivos de 

ancestralidade negra, indigena e branca. São aspectos indispensáveis como ponto de referencia. 

Referencias como cor de pele, sexo, outros de ordem sociológica como religião, costumes, cultura, são 

refletidas pelos educadores e crianças, que tomam consciÊncia de si ao se (re)conhecerem nas 

histórias. 

A leitura vai além das palavras, e a forma como se organiza permite que os leitores se 

conheçam, e se identifiquem com qualquer elemento das narrativas, podendo ser com a cultura, com o 

povo, com um personagem, e até mesmo com todo enredo. Superando a visão mecÂnica do ato de ler, 

e propõe uma perspectiva de leitura sóciointeracionista de educação popular, que leve em 

consideração os elementos culturais. Sociais, econômicos, políticos, de gênero, de etnia e geração, de 

forma que respeite e valorize a identidade e a diversidade das pessoas, em especial crianças e 

adolescentes.  

 

CONCLUSÃO 

 

A leitura, bem como a sua importância dentro do processo de aprendizagem nos dias atuais 

vem se transformando para atingir o seu objetivo, uma compreensão do mundo através do leitor 

autônomo. Além do que a organização do mundo a sua volta se dá através de uma leitura consciente, 

pois, o leitor parte da sua realidade usando o seu conhecimento prévio, conseguindo resolver os 

obstáculos que lhes são propostos por situações que lhes propõem ações numa compreensão que 

exige uma consciência crítica. 
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Entender o  ato  de  ler  torna-se  imprescindível  no  sentido  de  buscar alternativas viáveis 

para a formação de leitores. Urge, a necessidade de entender a  leitura  e  como  praticá-la.  Para  

tanto,  é  necessário  familiaridade  com  o  ato  de  ler, pois o exercício da leitura deve partir não 

apenas das expectativas individuais, mas, principalmente  da  diálogo.  Uma  boa  leitura  é  sempre  a  

confrontação  crítica com o que se está lendo. É sair do mundo interior e ir ao encontro de outros 

modos de  pensar  situações  e  personagens,  agindo,  contestando,  contrapondo  ou confirmando. 

Cabe ao professor mediador nesta corrente construir suportes que permitam conhecer cada 

criança, para assim agir com estratégias que incentivem o hábito da leitura cotidiana na vida dos 

alunos. Pois, o mesmo estará apto a coordenar as atividades referentes ao incentivo e ao 

aprofundamento da leitura e desenvolvimento das habilidades deste aluno construindo o seu 

conhecimento dentro da aprendizagem. 

O aluno deve ser respeitado no processo que se refere ao estímulo à prática de leitura, ou 

seja, o professor neste processo é mediador e dará testemunho verdadeiro do seu prazer no 

envolvimento com a leitura. Onde o aluno consequentemente se envolverá formando o seu objetivo 

com uma leitura significativa de vida. Nesse momento, observamos que é importante que o professor 

conheça o seu alunado para saber escolher o texto que o aluno gosta de ler sinta o prazer da leitura e 

o seu significado na sua vida. 

Diferentes mundos ao qual ele irá consequentemente se reconhecer e aprender a apreciá-los 

na medida em que for envolvendo-se e ampliando o seu conhecimento. Sendo envolvido em diversas 

situações que os remete a mais variada e ricos conhecimentos de vida. E com a utilização de textos 

apropriados a realidade deles utilizando-se dos mais diferentes gêneros textuais da atualidade o que 

vai inseri-los neste mundo cada vez mais globalizado que espera sempre mais de cada um.  

Portanto, é muito importante desenvolver a contação de história nos anos iniciais. Os 

primeiros contatos são desenvolvidos com histórias de contos de fadas, onde os pais são os primeiros 

a desenvolver, mesmo que informal, um trabalho literário. Assim, pode começar desenvolver na criança 

o interesse pelas histórias infantis. Contudo, o professor, que busca fazer um trabalho pedagógico, com 

a literatura. A criança deve desenvolver o gosto pela leitura, as quais estão na fase dos sonhos e 

assim, adoram ouvir histórias que envolvem um mundo imaginário. Os livros literários devem estar 

sempre presentes na vida das crianças. A boa literatura desenvolve a inteligência da criança, 

interando-a e é fonte de divertimento e prazer. Dessa forma, para muitos, a literatura infantil é uma 

brincadeira, mas é um instrumento para o desenvolvimento cultural no resgate e valrorização de sua 

identidade. 
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CORPOS MOLDADOS E VIGIADOS: TRANSVERSALIZANDO GÊNERO 
SEXUALIDADES E QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Camila Faustina Santos Pereira Ramos29 

RESUMO 

O artigo vem problematizar as questões relativas à sexualidade, gênero e identidade sexual também 
intercruzadas com questões étnico-raciais na construção do sujeito, sendo baseado em relatos de 
experiências. Traremos como ideias de senso comum tem enormemente influenciado à concepção do 
tema abordado, para compreendermos como essas ideias influenciam na formação e policiamento dos 
indivíduos, com foco na educação básica. Traremos, ainda, de forma sucinta os conceitos 
contemporâneos de identidade de gênero e às identidades LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis e Transexuais).  Esse estudotem como embasamento teórico as ideias de Beauvoir (1967 e 
1970); Filho (2010); Hall (1992); Louro (2000 e 2003); Luz (2013) e Messeder (2009). 

 
Palavras-chave: Educação. Discriminação. Heteronormatividade. Sexualidade. Gênero e Etnicidade. 
 
 

INTRODUÇÃO 

 

A declaração universal dos direitos humanos coloca em seu artigo 7 que, “todos são iguais 

perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, a igual proteção da lei. Todos têm direito a igual 

proteção contra qualquer discriminação que viole a presente Declaração e contra qualquer incitamento 

a tal discriminação.”Para cumprir com esta ordem a escola enfrenta muitos desafios diante das 

diversidades, no cumprimento de sua obrigação de ensinar a convivência respeitosa com as inúmeras 

diferenças existentes dentro e fora dela. Ela ocupa, em conjunto com a família, o lugar de arquiteta da 

cidadania e ajudante legal da promoção dos direitos dentro das diversidades 

 Contudo não tem se mostrado preparada para lidar com as diferenças nela existentes, no que 

tange questões como gênero e sexualidade, e com a questão étnico-racial, ela segue por caminhos 

que findam incentivando de forma cada vez mais ativa ao sexismo, homofobia e racismo. Inúmeros 

                                                           
29 Graduanda do curso de Letras (UFAL), Atual coordenadora de mulheres na ONG Rede Nacional de Negras e Negros 
LGBT (Rede-Afro LGBT), Bolsista do projeto Oficinas em/para Direitos Humanos, idealizado e coordenado pela Profª Ana 
Cristina Conceição Santos, Colaboradora do projeto OdéAye do NEAB-UFAL coordenado pelo Núcleo de Estudos e 
Pesquisas da Diversidade e Educação do Alto Sertão Alagoano (NUDES) e integrante do Núcleo de Estudos sobre Gênero 
do NUDES. 
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casos de discriminação têm ocorrido dentro de suas paredes com a negação de um olhar mais sério 

para a questão por parte de seus diligentes e colaboradores. 

Como se fossem alheios à realidade escolar, o debate referente às questões de gênero e 

diversidade sexual ainda são temas quase que impenetráveis na escola, à questão do negro tem sido 

timidamente pautada por conta da lei 10.639/03 que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-

brasileira e africana nas escolas publicas e privadas. 

Certamente todo um conjunto de fatores sociais, que não apenas a instituição escolar 

contribuem para a promoção e permanência destas discriminações, contudo focaremos nosso trabalho 

em questões que a envolvem, pois a escola,  alem de ter a legal liberdade de atuação na educação e 

formação dos sujeitos, ainda detém o poder de arquitetar legais modos para moldar e vigiar os 

indivíduos dentro da sociedade. 

 

A UNILATERALIDADE DO GÊNERO 

 

No que tange este assunto podemos dizer, ancorados em LOURO (2000), que por volta da 

década de 60,contestações da una validação existencial relativa às práticas e identidades sexuais 

intercruzadas com as identidades de gênero dentro dos moldes normativizados, começam a ser 

gradativamente crescente,com os movimentos feministas e LGBT‟s encabeçando o debate. Novas 

identidades sociais em um processo de afirmação existencial passam a ser mais evidenciadas. Ainda 

assim, atualmente,não somente na educação escolarizada,os corpos permanecem sendo moldados de 

acordo com os parâmetros idealizados para o sexo que o sujeito nasceu elencado com o gênero, qual 

é imposto socialmente de forma arbitraria aos indivíduos, ainda dentro de uma visão bilateral deste 

conceito, considerando e validando apenas as expressões que compõe as associações apresentadas 

na tabela 1. 

Tabela 1 

Sexo Gênero Afinidade Afetiva/Sexual Identidade sexual 

Feminino Mulher Homem Hetero 

Masculino Homem Mulher Hetero 
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Os gêneros são construídos por ideais, atitudes, hábitos, crenças, práticas, normas e valores, 

por meio dos quais os contrastes biológicos entre as mulheres e os homens são hierarquizados, 

constituindo-se assim também enquanto relação de poder. Sobre essa posição, Simone de Beauvoir 

define brilhantemente que: 

 

NINGUÉM nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, 

econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade; é o 

conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o 

castrado que qualificam de feminino. Somente a mediação de outrem pode constituir 

um indivíduo como outro. (BEAUVOIR, 1967 p. 9) 

 

Ainda nesta concepção do conceito do termo gênero enquanto construção social, e do termo 

sexo enquanto fator biológico, dentro desta construção social qual é desenvolvida e normativizada. 

Nesse processo lhes são atribuídos papeis sociais, onde no imaginário popular tornam-se 

características “naturais” dos indivíduos conforme o gênero. 

A educação escolarizada ajuda a reavivar e validar esses discursos que apresentam 

características tais como “coisa de mulher” e/ou “coisa de homem”. Ainda hoje muitas instituições 

educacionais separam as garotas dos garotos nos momentos das filas, atividades em grupo, jogos de 

competições e/ou brincadeiras, onde os materiais que são disponibilizados para as crianças são 

diferenciados de acordo com o gênero a elas pertencentes, onde, não raro, para as meninas são 

incentivadas brincadeiras e exercícios que fisicamente as contenham mais (bonecas, casinha, esportes 

com pouco contato físico), muitas vezes embasado no pensamento, proveniente do senso comum, que 

o corpo feminino é mais frágil que o masculino, e aos meninos motivam tarefas que exploram mais a 

liberdade dos corpos (carros, bonecos de ação, bola, esportes com maior contato físico), moldando 

essas garotas para o privado, os meninos para o publico, estimulando também assim a não integração 

dos indivíduos de acordo com o gênero, e colaborando com a reprodução das desigualdades também 

sexuais. 

O que pode ser verificado analisando um exercício proposto em um livro didático de educação 

básica30, cujo enunciado solicita para analisar os itens expostos, posteriormente indicar (ligando) os 

                                                           
30 Livro da Editora Positivo de nível fundamental 2, figura 1 do anexo. 
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itens quais as meninas e/ou os meninos tinham mais afinidade, localizado do lado direito da folha os 

itens apresentados, “brincar de boneca; jogar futebol; brincar de caminhão; usar biquíni e sutiã; cuspir 

no chão; usar gravata; usar cabelo comprido; usar brinco; usar saia; lavar louça e ajudar a arrumar a 

casa”.  

Ao lado desta listagem que é exposta de maneira verticalizada estão dois desenhos que 

representariam uma menina e um menino, bem próximo aos respectivos desenhos uma ultima 

orientação, “MENINAS PODEM FAZER” e “MENINOS PODEM FAZER”, obviamente esta ultima 

orientação diverge da orientação do enunciado, contudo esta não passa despercebida aos olhos do 

leitor, pois além de estar localizada mais ao centro da página, ainda possuem letras garrafais e 

tamanhos da fonte superior ao do enunciado, compelindo o leitor a compreender e fixa o que é pedido 

pelo exercício a partir dali, como sendo o que é permitido ou não para os indivíduos de acordo com o 

gênero. 

 

ESCOLA DAS DIFERENÇAS 

 

Em conversa, com duas professoras que trazem suas experiências com as turmas da 

educação básica, percebemos que as ações e reflexos por parte dos estímulos na criação de 

indivíduos dentro dos parâmetros seletivos e excludentes revelam-se, por exemplo, na utilização de 

argumentos para a permanência da divisão por gênero, como coloca a professora Cristina, de uma 

escola do estado de Alagoas, expondo que a gestão de uma escola particular que trabalhou alegava 

que “os meninos são muito violentos”, e por esse motivo não misturam as crianças para desenvolverem 

os exercícios corporais. Atitudes como esta se tem como saldo, a exemplo nas aulas de educação 

física e ou intervalo, onde as crianças tendem a exercer mais sua liberdade para agir, que não raro os 

meninos usam livremente praticamente todo o espaço da quadra e/ou pátio, e as meninas ficam juntas, 

recuadas, agrupadas em uma área minúscula, praticando brincadeiras e/ou esportes “menos violentos”, 

quando não, sentadas conversando e observando os garotos. 

Relata também um caso ocorrido em outra escola, agora publica, qual também lecionou em 

que havia um aluno do sexo masculino e com trejeitos considerados femininos em nossa sociedade, o 

aluno era calado e não se mostrava agressivo, diz a professora. 
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(...) ele era gay e andava muito com roupas escuras, acho que ele era roqueiro. Um 

dia ele chegou tarde à sala de aula e o professor não deixou assistir aula, para não 

ser encontrado ele se escondeu no banheiro feminino, alguns professores logo 

queriam expulsar ele da escola dizendo que ele era uma ameaça. O menino era um 

bom aluno e não mexia com ninguém, que ameaça ele representava? Certamente 

não era física, como queriam dar a entender. 

 

Outras experiências que confirmam a não sensibilidade ao tratar com as diversidades de modo 

que não as hierarquizem, mas sim desconstrua o modelo atualmente imposto, é a professora 

universitária Ana Cristina, relata que no tempo em que ensinava em uma escola para turmas da 

educação básica, a prefeitura de Salvador havia mandado copos com as cores rosa e azul, onde os 

meninos negavam-se a utilizar os copos de cor rosa. 

 

Era escola de fundamental um, então eram crianças de seis a doze, treze anos. Os 

meninos não queriam em hipótese nenhuma receber o lanche no copo rosa, só 

queriam no azul. Mas o Estado quem mandou copo azul e copo rosa para a escola. 

 

Observemos a forte campanha na construção dos gêneros, mesmo através de símbolos que os 

representem, onde o empenho maior se da certamente na construção da masculinidade com viés 

heteronormativo, machista e sexista, obtendo resultados já desde muito cedo nas crianças, com o 

saldo do preconceito que ate mesmo impõem gêneros as cores, onde as meninas não se importam em 

fazer uso de quaisquer de se apresente com a cor azul (cor que socialmente representa sexo 

masculino) a cor do outro, contudo, mesmo que inconscientemente, por ser o sexo “inferior”, os 

meninos não se permitem ser em representados pela cor rosa, pois desta forma estaria se deixando 

comparar a uma “menininha”. 

Nesse ultimo relato, ainda da professora Ana Cristina, faz referencia aos quadros do programa 

televisivo, “Zorra Total”, qual o protagonista de um era um homem com uma corporalidade 

performáticaque a nossa sociedade apontaria como sendo traços indicadores pertencentes ao 

feminino, denominado Patrick, e outro quadro cuja protagonista era uma mulher, Junia, que se travestia 

de homem em certos momentos incorporando outra personagem, o Juninho Play, diz a professora. 
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Eu tinha um aluno, nove anos, o nome dele era Patrick, se lembra que o Patrick do 

programa tinha os trejeitos femininos? Meu aluno era Patrick, “professora, me 

chame de Patrick não, meu nome é Juninho Play”. Na verdade Juninho Play era 

mulher que era masculinizada, ele preferia ser chamado de Juninho Play, uma 

mulher, do que o Patrick que tinha o jeito feminino. É, ele preferia ser a mulher 

masculinizada, doque o homem feminilizado. 

É perceptível que para aquela criança era muito mais confortável, naquela situação, ser 

encarado como o masculinizado, mesmo que seja a performance realizada por alguém que não 

pertença ao mesmo sexo que o dele. Pois ainda assim, estaria ele desenvolvendo o papel dentro do 

que lhe é exigido pela sociedade, no momento em que afirma a sua masculinidade por meio do 

“apelido” adotado fazendo alusão ao estereótipo da personagem. 

 

SEXUALIDADE X ETNICIDADE 

 

 A afirmação desta masculinidade se da, de certo, pelo incentivo através da vigilância universal 

(neste caso, aquela desempenhada por toda a sociedade) e posterior punição aos desviantes 

relacionais, os deslocados do imposto pelos papeis sociais imposto para o sexo e/ou quese relacionam 

com os pares afetivo/sexual desviantes, com exemplos apresentados na tabela 2. 

Tabela 2 

Sexo Gênero Afinidade Afetiva/Sexual Identidade sexual 

Feminino Mulher Mulher Lésbica 

Masculino Homem Homem Gay 

Feminino Mulher Mulher e Homem Bissexual 

Masculino Homem Mulher e Homem Bissexual 

Feminino Trans* Mulher Hetero 

Masculino Trans* Homem Hetero 

Feminino Trans* Homem Gay 

Masculino Trans* Mulher Lésbica 

Feminino Trans* Mulher e Homem Bissexual 

Masculino Trans* Mulher e Homem Bissexual 
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 * Representa a existência das identidades de gênero situadas entre os gêneros mulher e 

homem, como é o caso de travesti e transexual. 

Ainda observando a tabela 2, ela nos ajuda a ter noção dos inúmeros outros resultados de 

cruzamentos que podemos obter alem dos que apenas compõem o conjunto heteronormativo (Mulher 

(feminino) + Homem (masculino) = Heterossexual), podendo estas identidades serem construídas, 

desconstruídas, reformuladas e ampliadas (HALL, 1992). Onde sexo é relativo ao fator biológico e 

ligado aos órgãos sexuais e reprodutivos; identidade de gênero se da a partir da construção social e 

pertencimento do individuo; Afinidade afetiva/sexual são as relações estabelecidas com os pares, tendo 

como referencia o gênero do outro e finalmente Identidade sexual qual é o saldo que se obtém da 

relação entre a identidade de gênero e afinidade afetiva/sexual. 

O que acontece quando nesta salada de características ainda levarmos em consideração o 

fator étnico-racial e evidenciarmos o individuo possuidor da identidade enquanto sendo a negra? É fato 

que uma identidade sexual não condizente aos padrões heteronormativos para os negros é inaceitável 

para a realidade, pois no imaginário popular homem negro é associado à virilidade, potencia sexual, 

(isso é tão verdade que se criou em torno disso o mito de que o penes de todo homem negro é muito 

maior que o de qualquer homem pertencente a raças/etnias outras). Enquanto para a mulher negra 

(assim como as não negras também) ontem eram para o uso total do homem, ao seu prazer era 

negado a exposição, enquanto hoje este prazer é atribuído ao homem, ao que ele lhe possa 

proporcionar. 

O preconceito racial no Brasil é um fato lamentável assim como a homofobia, e se o individuo 

negro, de classe não abastada e ainda trouxer em sua performance características que apontem para 

uma identidade LGBT, carrega ai então traços que o marginaliza ainda mais, passível de racismo, 

classismo, homofobia e até sexismo, não raro sendo vitima de discursos preconceituosos tal qual,“além 

de preto ainda é viado” , “além de preta ainda é sapatão”. 

No que tange a questão sexual, qual existe uma maior omissão ao tema nas práticas 

pedagógicas, nesta invisibilização se da uma forma de violência, pois nega a existência da diversidade 

de afinidade sexual e dificulta a promoção de direitos para a população LGBT, qual não faz parte do 

contexto heteronormativo. Para além de uma postura mercadológica, o que deve ser assumida é a 

construção para a verdadeira promoção da igualdade na diversidade, pois quando há a violenta 

negação da escola em considerar a existência do fato da diversidade sexual e validando enquanto 
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natural apenas um modelo, o hegemônico heteronormativo, se revela a homofobia nesta 

marginalização, ou melhor, exclusão das identidades sexuais LGBT´s, não agregando ao currículo a 

diversidade sexual, cultural, de gênero e étnico racial. 

 A vigilância, qual acontece em todas as esferas sociais, sobre estes corpos se dá para manter 

a permanência das condições de gerenciamento, preservando a relação de poder existente ai. As 

práticas pedagógicas moldam os corpos, impondo normas de conduta, disciplinado, regrando posturas, 

gestos, ações e até pensamentos, tanto para prepará-lo de forma proveitosa para a vivência social, 

quanto para o individual.  

Na infância onde as singularidades individuais se tornam desculpa para exclusão de indivíduos 

dos grupos, sejam estas características físicas, de personalidade, gênero, de classe, étnicas e/ou 

tantas outras, e também onde os ensinamentos são recebidos com maior receptividade, é que 

enquanto educadores devemos agir de forma a incentivar a integração harmoniosa e o respeito para 

com os outros, aceitando-os enquanto seres humanos que são. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os preconceitos são construídos por meio de questões presente que associamos com relações 

desagradáveis passadas e também conceitos que nos são passados enquanto verdadeiros que 

recebemos através da socialização e repassamos da mesma forma, uma forma de preconceito é a 

homofobia, que é o ato de descriminar e o tratamento preconceituoso para com pessoas 

homoafetivas/sexuais. Este tipo de conduta nega a legitimidade das relações que não se enquadram 

nos moldes hegemônicos heteronormativos, o que agride a dignidade e causa sofrimento aos da 

população LGBT. 

A homofobia se faz presente no âmbito escolar, por meio de gestores, professores, 

funcionários e alunos que apenas reconhecem enquanto validos as relações heteronormativas, que 

não condizem com a realidade dos LGBT´s, e por este motivo o desrespeito a esta população é 

constante, violências variadas causando o constrangimento, e marginalização destes indivíduos assim 

como da sua cultura. 

Por fim a partir da exposição de alguns elementos que contribuem para a histórica construção 

identitária sexual e de gênero de forma hierarquizada, esperamos uma visão mais critica e sensível à 

questão. Contudo a discriminação e preconceitos não se esgotam aqui, os marcadores sociais de 

diferenças (raça, etnicidade, classe, gênero, sexo, afinidade sexual, dentre outros) racham a 
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sociedade, determinam quem pode muito e quem nada pode.Não se almeja neste com os argumentos 

e questões apresentadas que a partir deste momento inicie então um incentivo às outras formas de 

expressão de vida que não a mantida enquanto padrão, não, o que se busca é ao menos alcançar o 

respeito às diferenças existentes na sociedade iniciando pela escola. 

Certamente também não se tem a pretensão aqui de apresentar uma solução para a 

problemática, seria até uma proposição utópica querer que o desfeche total se de apenas 

sensibilizando algumas mentes que participarão na educação e formação de novos sujeitos. Mas, 

mesmo assim, em forma de denúncia reafirmamos que grande parte desta construção de 

discriminação, ecoa nas escolas, elas apoiam grandemente, pois não dão atenção ao problema, 

permitindo que os costumes se reproduzam em impacto na cultura escolar e social 
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AS DISCUSSÕES SOBRE GÊNERO EM SALA DE AULA: DESAFIOS E 

PERSPECTIVAS 

 

 Juliana Andrade de Moraes31 

 

 

Ao pensarmos nas discussões sobre gênero em sala de aula nos deparamos com desafios a 

serem enfrentados, principalmente, pelos docentes. O primeiro deles é a ausência, na maioria dos 

cursos de Pedagogia e Licenciatura, de disciplinas que apresentem ementas voltadas para o debate 

sobre gênero. Assim nos questionamos de que maneira as professoras e os professores estarão 

preparados para lidar com estas discussões, no âmbito escolar, se não tiverem uma formação 

acadêmica que os possibilite aparatos teóricos e práticos para tal atividade. Dessa forma, talvez, 

deveríamos pensar em uma reformulação da grade curricular dos cursos universitários, para que estes 

pudessem suprir a necessidade dos graduandos e futuros profissionais de educação no que se refere à 

sua formação.  

Outra saída que ajudaria dar conta desta lacuna seria a formação continuada. Neste sentido, 

as professoras e os professores deveriam ter acesso, de forma mais ampla, aos cursos de formação 

e/ou capacitação voltados para as discussões de gênero, sexualidade, étnicas etc. Ademais, estes 

profissionais deveriam ser remunerados para, no turno oposto ao trabalho em sala de aula, estudar e 

desenvolver pesquisas nestas e em outras áreas que se fizessem necessárias.  

Inclusive, a  Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/96), destaca: 

Art. 67º. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da  

educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de 

carreira do  magistério público: 

II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico  

remunerado para esse fim; 

V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de 

trabalho32.  
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Sendo assim, sabemos, por meio da LDB,  que os profissionais da educação têm o direito de 

possuírem uma formação continuada, seja no que tange às discussões sobre gênero e sexualidade, 

seja em outras vertentes téoricas que forem necessárias para o bom exercício da prática docente. 

Contudo, o que notamos, em realidade, é que temas como este, muitas vezes, não são debatidos na 

escola por conta da falta de preparo destes profissionais.  

 Outro desafio encontrado em relação à discussão de gênero é percerbemos que, algumas 

vezes, o gênero é tratado apenas sob o ponto de vista biológico. Segundo Louro  (2011, p. 26) é 

preciso:  

recolocar o debate no campo do social, pois é nele que e constroem e se 

reproduzem as relações (desiguais) entre os sujeitos. As justificativas precisam ser 

buscadas ão só nas diferenças biológicas (se é que mesmo estas podem ser 

compreendidas fora da sua constituição social), mas sim nos arranjos sociais, na 

história, nas condições de acesso aos recursos da sociedade, nas formas de 

representação33. 

 Discutir gênero também a partir do viés social é sumamente importante para desflocorizarmos 

os sujeitos da escola, uma vez que, se compreendermos a abrangência desta temática, poderemos 

ampliar aos olhares dos sujeitos da educação, sejam eles professoras/professores, estudantes, 

gestoras/gestores, coordenadoras/coordenadores, diretoras/diretores, entre outros. Desta forma, quiçá 

promoveremos rupturas em discursos e comportamentos normatizadores.  

No momento em que as escolas resolvem promover algum trabalho em torno de gênero e 

sexualidade, como orientam os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), em geral o fazem de forma 

descontínua e assistemática apresentando uma abordagem estritamente biológica, ignorando com isso 

os aspectos históricos, sociais e culturais envolvidos nesse processo. Via de regra, os projetos 

desenvolvidos nas escolas são feitos somente dentro da perspectiva de prevenção, do receio da 

doença e/ou da morte.  

                                                                                                                                                                                     
32 LDB: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional. – 5. ed. – Brasília : Câmara dos Deputados, Coordenação Edições Câmara, 2010. 
 

33 LOURO, Guacira Lopes. Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva pós-estruturalista. Petrópolis, RJ: Vozes, 

2011, p.26.  
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Conforme as ideias de Louro (2011, p. 62) a escola delimita espaços, no instante em que 

determina os lugares ocupados por meninos e meninas. O ambiente escolar afirma o que cada um 

pode ou não pode fazer utilizando-se de símbolos e de códigos. Um destes códigos é a linguagem, 

visto que ela “não apenas expressa relações, poderes, lugares, ela os institui; ela não apenas veicula, 

mas produz e pretende fixar diferenças” (LOURO, 2011, p. 69). Ademais a escola permanece, com 

estas ações, imprimindo sua “marca distintiva” nos corpos e nos comportamentos dos sujeitos. Pois, 

como ressalta Louro (2011), a escola através de múltiplos e secretos mecanismos distingue os corpos 

e as mentes dos sujeitos e com isso, acaba produzindo desigualdades, diferenças e distinções.  

Quando colocamos na pauta escolar os diálogos sobre gênero precisamos nos atentar para as 

conceituações que este vocábulo abarca, uma vez que muitos dos sujeitos da escola compreendem 

que ao falarmos sobre gênero estamos tratando somente sobre características voltadas para o público 

feminino, este é mais um desafio encontrado quando nos deparamos com o debate deste tema. Neste 

sentido, com base nas pesquisas de Scott (1989), entendemos que existe uma dificuldade para se 

empregar a palavra gênero. A autora aponta que no seu uso mais simples “gênero” é sinônimo de 

“mulheres”. Scott acrescenta que “gênero” tem sido uma categoria imposta sobre um corpo sexuado. O 

uso do “gênero” coloca a ênfase sob todo o sistema de relações que pode incluir o sexo, mas que não 

é diretamente determinado pelo sexo nem determina diretamente a sexualidade.  

Nesta análise sobre gênero Louro (2011, p. 77) defende que gênero refere-se “ao modo como 

as diferenças sexuais são compreendidas numa dada sociedade, num determinado grupo, em 

determinado contexto”. A autora acrescenta, ainda, que a construção dos gêneros e das sexualidades 

dá-se através de inúmeras aprendizagens e práticas. Além de se insinuar nas mais distintas situações, 

esta construção é empreendida de forma explícita ou dissimulada por um conjunto inesgotável de 

instâncias sociais e culturais. Assim sendo, Louro (2011) corrobora com as ideias de Scott (1989), 

considerando que as questões de gênero estão ligadas à discussão cultural e social, uma vez que 

somos sujeitos inseridos em uma malha de valores relacionados ao ambiente social no qual habitamos. 

Gohn (2009, p. 146) destaca que, nas últimas décadas do século XX, a generalização da 

temática “gênero” apresentou ganhos qualitativos, mas, por outro lado, também acarretou dificuldades 

para as mulheres. Os ganhos estão relacionados à desnaturalização do tema das diferenças, pois, para 

discutir a diferenças histórica e culturalmente construídas, introduziu o masculino ao lado do feminino. 

Além disso, ampliou o debate sobre gênero, colocando os gays, as lésbicas e os transexuais etc. em 
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cena. As dificuldades referem-se à diluição das mulheres na temática de gênero, pois a invisibilidade 

da maioria delas continuou nos movimentos sociais não-feministas, ainda que possamos chamá-los de 

movimentos de mulheres.  

Já para Soares (2004, p. 113-114): 

gênero se refere à construção social da identidade sexual, construção que designa 

às pessoas diferentes papéis, direitos e oportunidades, de acordo com o seu sexo, 

enquanto o sexo se refere às diferenças biológicas entre homens e mulheres. As 

diferenças de gênero são construídas hierarquicamente: a construção social do ser 

homem tem um status maior do que a construção social do ser mulher.  O gênero é 

um termo relacional, que nomeia a interação entre o masculino e o feminino, 

portanto, o estudo de um é coadjuvante do outro. O conceito de gênero é uma 

categoria de análise de grande poder para explicar as desigualdades entre as 

pessoas. Não obstante, é apenas parte de uma construção social complexa de 

identidade, hierarquia e diferença34. 

Segundo Judith Butler (2008, p. 29), “como fenômeno inconstante e contextual, o gênero não 

denota um ser substantivo, mas um ponto relativo de convergência entre conjuntos específicos de 

relações, cultural e historicamente convergentes”.  

Ao explanarmos os possíveis conceitos sobre gêneros trazidos pelas teóricas, destacamos que 

este debate se iniciou com os movimentos empreendidos pelas feministas. Por esta razão é pertinente 

destacar que o feminismo da primeira fase ou onda se alimentou de ideais socialistas. Como exemplo 

dessa relação com o socialismo, podemos citar o movimento comunitarista do século XIX, nos Estados 

Unidos, o movimento dos Quakers ou o movimento Temperance, que se inspiraram em Saint-Simon, 

Robert Owen e Fourier, e geraram ativistas feministas que lutaram pelos direitos das mulheres no 

casamento, no emprego e na educação. Gohn (2009, p. 137) frisa ainda que no século XIX, no Brasil, 

mulheres que “ousavam” trabalhar como professoras, escritoras ou artistas, como Chiquinha Gonzaga, 

na década de 1880, Nísia Floresta, em 1853, também abraçaram as causas abolicionistas.  

                                                           

34 SOARES, Vera. Políticas públicas para a igualdade: papel do Estado e diretrizes. In: GODINHO, Tatau; SILVEIRA, Maria 

Lúcia. (Org.). Políticas públicas e igualdade de gênero. São Paulo: Coordenadoria Especial da Mulher; Prefeitura Municipal 
de São Paulo; Friedrich Ebert Stifung, 2004, p. 113-114. (Caderno 8). 
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As mulheres destacaram-se, durante toda a primeira fase do feminismo, como defensoras dos 

direitos das mulheres, atrizes independentes, num mundo dominado pelo patriarcalismo. Ao lutarem no 

campo dos direitos civis e políticos, fundamentados, na maioria dos casos, na democracia liberal, as 

mulheres exercitaram o princípio democrático da igualdade. As mulheres estavam confinadas em um 

espaço privado, doméstico, e por isso a ideia de coletivos públicos ainda era frágil.  

Segundo Gohn (2009, p. 138), com a emergência das lutas organizadas das mulheres, 

denominada pelo senso comum “feminismo”, a partir da década de 1960, o movimento entrou na 

segunda fase ou onda. Destacam-se, nesta fase, as reinvindicações que estavam na problemática das 

diferenças; as mulheres se uniram a outras “minorias” oprimidas na época, como os negros ou os 

estudantes, e assim elas atuavam em coletivos.  

Esta foi a fase do feminismo radical, dos movimentos pela libertação das mulheres. O epicentro 

das lutas foram os Estados Unidos e a França, onde eram realizados protestos e passeatas, 

imortalizando, assim, figuras como Betty Friedman e outras. Com relação à segunda fase do 

feminismo, Saffioti (2004, p. 37) considera que: 

A diferença foi estabelecida em termos de agregar a metade feminina da 

humanidade à sua parte masculina [...] compreendendo as diferenças de raça/etnia 

e classe social na categoria abstrata Mulher (com M maiúsculo). Por suposto as 

diferenças diluíam-se no interior dessa categoria genérica. [...] Desta perspectiva, da 

qual só se enxergava o patriarcado, caminhamos para uma ótica centrada na 

mulher35.  

De acordo com o pensamento de Gohn (2009, p. 135), as categorias que estiveram em 

situação de desprestígio e de exclusão socioeconômica formaram movimentos sociais para se 

libertarem, e uma das categorias que ilustra muito bem esta ocorrência é a categoria “mulher”. 

No instante em que o feminismo radical nos Estados Unidos e na Europa entrou em uma nova 

fase, nos anos de 1970, reivindicando a separação das estruturas de poder e do trabalho, dos 

problemas da mulher, processava-se a desconstrução da mulher como um ser uno. Dessa forma, 

atentava-se para as diferentes orientações sexuais, ou seja, destacavam-se também as lésbicas, os 

                                                           

35 SAFFIOTI, Heleieth I. B. Diferença ou indiferença: gênero, raça/etnia, classe social. In: GODINHO, Tatau; SILVEIRA, 
Maria Lúcia. (Org.). Políticas públicas e igualdade de gênero. São Paulo: Coordenadoria Especial da Mulher; Prefeitura 
Municipal de São Paulo; Friedrich Ebert Stifung, 2004. p. 35-42. (Caderno 8). 
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transexuais, os bissexuais etc. Ademais, lutava-se pelo direito da mulher de possuir seus próprios 

espaços para se expressar. Nesta segunda fase, nos anos de 1980, o grande saldo positivo, como nos 

sinaliza Gohn (2009, p. 139) foi a construção da categoria “gênero”.  

Gohn (2009, p. 140) ressalta que o desenvolvimento da segunda onda do feminismo, no Brasil, 

foi diferente e aconteceu um pouco mais tarde que nos Estados Unidos e na Europa. Por intermédio de 

seus diferentes papéis sociais, as mulheres surgiram na cena pública brasileira após 1975. As 

mulheres emergiram como moradoras das periferias que clamavam por creches, como mães que 

lutavam por seus filhos desaparecidos nos porões da ditadura militar, como trabalhadoras que tinham 

salários diferenciados às quais não era dado o direito à maternidade etc. Depois de terem convivido 

com grupos feministas no exterior, mulheres que lutaram contra a ditadura militar e estiveram exiladas 

retornaram ao Brasil através da anistia. Outro ponto importante que ocorreu na segunda fase do 

feminismo, no Brasil, foi a discussão de questões sobre a sexualidade, a saúde e a violência.  

A terceira onda se iniciou em 1990, no momento em que as estratégias foram repensadas e a 

crítica à construção da imagem feminina pelos meios de comunicação ganhou destaque. Ressalta-se 

que, nesta terceira onda ou fase, as mulheres debateram sobre uma libertação da sexualidade e não 

apenas a respeito da sexualidade e buscaram reconhecimento, principalmente por conduzirem e 

sustentarem as transformações culturais atuais.  

 

AS PERSPECTIVAS SOCIAIS A PARTIR DOS DIÁLOGOS DE GÊNERO 

 

Com base nos desafios aqui apresentados, pensamos nas perspectivas que poderemos 

encontrar, caso consigamos colocar, de maneira mais eficaz e eficiente, nas rodas de discussões 

escolares o debate sobre gênero. Com um corpo docente preparado teoricamente para lidar com este 

tema teremos uma mudança significativa nos comportamentos e discursos a serem desenvolvidos com 

os discentes e com os outros sujeitos que fazem parte do universo escolar. Além disso, como sinaliza 

Louro (1997) é fundamental que questionemos não apenas o que ensinamos, mas a forma como 

ensinamos e que sentidos as alunas e os alunos dão ao que aprendem. Pois temos de estar 

atentas/os, especialmente, para a linguagem que usamos, procurando perceber o sexismo, o 

etnocentrismo e o racismo que ela frequentemente institui.  
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Denise Portinari (1998, p.18) destaca que “a linguagem é um turbilhão e nos usa muito mais do 

que nós a usamos. Ela nos carrega. Molda, fixa, modifica, esmaga (seria talvez a depressão: sou 

esmagada pela palavra) e ressuscita (não há “a palavra da salvação”?)”.  

A escola deve ser um espaço democrático e de respeito às diversidades, contudo na prática o 

que notamos é que, inúmeras vezes, o ambiente escolar é mais um espaço social de cerceamento e de 

silenciamento do outro, sobretudo, no que diz respeito às desigualdades de gênero e a diversidade 

sexual, embora, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), a escola não possa se 

eximir do dever de discutir determinados temas e, principalmente, de combater discursos fomentadores 

de preconceitos. 

Um avanço que temos hoje em relação à educação de mulheres e homens é que, já há alguns 

anos, muitas mulheres ocupam os bancos escolares e, cada vez mais, se preocupam em investir na 

carreira acadêmica e na vida profissional. Todavia, com base nas pesquisas sobre gênero a educação 

recebida pelas mulheres, durante décadas, buscava prepará-las para exercerem o papel de mãe, 

esposa e dona de casa, e não para que elas conquistassem a tão esperada emancipação feminina.  

Um dos grandes incentivadores da emancipação feminina foi o movimento feminista, por sua 

luta em busca da equidade e igualdade de direitos das mulheres. Somente após estas lutas 

empreendidas pelo movimento feminista, é que as mulheres passaram a, lenta e gradativamente, 

buscar os caminhos de sua emancipação. 

Destacamos, assim, o quão é importante que a escola seja realmente um local onde existam 

métodos que colaborem com a aprendizagem dos alunos. Além disso, reconhecemos a grande 

pertinência do papel do docente como mediador do conhecimento, pois “como moderador, o professor 

tem o papel fundamental de aplicar os aspectos teóricos a uma proposta de ensino interativa (...)” 

(GOMES, 2010a, p. 28). 

Segundo Romani (1982) existem muitos exemplos de instrumentos de socialização que atuam 

na conformação da identidade de gênero. Este processo de conformação se inicia na infância e 

interage com níveis distintos, a saber: familiar, comunitário, políticas públicas, dentre outros, 

perpassando não só o domínio das práticas, mas, sobretudo o domínio do psíquico, impregnado por 

representações inconscientes de assimetria sexual. 

 Romani (1982, p. 62), destaca que: 
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Um dos problemas que se enfrenta ao tentar conceituar o feminino e o masculino- 

que serão chamados de identidades de gênero- reside justamente na forma a-

histórica e atemporal com que esta identidade é frequentemente tratada. Tal 

perspectiva se expressa em todo um discurso que fala de essência, de natureza 

feminina e masculina e que, em última instância, reafirma o fixo e o eterno, porque 

“natural”, da condição social do homem e da mulher36. (grifos da autora) 

 Observamos que, historicamente, as mulheres foram condicionadas a ocupar a esfera privada, 

ou seja, o âmbito doméstico, atuando na tríplice função de mãe/esposa/dona-de-casa. Por este motivo, 

foram educadas para permanecer no lar, desenvolvendo funções que, para a sociedade 

patriarcal/dominadora, não caberia aos homens desenvolverem. Os avanços e as lutas engendradas 

pelas mulheres, para atuarem na esfera pública, mudou gradativamente o rumo da atuação feminina. 

 De modo geral, as mulheres foram excluídas, durante muito tempo, do discurso do 

conhecimento. Este é um fator que fortalece a ideia de que o público feminino não tem a capacidade de 

criação e que não deveria atuar na esfera pública. Por isso, Schimdt (1992, p. 188) defende que: 

 

[...] O resgate do termo “feminino” de um contexto semântico eivado de preconceitos 

e estereótipos equivale a reescrevê-lo dentro de uma prática libertadora que objetiva 

tornar visível a expressão do que foi silenciado e colocado em plano secundário em 

termos culturais, históricos, políticos37.  

 

 É sabido, historicamente, que a postura social masculina em relação às mulheres é, em grande 

parte, carregada de preconceitos e machismos, frutos de uma educação patriarcal, na qual, em alguns 

casos, ainda persiste a ideia obsoleta de que os homens devem ter como espaço de vivência e forte 

participação a esfera pública e de que as mulheres devem ficar relegadas à esfera privada.  

Ademais, é pertinente destacar que, na maioria das vezes, os homens temiam a participação 

das mulheres ao lado deles nas atividades políticas porque este fato enfraqueceria a dominação 

masculina, em uma sociedade moldada pelo sistema patriarcal dominador.  

                                                           
36 ROMANI, Jacqueline Pitanguy de. Mulher: Natureza e Sociedade. In: LUZ, Madel.  O lugar da mulher: estudos sobre a 
condição feminina na sociedade atual. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1982, p. 62-68.  

37 SCHMIDT, Rita Terezinha. Repensando a cultura, a literatura e o espaço da autoria feminina. In: NAVARRO, Márcia 
Hoppe. (Org.). Rompendo o silêncio. Porto Alegre: UFRGS, 1992. p. 182-189.  
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 Assim sendo, observamos que, secularmente, as mulheres foram condicionadas a ocupar o 

âmbito doméstico, atuando na tríplice função de mãe/esposa/dona-de-casa. Por este motivo, foram 

educadas para permanecer no lar. Contudo, com o passar do tempo e com a possibilidade de rupturas, 

as mulheres foram, cada vez mais, operando em espaços públicos, sobretudo os profissionais, os 

quais, durante anos, eram ocupados apenas pelos homens. 

 Esta rasura na sociedade patriarcal, construtora de uma identidade subalterna nas (e para as) 

mulheres, fez com que ocorresse uma inversão dos papéis sociais do ser homem e do ser mulher. 

Assim, reconhecemos que, quando discutimos as relações sociais de gênero, estamos falando das 

relações existentes entre os gêneros feminino e masculino, e não somente em relação às demandas 

das mulheres, como nos afirma Scott (1989).  

 Neste contexto, ressaltamos a importância da escola não reforçar, através de práticas 

educativas, o comportamento machista de homens e de muitas mulheres que também são fruto de uma 

criação sexista. O papel da escola dentro deste âmbito é fazer com que possamos lançar novos 

olhares para o debate de gênero para, desta maneira, visualizarmos novas perspectivas que digam 

respeito ao respeito da igualdade de gênero e que, especialmente, estas perspectivas promovam uma 

mudança gradativa na forma como os sujeitos da educação se posicionam diante dos debates que 

incluem as mulheres e os homens.  

 Pensando por este viés entendemos que ao estudarmos gênero, seja no que concerne à 

mulher ou ao homem estamos lidando praticando a alteridade e, deste modo, abrindo novas 

perspectivas, porque de acordo com Simone de Beauvoir, na obra Segundo Sexo (1970), a ideia de 

que a categoria existencial do outro se converte também na categoria constitutiva da consciência: a 

consciência humana fundamenta-se no outro. Ademais, a autora observa que as mulheres existem 

como outro. A aludida autora foi uma das primeiras a criticar a hierarquização e a fixação das 

assimetrias dos gêneros. Beauvoir (1970) destaca que a identidade de gênero não designa um ser 

substancial, mas sim uma dimensão cultural e histórica. 

 Com os debates sobre gênero em sala de aula podemos combater a ideia, secularmente 

imposta, da dominação masculina e, assim, apresentar novas perspectivas para o alunado, pois como 

ressalta Bourdieu, 

A ordem social funciona como uma imensa máquina simbólica que tende a ratificar a 

dominação masculina sobre a qual se alicerça: é a divisão social do trabalho, 
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distribuição bastante estreita das atividades atribuídas a cada um dos dois sexos, de 

seu local, seu momento, seus instrumentos: é a estrutura do espaço, opondo o lugar 

de assembleia ou de mercado, reservados ao homem, e a casa, reservada às 

mulheres; ou no interior desta, entre a parte masculina, com o salão, e a parte 

feminina, com o estábulo, a água e os vegetais; é a estrutura do tempo, a jornada, o 

ano agrário, ou o ciclo de vida, com momentos de ruptura, masculinos, e longos 

períodos de gestação, femininos38. (2010, p. 18)  

As múltiplas identidades desempenhadas pelas mulheres, atualmente, representam a história 

de lutas em busca da igualdade de direitos, incluindo aí os âmbitos político, econômico e social. 

Entretanto, esta luta encontra barreiras culturais, fortemente enraizadas, devido ao pensamento e à 

ação de uma sociedade sexista que é capaz de não atribuir à mulher o valor e o reconhecimento 

devidos pela sua participação, tanto no mercado de trabalho como no seio privado do lar. Contudo, por 

mais que existam estas barreiras, as mulheres tentam, de variadas formas, desconstruir os valores que 

as colocam na periferia do sistema.  

A mulher, hoje em dia, assume uma dupla jornada de trabalho, pois se divide entre o cuidado 

com os filhos, o lar, o marido e, junto a essas atividades, assume uma carreira profissional. Entretanto, 

segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2012), o “salário das mulheres 

permanece 28% inferior aos dos homens nos últimos três anos”. Isso demonstra o quanto ainda 

estamos eivados por uma cultura patriarcalista, que busca múltiplos meios de inferiorizar a população 

feminina. Assim, as mulheres acabam pagando um alto preço por sua emancipação, que, no mundo 

pós-moderno em que vivemos, torna-se cada vez mais necessária, como veremos a seguir.  

As mudanças que vêm ocorrendo, ao longo do tempo, fazem com que as mulheres, em muitos 

casos, passem a ser as mantenedoras do lar. Inclusive, de acordo com o IBGE, o número de mulheres 

chefes de família “cresceu mais do que quatro vezes nos últimos dez anos, sendo que 37,4% das 

famílias têm como pessoa de referência uma mulher e em relação aos casais sem filhos, o índice de 

autoridade feminina passou de 4,5% para 18,3%; já entre os que possuem filhos, subiu de 3,4% para 

18,4%” (IBGE, 2012).  

                                                           

38 BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010, p. 18. 
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 Madel Luz ressalta que “a subordinação em que vive a mulher, na sociedade civil e dentro de 

casa, é uma imposição muitas vezes aceita, quando não assumida, durante o processo „educativo‟ a 

que é submetida” (1982, p. 7). Com os avanços conquistados pelos movimentos feministas, o problema 

da opressão homem-mulher foi colocado em cheque na sociedade. 

Importante se faz destacar que embora se valendo de discursos de distintas matrizes, muitas 

professoras e professores atuam, ainda hoje, com uma expectativa de desempenhos e interesses 

diferentes entre grupos de estudantes. Segundo Louro (2011, p. 77) “a ideia de que as mulheres são, 

fisicamente, menos capazes do que os homens possivelmente ainda é aceita”. 

Neste tocante, destacamos que é importante possibilitarmos novas perspectivas, 

(re)construções de saberes e de lugares ocupados pelos docentes para, assim, inserirmos mais 

fortemente novos diálogos de conscientização com o intento de desflocorizarmos os sujeitos da escola.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto, a tarefa mais urgente é produzirmos verdadeiros arrombamentos no 

sistema escolar ao tratarmos de gênero no espaço escolar, pois, entendendo a escola como uma 

instituição que imprimi sua “marca distintiva” entre os sujeitos, como aponta Louro (1997), é necessário 

fomentarmos a desflocorização destes sujeitos e demonstrarmos, por meio das teorias sobre gênero e 

das práticas desenvolvidas em sala de aula, que o sistema patriarcal dominador, no qual estamos 

inseridos, é cerceador e silenciador. Por isso, a necessidade de rompermos com as algemas 

ideológicas impostas pela sociedade, inclusive no que tante ao ambiente escolar.  

É prudente destacar que a escola desempenha um papel importante na construção da 

igualdade de gênero. Ademais, um dos pontos essenciais na educação de meninas e meninos é 

problematizar e desconstruir a heteronormatividade e o sexismo. Por esta razão destacamos a 

pertinência de produzirmos projetos específicos de formação docente (inicial e continuada), que 

ultrapasse o viés biológico, enfatizando as produções culturais, sociais e históricas com relação a este 

tema. 

Ao colocarmos em voga este debate intentamos que, em um futuro próximo, os currículos e as 

práticas escolares não mais atuem na produção e na reprodução das relações de gênero 

biologicamente construídas, pautando-se por relações desiguais de poder. Nesse sentido, é preciso 
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que ocorram mudanças nos conteúdos ministrados nas diversas disciplinas, nas rotinas, na utilização 

dos espaços, nas atividades propostas nas instituições escolares, nas sanções, nas linguagens, para 

que estes mecanismos educacionais não promovam ou reforcem concepções naturalizadas em torno 

das masculinidades e feminilidades, na interface com as identidades sexuais. 

Em suma, frisamos que o papel das professoras e dos professores deve ser, por intermédio 

das aulas, fazer com que os discursos sociais relacionados ao debate sobre gênero sejam novos gritos 

para um devir revolucionário em busca de uma sociedade que respeite mais as diferenças de gênero e 

que, mormente, permita que novas concepções adentrem os espaços escolares.  
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PATATIVA DO ASSARÉ, CORDÉIS E CANÇÕES: A VOZ SUBALTERNA DAS 

GENTES DOS SERTÕES 

 

Vanderly Vitoriano de Oliveira39 
 

O CANTO DO PÁSSARO: VOZ, SUBJETIVIDADE E MEMÓRIA  

O presente trabalho se insere no campo de pesquisa em Crítica Cultural e traz como proposta 

a discussão da poética de Patativa do Assaré considerando a sua voz como componente de atuação 

performática e articuladora de representações e desejos múltiplos. Neste sentido, visa-se estabelecer 

um estudo que busca em sua poética a movência do texto oral como possibilidade energética e 

teatralizante, assim como, aponta-se para a importância da voz subalterna do poeta como força de 

expressão subjetivada pelos desejos existenciais constituídos de ambiguidades latentes e manifestas.  

Diante disto, é importante considerar a relevância da poética patativana como identificadora de 

processos de transformações que se dão nos campos políticos, sociais e culturais; e que nesse 

transcorrer de mudanças, os acontecimentos não ocorrem isoladamente, mas estão recheadas de 

vontades, pertinências interiores e pulsões que se enaltecem nas relações de poder. Essa consciência 

“autônoma” retrata o transporte dos desejos inconscientes e latentes, permeados de esperanças, dores 

e resistências aos preconceitos e eufemismos que no transcorrer dos tempos demarcaram o território 

existencial e imaginário do sertanejo nordestino. 

Uma análise desse viés crítico-social da poética de Patativa do Assaré perpassa, sobretudo, 

pela consideração da representação da voz e da oralidade como caráter preponderante de sua 

trajetória. Sua obra é substanciada pela “voz” dos acontecimentos das comunidades sertanejas, com 

isto, ao lermos sua escrita poética é como se ouvíssemos o som do canto do “pássaro patativa” 

anunciando as vozes e os feitos da gente dos sertões.  

Esta melodia se faz presente em suas produções que são compostas e embaladas pelas 

histórias dos lavradores da terra, vaqueiros, caçadores e de atores dos movimentos sociais. Assim, 

                                                           
39 É mestre em Crítica Cultural com ênfase em Letras pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB). Possui graduação em 
Pedagogia pela Universidade Estadual do Ceará (UECE) e especialização em Educação, Desenvolvimento e Políticas 
Educativas pela Faculdade Vasco da Gama. Email: vitoriano.i@hotmail.com.  
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estas representações sociais produzem, politizam e ressignificam saberes culturais, os quais são 

capazes de promover transformações. É a partir daí também que podemos pensar como Patativa do 

Assaré, em sua representação do sertão nordestino, aponta para outras vozes, na maioria das vezes 

silenciadas no cenário da literatura, mas que, de algum modo, lhe afetam e impulsionam os seus 

desejos de transgredir os ditames das aparelhagens maquínicas das redes de dominação capitalista. 

As experiências comunitárias recheadas de acontecimentos e vivenciadas na memória cultural 

do sertão nordestino da Serra de Santana em Assaré, no Estado do Ceará, e o contato com outras 

leituras, constituíram o imaginário do poeta Patativa do Assaré, de modo que estas representações 

simbólicas, certamente, estimulavam a fluidez do seu desempenho de narrador desses saberes que 

compunham a história popular em seu tempo. 

Para entendermos melhor esta relação, tomemos o pensamento do medievalista/poeta e 

linguista da história literária Paul Zumthor. Este compreende a concepção da voz no movimento dos 

acontecimentos do cotidiano e no contexto das representações sociais enquanto elemento não 

necessariamente restrito a oralidade.  

Segundo Zumthor (1990), a voz opera enquanto registro simbólico que se dá na relação entre o 

“eu e o outro”, isto é, num movimento recorrente e inobjetável, numa relação de alteridade. Além disso, 

suas formulações consistem em compreender os estudos da poética da oralidade, bem como a 

movência do texto oral como possibilidade energética e teatralizante e de manifestação performática. 

Sobre isto, ele afirma:  

O efeito exercido pela oralidade sobre o próprio sentido e o alcance social dos textos 
que nos são transmitidos pelos manuscritos. Era preciso então se concentrar na 
natureza, no sentido próprio e nos efeitos da voz humana, independentemente dos 
condicionamentos culturais particulares.40 
 

Com base nessas considerações apontadas por Zumthor, podemos discutir com mais clareza 

os textos do repertório poético de Patativa do Assaré, sob a perspectiva da potência da voz subalterna 

e crítico-social do sertanejo nordestino e sua retratação nos escritos de cordéis e nos cantos 

compostos nas celebrações comunitárias. 

                                                           
40 ZUMTHOR, Paul. Performance, Recepção, Leitura. Trad. Jerusa Pires Ferreira e Suely Fenerich. 2ª Ed. São Paulo: 
Cosac Naify, 1990, p. 12.  
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Essa voz subalterna ativa do poeta Patativa do Assaré transpõe os ditames da oralidade e se 

representa também na escrita dos seus textos com a força das expressões de sons que se efetivam na 

mente subjetiva, na “voz do escrito”. 

Nessa escrita se reconhece também a construção da subjetividade sertaneja nordestina 

compreendida em suas ambiguidades e desejos, tanto latentes quanto manifestos, e em sua 

contingência vital que se opera em processos de transformações sociais. Por esta perspectiva 

podemos entender que a voz poética sugere um efeito positivo no sentido de agregar valores 

essenciais a preservação da vida social. Acerca disto Zumthor assinala: 

A voz poética assume a função coesiva e estabilizante sem a qual o grupo social 
não poderia sobreviver. Paradoxo: graças ao vagar de seus intérpretes – no espaço, 
no tempo, na consciência de si –, a voz poética está presente em toda parte, 
conhecida de cada um, integrada nos discursos comuns, e é para eles referencia 
permanente e segura. Ela lhes confere figuradamente alguma extratemporalidade: 
através dela, permanecem e se justificam.41 

 
Observamos essa função social da voz poética apontada por Zumthor (1993) quando entramos 

em contato com a poética patativana. Isto se revela no compromisso do poeta com a vida comunitária 

que foge dos anseios meramente individuais e se amplia na sua relação com seus interlocutores.  

Na leitura de “O poeta da roça”, na obra Antologia poética (2004a), percebemos que Patativa 

do Assaré que se auto-intitula como o “poeta roceiro” cartografa o valor do trovador sertanejo, 

retratando os constituintes identitários imbricados na trajetória dos movimentos existenciais do sertão e 

as linhas de fugas operadas por ele como respostas às imposições civilizatórias. Nesta composição, o 

poeta revela os diferentes modos de vida do sertão rural, retratando sua identificação com  o 

“vaqueiro”, personagem típica do sertanejo nordestino. Isso, sem esquivar seu olhar também para a 

denúncia das realidades do mundo urbano, da questão do mendigo. Estes sinais, de algum modo, 

apontam para a eminência da voz ativa do sertanejo, voz sentimental, cantada na viola e registrada nos 

versos cordelísticos. Segue um fragmento do poema: 

Eu canto o vaquêro vestido de côro, 
Brigando com o tôro no mato fechado, 
Que pega na ponta do brabo novio, 
Ganhando lugio do dono do gado. 
 
Eu canto o mendigo de sujo farrapo, 
Coberto de trapo e mochila na mão, 

                                                           
41 Idem.  A Letra e a Voz. Trad. Amalio Pinheiro e Jerusa Pires Fereira. São Paulo: Companhia das Letras, 1993, p. 139.  
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Que chora pedindo o socorro dos home, 
E tomba de fome, sem casa e sem pão, (...).42 
(ASSARÉ, 2004a, p. 21).  

 
Nestas estrofes podemos perceber também os sons de uma voz ativa que se origina de um 

contexto social, cultural e geográfico, retratando os elementos da “natura”, os quais tomam um lugar 

privilegiado na sua produção literária. Esta relação de proximidade com a natureza foi percebida por 

Tadeu Feitosa, quando manteve o seu contato pessoal com a vida e obra de Patativa do Assaré. Na 

sua obra Patativa do Assaré: a trajetória de um canto, Feitosa endossa sobre o grande significado do 

sertão no discurso patativano. Segundo ele: 

Para Patativa o sertão é sua fonte inspiradora. Não existiria o sertão cantado por ele 
se não existisse o cimento que ergue esse sertão e que nada mais é do que a 
memória cantada desse poeta magistral, onde as coisas segundo ele estão 
petrificadas. O sertão é uma mistura de tensão romântica entre talento e maldição 
(fome desesperança falta de auxílio). Sua lira canta essas tensões para denunciá-
las, para desmistifica-las, para respondê-las com a fé e a vontade de lutar.43 

 
Visto assim, podemos compreender que existem diversas formas de enunciações que 

constituem a decodificação da voz patativana, mas que, sobretudo, se concentra no campo das 

percepções que se efetivam no território ambíguo que compõe o cenário sertanejo. Sua expressão 

vocal traz no seu bojo, a presença inscrita das relações sociais e existenciais que envolvem sons, 

corporeidade, leitura, texto, audição, expressões e outros elementos em desdobramentos e que são 

perceptíveis na análise performática do seu repertório. Essa voz performática perpassa pelo contato 

direto com as ambíguas personas do poeta. O que, certamente, prefiguram sua vida e obra. Acerca 

disto, Feitosa insiste: 

Só a proximidade com patativa pôde me dar os elementos constitutivos de sua 
enunciação. “Caras e bocas”, hesitações, pausas, lágrimas, fortuitas, silêncio, 
carrancas e olhar enviesado, sorrisos e desdém são matrizes de um comportamento 
comunicante que só o tempo me fez associar às questões de que se falava quando 
das entrevistas. Estas pistas são, sem dúvida, elementos estruturantes do 
discurso.44 

 
Esta busca pela compreensão da voz comunicante de Patativa do Assaré nos direciona a 

percepção de uma identidade cultural do poeta, em seu caráter individual e socialmente político. Nesta 

                                                           
42 ASSARÉ, Patativa do. Antologia Poética. (Organização e Prefácio de Gilmar de Carvalho). 4ª Ed. Fortaleza-CE: Edições 
Demócrito Rocha, 2004a, p. 21. 
43 FEITOSA, Tadeu (Org.). Patativa do Assaré: A trajetória de um canto. São Paulo: Escrituras Editora, 2003, p. 96. 
44 Ibidem, p. 26. 
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esteira, compreendemos que o processo de constituição do arcabouço de imagens elaboradas sobre 

sua poética, vida e obra, passa por linhas ambíguas que mantém intensamente uma relação com os 

desejos individuais que se engendra na produção de um discurso, que Feitosa (2003) denomina de 

“preferencial”, e se sustenta pela eficácia de sua memória. 

Diante disso, podemos entender melhor as ambiguidades que envolvem as expressões da voz 

teatralizante do poeta Patativa do Assaré, o qual, em determinados momentos conserva como “valor de 

memória” as marcas de subjetivação de uma produção cultural essencialista, de si mesmo e do 

sertanejo.  

Com efeito, em certos momentos, Patativa do Assaré também reproduz simbolicamente na sua 

voz o sentido do sofrimento como uma condição determinante, reafirmando a concepção cultural 

dominante acerca da dor, que define a miséria, a fome e a pobreza como uma questão “natural”. 

Podemos capturar esta postura na sua poesia “Ispinho e Fulô”. 

É nascê, vivê e morre 
Nossa herança naturá 
Todos tem que obedecê 
Sem tê a quem se quexá 
Foi o auto da Natureza 
Com o seu podê e grandeza 
Quem traçou nosso caminho, 
Cada quá na sua estrada 
Tem nesta vida penada 
Pôca fulô e munto ispinho45 

 
Este poema revela um momento do poeta no qual ele não consegue se desvincular das marcas 

de uma memória tradicional impregnada no imaginário regionalista do Nordeste, cuja lógica consiste 

culturalmente em essencializar o sofrimento, o “pená”. Essas produções imagéticas findam por 

determinar e classificar em ordens discursivas o lugar de cada sujeito no imaginário social. 

Diante disso, é salutar evidenciar outra face de Patativa do Assaré, que corresponde a de um 

sujeito histórico que sofreu também as influências dos processos de subjetivação de uma formação 

cultural capitalística moderna, e que de alguma maneira, mantém inconscientemente e 

conscientemente essas marcas na sua vida e discurso, embora isto não defina o caráter predominante 

da sua poética. 

                                                           
45 ASSARÉ, Patativa do. Ispinho e Fulô. 3ª Ed. Fortaleza, Ceará: 2001, p. 34. 
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Com isso, torna-se preponderante atentar para os desejos e afetos no campo da subjetividade 

e memória, e se tratando da voz poética de Patativa do Assaré, percebemos também que nesses 

movimentos os seus “mundos” são criados e desmanchados numa incessante atividade.  

Nesta engrenagem estão também em destaque os mecanismos de seleção efetuados 

culturalmente pelo sistema capitalista que se despontam em escalas moleculares nas relações de 

poder, as quais estão ligadas às condições dos embates internos que circunscrevem a vida do 

sertanejo nordestino, abarcando as lutas camponesas dos vaqueiros, dos pequenos agricultores, das 

trabalhadoras rurais, dos “sem terra”, dentre tantos outros sujeitos. 

Diante dessas sinuosidades, torna-se perceptível que o ator social Patativa do Assaré se utiliza 

estrategicamente da sua inteligência memorialística para eleger os “tons de vozes” que são aplicados 

politicamente em cada momento de seu tempo histórico. Assim, indicando que a voz também, de 

acordo com Zumthor (1993), pode ser compreendida como expressão mental presente no silencio 

subjetivado. 

Para compreendermos melhor essa perspectiva memorialística do silêncio, podemos nos 

ancorar nas ideias elaboradas por Michael Pollack46, na sua obra Memória, Esquecimentos e Silêncio. 

Nesse estudo, este autor retrata o conceito de “silêncio subterrâneo” como uma forma de resguardar a 

memória diante das imposições hegemônicas, as quais de algum modo coíbem os sujeitos sociais de 

expressarem publicamente os registros de memórias individuais e coletivas. 

Assim, para Pollak (1989) a memória subterrânea é representada pelo silêncio do sujeito 

social, que falsamente está associado ao esquecimento. Este silêncio pode ser entendido como uma 

estratégia subversiva das minorias, a ser utilizado em outros momentos e em novas elaborações. 

No caso específico de Patativa do Assaré em alguns momentos essa tática pode se configurar 

também com a aparência passiva de desvalor, mas subjetivamente supõe-se que exista uma projeção 

politicamente ativa e refratária preparada como um dinamus a ser utilizada por ele como revanche, 

fazendo valer, ao mesmo tempo, a força de voz do sertanejo silenciado. É precisamente isso que 

observamos quando Patativa reverbera poeticamente a voz de combate aos coronéis e latifundiários, 

demonstrando sua crítica acerca das questões da terra. Isto é revelado através da poesia “A terra é 

naturá (Aos sem terra)”, no livro Aqui tem Coisa. 

Senhô dotô, meu ofiço 

                                                           
46 POLLACK, Michael. Memória, Esquecimento e Silêncio. Estudos Históricos. Rio de Janeiro, v.2, n 3, 1989, p. 4. 
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É sevi ao meu Patrão, 
Eu não sei fazê comiço, 
Nem discurso e nem sermão 
Nem sei a letra onde mora, 
Mas porém eu quero agora 
Dizê com sua licença 
Uma coisa bem singela 
Que agente pra dizê ela 
Não precisa de sabença (...) 
 
Se a terra foi Deus quem fez, 
Se é obra da criação, 
Deve cada camponês 
Ter um pedaço de chão, 
Quando um agregado solta 
O seu grito de revolta, 
Têm razão de reclamá 
Não há maior padicê 
De que o camponês vive 
Sem terra pra trabaiá47 

 
Nesta poesia Patativa do Assaré anuncia o lugar de onde canta, demonstrando a sua relação 

com as questões da terra e com os embates atrelados a existência do homem da roça. Nesta finalidade 

ele procura desenvolver uma estética de ação, que lhe assegura uma posição favorável de introdução 

ao espaço bélico da dialógica entre o camponês e o latifundiário. 

Nesta interlocução, percebemos na primeira estrofe desta poesia um manuseio estratégico de 

reconhecimento do seu lugar de fala, aparentemente de um dizer docilizado, com a configuração de 

silêncio e submissão. Em compensação, a partir da segunda estrofe, na esfera de segurança de 

tomada territorial discursiva, a voz patativana avança ao tom maior da sua vocalidade no propósito de 

reivindicar pela artéria de sua militância política os direitos dos trabalhadores rurais em conquistar a 

terra. Isto representa em seu dizer poético o desafio de anunciar além da sua voz, a voz alheia, a voz 

dos que não tem terra para plantar e garantir a sua subsistência. 

A partir dessas formulações que envolvem questões enfáticas da singularidade da voz e de 

suas artes concentrada nos feitos da poética de Patativa do Assaré, é salutar traduzir a sua voz na 

intensa representação enquanto elemento tridimensional que abrange indissociavelmente além da 

memória, a oralidade e a escrita. Pois é nessa intersecção de componentes é que se efetiva 

simultaneamente o seu incessante devir. 

                                                           
47 ASSARÉ, Patativa do. Aqui tem Coisa. São Paulo: Hedra, 2004b, pp. 141 e 143. 
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PATATIVA DO ASSARÉ DE CORPO E LÍNGUA: NO DEVIR DA ORALIDADE E DA ESCRITA 

Antes de qualquer coisa, é válido destacar que esta discussão não se pauta no descaminho da 

dissociação entre memória, oralidade e escrita, pelo contrário, é exatamente na proximidade dessas 

instâncias que pautamos nossas elaborações acerca da produção patativana.  

Com isso, não se pretende estabelecer uma escala comparativa de valor entre escrita e 

oralidade, esta não é a proposta em tese, pelo contrário, é salutar considerar que oralidade e escrita 

devem ser entendidas na perspectiva do devir. Isto deve ser compreendido na constância de estudo da 

poética de Patativa, e sobre essa relação entre a voz e a letra e a memória, ele afirma: 

Escrever eu escrevia muito pouco. Só escrevia quando eu fazia um poema, aí eu 
queria passar ele pro papel e passava. Mas a “Inspiração Nordestina” foi escrita de 
mim para o doutor Moacir Mota, era eu dizendo e ele batendo a máquina, lá no 
Crato eu tinha tudo na mente!!! (...). Eu tenho uma farta bagagem retida na minha 
mente. Olha dos seis livros que eu publiquei, se eu começar a recitar agora, ah! 
Entra na noite, viu? Agora, eu já estiou ficando diferente com aquilo que eu faço 
agora. Com poucos dias eu quero esquecer, por que a idade permite, não é?  Mas 
tudo que está para trás, não, não fugiu não. Porque eu fazia não era escrevendo. 
Todo meu poema eu só fiz foi assim, retido na memória, como eu lhe disse, viu?48  

 
Dessa forma, ao nos debruçarmos na poética patativana, consequentemente, palmilhamos nas 

incidências do rastro que reúne forma e substância e cartograficamente desenha novas linhas 

espaciais das relações de alteridades como dinâmicas operadas nas relações culturais e sociais 

ligadas a existência de Patativa do Assaré em seu diálogo com o sertão e o sertanejo nordestino. Estes 

fenômenos são transitórios e não se baseiam em princípios definitivos, ao contrário disso, funcionam 

como antiprincípio, devido à liquidez que move estas relações. 

Por esta ótica, inferimos que tríade memória, oralidade e escrita representam elementos 

primordiais que integram a trajetória de vida e obra de Patativa do Assaré, notadamente, garantindo a 

transmissão de seu fazer poético ao evocar vozes de uma coletividade. Sobretudo, é importantes 

destacar que essa íntima relação sinaliza na poesia de Patativa do Assaré uma produção para ser 

ouvida, a qual não se aprisiona aos ditames oficiais da escrita, pelo contrário, a escrita se concebe no 

contexto desta poética, como guardiã da memória patativana. Além disso, ressaltamos que a 

contribuição teórica de Paul Zumthor reconhece no oral um componente não fixo no que tange a sua 

                                                           
48 ASSARÉ, Patativa do. In: FEITOSA, Tadeu (Org.). Digo e Não Peço Segredo. São Paulo: Escrituras Editora, 2001, pp. 39 
e 40. 
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relação com a tradição. Em seu constante movimentos a oralidade já ressoa como uma prescrição que 

desponta sua territorialização na escrita e vice-versa. 

Nesse contexto, a oralidade tem um lugar específico na poética patativana que se manifesta 

pela arte de narrar os mitos, os “causos”, as histórias de fé, as músicas, rezas, ladainhas e se tratando 

da arte de cantadores do sertão, ela se efetiva pela potência poética da expressão narrativa transmitida 

de forma embalada, lúdica e divertida, levando em conta os chistes, os atos falhos e outras 

representações que se desembocam livremente.  

A manifestação oral se traduz nos deslizamentos metonímicos, na cadeia dos significantes, dos 

desejos latentes, do grito interior de quem deseja falar de si e do outro. Este “outro” que foi marcado e 

esbarrado pelos interditos da supremacia discursiva do Estado moderno, legislador da moral e da razão 

coletiva e individual.  

Assim, no contraponto desta realidade é que se torna vital as celebrações discursivas das 

“artes de fazer”, pois se configuram como uma arena de debates, entrando em cena os pertencimentos 

dos modos de vida das comunidades, englobando os sentimentos subjetivados que compõem as 

tramas da existência individual e coletiva.  

Nesta intersecção, os narradores camponeses não são apenas reservatórios de vozes de suas 

comunidades do sertão nordestino, muito mais que isto, são produtores de saberes e multiplicadores 

da arte de se fazerem agentes sociais de novas falas e escritas que se constituem em novas 

memórias. 

Patativa do Assaré é um destes sujeitos que se constrói e se reconstrói no contexto 

intersubjetivo das tradições orais que permeavam o ambiente das comunidades do sertão nordestino. 

Estes espaços comunitários representam as suas fontes de alimentação de saberes; pois é nesta 

intercambiação de vozes que ele se inventa enquanto sujeito poético, artístico e político, cuja ação se 

constitui no devoramento das manifestações afetivas de seus interlocutores.  

Essas vozes manobram as falas marcadas pelos chistes, pelos abrandamentos, mutilações, 

acréscimos e permutas. Para Sylvie Debs (2012), a obra de Patativa traz essas marcas da oralidade, 

as quais são compreendidas por ela, como evidência de uma literatura que se gesta no meio 

considerado “popular”.  Neste sentido, ela observa que: 

No contexto nordestino, é preciso recordar que a poesia popular inscreve-se na 
tradição oral desta região do interior: um de seus principais agentes, o cantador, 
proveniente do meio rural, em geral analfabeto, improvisa ou narra, graças à sua 
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memória prodigiosa, “a história dos homens famosos da região, os acontecimentos 
maiores, as aventuras de caçadas e de derrubas de touros, enfrentando os 
adversários nos desafios que duram horas e noites inteiras, numa exibição 
assombrosa de imaginação, brilho e singularidade na cultura tradicional”.  A 
versificação utilizada, em geral a sextilha hexassilábica ou a décima heptassilábica 
de rimas contínua.49 

 
Assim, percebe-se que Debs reforça o valor da tradição oral no contexto das comunidades 

sertanejas, retratando seus pertencimentos pelas vias da oralidade. Além disso, é importante destacar 

na poética de Patativa do Assaré um efeito desterritorializador, isto ocorre quando este poeta se utiliza 

da leitura de obras canônicas como a de Camões, Castro Alves e outros da literatura nacional e 

internacional que se potencializam em contato com as roda vivas das tradições orais do sertão 

nordestino. 

Os elementos que envolvem a poética de Patativa do Assaré são diversos e substanciados na 

teia dos desejos, trata-se de significações e ressignificações constantes que se processam nas 

relações intersubjetivas dos sujeitos e que de modo dinâmico se configuram nos cenários sociais e 

culturais do sertão nordestino. Diante disto, é importante considerar a relevância da sua atuação como 

identificador dos processos de transformações que se dão nos campos políticos, sociais e culturais. 

Neste sentido, é valido indagar sobre o devir50 da oralidade no repertório crítico-social de 

Patativa do Assaré, considerando que esta inquietação nos leva ao minucioso cuidado em vasculhar 

indícios do caráter de sua obra sob a perspectiva do movimento que se opera além do estático. 

A proposta do devir da oralidade e da escrita nos instiga a percebermos a possibilidade do 

múltiplo, sob esta ótica, o narrador/poeta Patativa do Assaré se dispõe a desenhar novos movimentos e 

subjetivações. Assim também, neste transcorrer ele constrói em seus poemas outras formas de história 

que se opõem as produções culturais de subjetividades dominantes imbuídas de preconceitos e 

invenções sobre o Nordeste e o sertanejo nordestino. 

Deste modo, ao pensarmos a subjetividades no fluxo do devir, podemos refletir sobre as 

produções conceptuais de Guattari e Rolnik (2005).  Com isto, Ao retratar a questão do conceito de 

                                                           
49 DEBS, Sylvie. Uma aproximação da poesia popular. Disponível em: http://www.eduquenet.net/patativa.htm. Acesso em: 
11 maio de 2012, p. 2. 

 
50 O conceito de devir é filosófico e surge com Heráclito e seus discípulos na Grécia antiga, o mesmo traz a ideia de 
movência e perenização, isto comparada ao contínuo movimento das águas de um rio. Esse conceito é ressignificado pelo 
pensamento nietzschiano na acepção “tornar-te quem tu és”, segundo este pensamento o sujeito não se encontra numa 
condição estável, pois a sua existência consiste numa viagem constante, num “vir-a-ser”. 

http://www.eduquenet.net/patativa.htm.
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cultura, Guattari afirma ser uma adjetivação profundamente reacionária e associada aos modos de 

produção capitalísticos, funcionando também através de controle e produção de subjetivações, o que 

ele chamaria de cultura de equivalência. Em oposição a este processo estático e de controle das 

subjetividades na cultura, Guattari faz a seguinte afirmativa: 

Eu oporia a essa máquina de produção de subjetividade a ideia de que é possível 
desenvolver modos de subjetivação singulares, aquilo que poderíamos chamar de 
“processos de singularização” uma maneira de recusar todos esses modos de 
encodificações preestabelecidos, todos esses modos de manipulação e de 
telecomando, recusá-los para construir modos de sensibilidade, modos de relação 
com o outro, modos de produção, modos de criatividade, que produzam 
subjetividade singular. Uma singularização existencial, que coincida com um desejo, 
com um gosto de viver, com uma vontade de construir o mundo no qual nos 
encontramos, com a instauração de dispositivos para mudar os tipos de sociedade, 
os tipos de valores que não são nossos.51 

 
Por este prisma, visualizamos neste discurso que Guattari apresenta como possibilidade crucial 

o processo de mobilização de microproduções cujas caracterizações se constituem importantes 

instrumentos de reconhecimento das singularidades produtoras de efeitos políticos de transformação 

nos diferentes espaços sociais.  

Com este embasamento, entra em cena a importância da cartografia no devir da oralidade e da 

escrita, que se configura também como uma estratégia de percepção do que há de vitalizador nas 

narrativas orais, bem como, a sua atuação em identificar e desenhar linhas de fugas frente às 

imposições das concepções totalizantes primadas pelo pensamento moderno. 

É necessário ainda compreender que Patativa do Assaré não estava isolado dos processos de 

produções culturais ligados à arte musical que envolvia as cantorias, festas religiosas e exibições com 

cantadores. Sobre a sua inserção nestes movimentos, Gilmar de Carvalho comenta: 

Neste período, que vai de 1930 a 1945, pode se dizer que a poesia de Patativa do 
Assaré foi difundida pela transmissão oral. Não se pode perder de vista a 
importância das cantorias que fazia dos parceiros que subiam a Serra apenas para 
encontrá-lo e da semente da comunidade poética que ele plantou e que florescia 
tempos depois. Patativa enumera alguns parceiros, como João Alexandre, ainda 
vivo até hoje, (...) seu rival em várias apresentações, cumprindo o roteiro que 
abrangia um raio mais amplo, incluindo a região do centro-sul e outras fronteiras 
com a Paraíba e Pernambuco.52 

 

                                                           
51 GUATTARI, Félix & ROLNIK, Suely. Micropolítica: Cartografia do desejo. 7ª Ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005, p. 22. 
52

 CARVALHO. Gilmar de. Patativa do Assaré. Rio de Janeiro: Edições Demócrito Rocha, 2000, p. 28.   
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Certamente, deste exercício de interlocuções foi se constituindo o processo criativo de Patativa 

do Assaré em produzir e articular performaticamente suas elaborações poéticas, de modo que, 

estavam intimamente ligadas ao seu imaginário cotidiano, através do contato com outros parceiros de 

viola pela participação em vaquejadas, cantorias e demais eventos culturais. Estes momentos se 

constituíam em embates sinuosos, que agenciavam outras vozes denunciantes e desejantes diante das 

ordens discursivas dominantes.  

Vozes Patativanas: Cordéis, canções, subalternidade e afetos comunitários transvalorados  

O estudo da voz patativana passa também pela audição de outras vozes, cantos e murmúrios 

de outras “gentes”. Neste sentido, podemos ainda trilhar nos caminhos entrecruzados que englobam as 

diversas vozes que compõem o cenário sertanejo e que habitam e dão infinitos sentidos à poética de 

Patativa do Assaré. 

Para uma melhor compreensão acerca disso, é necessário situar algumas instâncias que 

envolvem a poética patativana, como o jogo intersubjetivo que se estabelece entre o imaginário do 

poeta e as outras vozes que ele traz para dentro de si, e em segundo lugar, qual a repercussão da sua 

voz poética como agenciadora no processo de transvaloração dessas outras vozes que se instituem 

neste movimento itinerante. 

Seguindo esse trajeto, situamos a discussão da poética de Patativa do Assaré no âmbito de 

uma produção que se gesta nos espaços subalternos, em um campo de forças que fomenta várias 

possibilidades, diferenças, contradições, complexidades e singularidades. Esse poeta Patativa inventa 

para si uma imagem e se recria no cenário sertanejo e nordestino, potencializado na sua relação de 

recepção e resistência de uma língua maior. 

Para entendermos melhor essas questões, recorremos às contribuições teóricas de Deleuze e 

Guattari (1995), que discutem acerca de uma “literatura menor” enquanto conceito que traz em si uma 

força de ação que reconhece nas produções subalternas (construção de uma minoria que faz uso de 

uma língua menor) seu valor político desenvolvendo um coeficiente desterritorializador no interior de 

uma língua maior.  

A partir dessa concepção, ingressamos nos labirintos que constituem o território existencial da 

poética de Patativa do Assaré, acionando a princípio o aparato destes teóricos e sua relação com a 

questão da transvaloração das vozes representadas em Patativa do Assaré e agenciadas pela sua 
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poética. Com isso, nesta concepção deleuziana de “menor” e, consequentemente, de “subalterno”, 

encontramos um pano de fundo que nos permite vislumbrar as possibilidades de reinvenções operadas 

pela voz poética patativana enquanto força política criativa. 

Ao falar de uma língua “menor” como prática de uma minoria que desterritorializa uma 

produção “maior”, estamos nos referindo ao processo que inclui a participação de agentes sociais que 

se fazem presente na vida e no discurso do poeta como produtores de uma linguagem. Esta percepção 

teórica é endossada por Michel de Certeau (2007). Para ele, trata-se de uma “produção secundária”, 

uma alternativa criativa para se fazer uso de uma cultura imposta pelas “elites” produtoras de 

linguagem. Isto ocorre quando os usuários dessas produções manipulam o que eles não fabricam, 

dando outros sentidos no processo de utilização. Sobre essas táticas produtivas de consumidores, 

Certeau afirma: 

A “fabricação” que se quer detectar é uma produção, uma poética, - mas escondida, 
porque ela se dissemina nas regiões definidas e ocupadas pelos sistemas de 
“produção” (televisiva, urbanística, comercial etc.) e porque a extensão sempre mais 
totalitária desses sistemas não deixa aos “consumidores” um lugar onde possam 
marcar o que fazem com seus produtos.53 
  

Diante disso, torna-se necessário a construção de mecanismos de resistências por parte dos 

considerados consumidores. Tais “táticas do consumo”54 representam linhas de fuga 

(desterritorialização) tanto frente ao domínio instaurado por um Estado, no campo da “sociedade 

política”, quanto construções refratárias diante da ação dos micropoderes nos diversos âmbitos da 

“sociedade civil”. Trata-se de astúcias manipuladas nos malhas do cotidiano e que se encarregam de 

conferir novos sentidos a uma política progressivamente atroz, fundada pela atuação das instituições 

culturais, sociais e públicas ligadas ao Estado moderno. 

Por estas linhas constituem a circulação de novos enunciados atuados nos ambientes sociais 

comunitários que se expressam pela presença de muitas vozes no campo dos sistemas linguísticos e 

que coloca em funcionamento um jogo de apropriação e reapropriação instaurado nas relações entre 

os sujeitos e seus diferentes interlocutores. 

É neste sentido que chamamos a atenção para a interlocução da poética de Patativa do 

Assaré, abrangendo as vozes dos vaqueiros, agricultores, dos “sem terra”, cantadores de viola, donas 

                                                           
53 CERTEAU, Michel de. A Invenção do Cotidiano - artes de fazer. 13ª Ed. Petrópolis-RJ: Vozes, 2007, p. 39. 
54 Para Certeau (2007, p. 46), as táticas do consumo são engenhosidades do fraco para tirar partido do forte, “ato e maneira 
de aproveitar a „ocasião‟”  
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de casa do sertão, trabalhadoras rurais, religiosos, “analfabetos”, cantores, migrantes, índios e atores 

políticos na luta contra a Ditadura Militar instaurada no país em 1964, além de novos poetas que 

ressonam da contribuição da fonte patativana.  

Nesta perspectiva, Feitosa (2003, p. 181) afirma que Patativa do Assaré buscava legitimar o 

seu discurso e, não somente isso, havia de sua parte o interesse de preservação das vozes existentes 

na sua poesia, que se articulava nos encontros rotineiros das rodas de declamações. Assim, no 

propósito de salvaguardar estas vozes, preferencialmente pelo viés da oralidade, Patativa do Assaré 

cria a denominação fonte patativana, por perceber o surgimento de vários poetas na Serra de Santana 

que, na sua concepção, beberam da sua fonte poética. Isto envolve, inicialmente, a participação de 

algumas personalidades como Geraldo Alencar, Maurício; Pedro, o irmão caçula; Toinha, a neta, 

Marília, além de outros que, segundo Feitosa (2003), acreditaram na possibilidade de imortalizar essa 

riqueza poética.  

Dentre tantas vozes agenciadas pela poesia de Patativa do Assaré nenhuma foi mais ecoada 

do que a dos trabalhadores sem terra, contrastando assim com a tentativa por partes dos grupos 

dominantes de silenciar as reinvindicações dessa categoria. Em soma de defesa destes, Patativa do 

Assaré faz uso de uma língua menor em seu intuito de fazer valer o grito daqueles que não tem terra 

para plantar e garantir a sua sobrevivência. Essa postura do poeta está expressa, sobretudo, em seu 

depoimento concedido a Rosemberg Cariry, em 1979. Acerca disso, ele se posiciona: 

Eu sou um caboclo roceiro que, como poeta, canto sempre a vida do povo. O meu 
problema é cantar a vida do povo, o sofrimento do meu Nordeste, principalmente 
daqueles que não tem terra porque o ano presente, este ano que está se findando, 
não foi uma seca, podemos dizer que não foi a seca. Lá pelo interior, mesmo no 
município de Assaré, lá no Assaré tem duas frentes de serviço com muita gente. 
Mas naquela frente, nós podemos observar que é só dos desgraçados que não 
possuem terra.55  

 
O enunciador revela a sua preocupação em evocar a voz do seu interlocutor que é o sertanejo, 

ao mesmo tempo em que trata das questões pertinentes aos modos de existência do sertão, o que 

obviamente se vislumbra que os seus desejos, estão intimamente afetados pelas condições 

existenciais de quem ele denomina como seu “povo”. Nesta integração com o território existencial, 

Patativa ainda persiste. Para ele: 

Os camponeses que possuem terra não sofrem estas consequências e não 
precisam recorrer ao trabalho de emergência, como agregados e esses outros 

                                                           
55 ASSARÉ, Patativa do. Ispinho e Fulô. 3ª Ed. Fortaleza, Ceará: 2001, pp. 26 e 27. 
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desgraçados trabalham na terra dos patrões. É isto que eu mais sinto: é ver um 
homem que tanto trabalha pai de família não possui um palmo de terra. É por isso 
que é preciso que haja um meio de reforma agrária chegar, uma reforma agrária que 
chegue para o povo que não tem terra.56 

 
Certamente, são nesses momentos conflitantes que se instauram as condições subversivas 

das ordens discursivas, pois o descrédito e o desalento contidos nas suas formulações ante aos 

domínios hegemônicos impulsionam Patativa do Assaré para o exercício significativo de uso das armas 

de guerra. No seu caso, a sua arma se constitui no poder da voz, que se desdobra em sua função 

artística de elaborar rotas de fugas no movimento de uma “subalternidade ativa”57. Por este decurso, 

ele se instrumentaliza com sua poética, fazendo da sua arte uma militância. Como se pode perceber no 

poema “Reforma Agrária”: 

Pobre agregado, força de gigante, 
Escuta, amigo, o que te digo agora. 
Depois da treva vem a linda aurora 
E a tua estrela surgirá brilhante. 
 
Pensando em ti eu vivo a todo instante 
Minh‟ alma triste, desolada chora 
Quando eu te vejo pelo mundo afora 
Vagando incerto qual Judeu errante 
Para saíres da fatal fadiga 
Do invisível jugo que cruel te obriga 
A padecer situação precária 
 
Lutai ativo, corajoso e esperto 
Pois só verás o teu país liberto 
Se conseguires a reforma agrária.58 

 

Este poema revela o eu-poético de Patativa do Assaré, uma voz denunciante diante das que 

desumanizam o homem do campo alijado do direito de possuir um pedaço de terra para plantar. No 

entanto, trata-se de uma voz ativa de luta que deve ser arvorada pelos camponeses diante dos 

desafios da conquista da reforma agrária.  

                                                           
56 Ibidem, p. 27. 
57 O conceito de “subalternidade ativa” deriva dos estudos e pesquisas elaboradas pelo “Núcleo de Estudos da 
Subalternidade (NUES)”, criado por Jailma Pedreira e Osmar Moreira, no Campus II da Universidade do Estado da Bahia 
(UNEB), no ano de 2002. “O subalterno, a partir da acepção de [Osmar] Moreira, (...) além de ser aquele silenciado, 
invisibilizado, preterido, sabe que seu lugar se define e se dissemina nas relações de poder em todas as instâncias onde ele 
se exerce; performatiza sua condição e faz do seu lugar de luta onde quer que se encontre; portanto: voz e teatro; política e 
guerra”. (OLIVEIRA, p. 340, 2013). 
58 Ibidem, p. 27. 
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Em seu depoimento a Cariry (2001), o poeta prossegue afirmando sobre a importância da 

organização social dos trabalhadores rurais na formação de um sindicato que seja conduzido por eles 

mesmos, e faz a analogia poética da “lição do pinto”. Que segundo ele, vai beliscando o ovo até sair, 

sendo este processo de perseverança, uma lição que os camponeses do sertão em unidade devem 

seguir, no intuito de conquistar os direitos atrelados às questões agrárias. 

As vozes denunciantes que ressoam no poeta se movimentam também em meio aos barbantes 

da literatura de cordel, verdadeiras “maneiras de fazer”59 que são assumidas pela criatividade astuciosa 

dos produtores de “novas linguagens” numa rede antidisciplinar. Neste sentido, o cordelismo se 

apresenta, enquanto gênero literário marcado fortemente por um teor oral, caracterizado pelo uso de 

uma língua falada que se encadeia em versos e rimas, para estabelecer um colóquio entre o poeta 

roceiro e seus interlocutores. Estes eventos ocorriam sistematicamente no contexto da Serra de 

Santana, o que certamente influenciou essa chama da veia poética de Patativa do Assaré. Como 

afirma Feitosa: 

O contexto da serra dividia o tempo entre o trabalho e o descanso. Este geralmente 
era acompanhado de muitas conversas e de reuniões nos terreiros das casas. Uma 
diversão atípica para o resto do país acontecia ali. A declamação e leitura de peças 
da poesia dita “popular”. Os cordéis eram a principal fonte de informação dos 
sertanejos nordestinos. Na serra de Santana, conta-se, era peça obrigatória em 
todas as casas. Em quase todos os terreiros se liam em voz alta as histórias 
fantásticas deitadas na escrita dos folhetos.60 

 
Certamente, nesses espaços de “lugar praticado” se constitui um elenco de muitas vozes que 

formam uma bacia semântica e intercambiante que propiciou na existência de Patativa do Assaré a 

possibilidade de produzir uma poética da sensibilidade, onde se retrata o canto do pássaro “patativa” 

solidário aos anseios de sua “gente dos sertões”. 

Nessa rede de intersecções, provavelmente se formavam eixos temáticos evidenciando suas 

vizinhanças, sem negar a discussão de seus campos historicamente em constituição. Isto engloba a 

percepção de vozes desejantes que eram afetadas por situações conflitantes presente em seus modos 

de vida.  

 

                                                           
59 Termo utilizado por Michel de Certeau (2007) para designar as táticas astuciosas empregadas pelos mais “fracos” na 
resistência e luta contra o domínio dos mais “fortes”.  
60 FEITOSA, Tadeu (Org.). Patativa do Assaré: A trajetória de um canto. São Paulo: Escrituras Editora, 2003, p. 57. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ademais, devemos acentuar que a potencialização da poética de Patativa se mobiliza na 

confluência das múltiplas experiências que o torna agenciado pelos acontecimentos do seu cotidiano a 

partir do contato socializado com as redes culturais de seu sertão nordestino, sem esquecer-se do seu 

acesso às leituras da literatura canônica. Todavia, esta construção não se dissocia de sua ação 

agenciadora, tendo em vista, a compreensão de uma linha tênue existente na relação entre essas duas 

dimensões “agenciado/agenciador”. Isto, seguramente, se institui na multiplicidade de interações 

sociais enquanto processo desordenado, mas, sobretudo, se torna vital em sua ação política e 

transformadora. 

Faz-se ainda necessário frisar que é interessante pensar a poética patativana como 

possibilidade de acontecimento atual, não obstante, se observa também as motivações que abarcaram 

a sua biografia e os componentes motivadores de sua obra. Pois, é no campo da vitalidade rizomática 

que rastreamos os indícios de sua poética que coexiste na retratação das ambiguidades dos diferentes 

modos de vida. Dessa forma, outros sujeitos subalternizados entram em cena. 

Essas vozes patativanas se expressam no contexto de um Nordeste e de um sertanejo 

nordestino que foi sendo desenhado e redesenhado pelas elites intelectuais culturais brasileiras e 

reinventado por Patativa do Assaré, ainda que nem sempre pelas inscrições da escrita, mas, 

provavelmente, em diferentes tons e performances revelados na oralidade. 

Por fim, podemos assinalar que estas vozes que ressoam no poeta desestabilizam em seu viés 

crítico-social as formações dos discursos hegemônicos, dos dizeres que se efetivaram sobre o sertão e 

o sertanejo nordestino, que se deu pela articulação mediada pelos hierarquizadores da cultura nacional 

e regional. Assim, compreendemos que essa “(des)nordestinação” na poética de Patativa do Assaré 

pode ser analisada pela perspectiva da constituição de uma nova cartografia acerca do Nordeste, que 

longe de buscar capturar o real com uma pretensão de verdade e totalidade, configura-se muito mais 

como uma possibilidade de traçar um outro  olhar sobre o sertão, um “sertão patativano” que se faz no 

processo de escuta de muitas vozes que ecoam das “gentes” desses “sertões”. Isto, por não se tratar 

de uma configuração unívoca, pelo contrário, esta percepção se esboça nas inscrições de desejos 

coletivos que se imbricam e tecem novas configurações que, por sua vez, transgridem as condições 

homogêneas idealizadas pelo pensamento moderno hegemônico. 
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RELAÇÕES ETNICORRACIAIS E IDENTIDADE NA ESCRITA CAMARGUIANA 
 

Kárpio Márcio de Siqueira61 

 

RESUMO 
 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar o desenho das relações etnicorracias e identitárias 
nos textos de Oswaldo de Camargo, para tanto utilizaremos a análise literária como ferramenta de 
investigação e apresentaremos o trabalho na seguinte ordem: um breve descritivo da obra, uma 
abordagem sobre o autor e sua produção, e posterior uma análise aos textos em prosa, contos do livro 
o “Carro do Êxito” e “A Descoberta do Frio”.  
 

O corpus – A descoberta do frio  

O tecido literário produzido por Camargo recorta um acontecimento, uma praga que assolou a 

população negra, em uma grande cidade, no desenrolar da história o autor provoca um tamanho 

envolvimento do leitor por apontar nos elementos sensoriais, a exemplo do constante vocábulo “frio”, 

assim como evidencia uma figuração social do negro, o poeta, o trabalhador, o farmacêutico, o 

vendedor, a dono de botequim, perfazendo uma retratação, no sentido, de classe, da população negra. 

Na vertente crítica, o texto se apresenta como um contradiscurso à hegemonia e a cultura 

colonizadora.    

O autor – Oswaldo de Camargo  

                                                           
61
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Como rastro de sua produção, Oswaldo de Camargo inicia seus primeiros apontamentos sobre o 

negro,com a publicação do conto „ Um homem tenta ser anjo” , em 1959, um ano após sua integração 

aos Cadernos de Cultura Negra nº1, seu trilhar na representação do negro, logo, se alia, a colaboração 

de órgãos da impressa Negra da época, a identificar, O jornal Multirão, 1959, a revista, Niger, 1959 e 

1960, e Correio d‟Ébano, de 1961. No ano de 1961, lança seu primeiro livros de poemas, 15 poemas 

negros, e já no ano de 1965, seus poemas são traduzidos para o Francês, e no ano de 1967 no livro 

“Nova Reunião da Poesia do Mundo Negro”  organizado por León Damas em Paris, seus poemas são, 

novamente, aprecidados,  e em 1972, publica um livro de contos, “ O carro do êxito”, que fortalece o 

seu discurso poético de Negritude, nessa mesma década, seu percurso profissional-escritor fomenta 

desde resenhas e artigos de crítica literária para jornais, como também participa da elaboração da 

Antologia dos Poetas da Cacimba ( 1976), em 1979, publica sua única novela “ A descoberta do Frio” , 

em 1984, produz “ O estranho” uma coletânia de 33 poemas de sua autoria, durante a sua produção 

literária teve diversos poemas, contos e poemas publicados nos Cadernos Negros. Quanto a sua 

produção crítico literária fortaleceu o registro e documentação da Literatura de autoria Negra com a 

publicação/organização de “ A razão da chama- Antologia dos Poetas Negros Brasileiros, em 1986, no 

ano seguinte com “O Negro Escrito - Apontamentos sobre a presença do negro na Literatura 

Brasileira”, e em 2009,  “Solano Trindade, poeta do povo – Aproximações”. No ano de 2011, republica 

no auge das discussões da Lei 10.639/03, a sua única novela, a descoberta do frio, alvo de análise do 

projeto de pesquisa em discussão. 

A Descoberta do Frio (1979/2011) é o corpus em estudo do trabalho de pesquisa em pauta, visto que o 

autor Oswaldo de Camargo, a partir da Literariedade, e dos recursos metafóricos faz um trilhar 

novelístico que visa denunciar: o apagamento do negro na sociedade, as problemáticas, as mazelas, 

os preconceitos e a discriminação racial que perpassam o negro. A partir de personagens e de uma 

escritura muito particular, o autor faz surgir através de personagens como Zé Antunes a subjetividade 

de ser negro e umo grito de socorro, que se traduz num manifesto da não valorização do sujeito negro, 

e que se depara com o preconceito excludente da sociedade dominante. 

Sob esses aspectos a apresentação conceitual e de um recorte temático sob o qual  a  pesquisa em 

crítica cultural versa são necessários, visto que demarca o terreno em que a análise da pesquisa se 

fortalecerá e , busca,  sob as ilustrações literárias carmarguinas, sobretudo, da novela “A descoberta do 



Memórias Opará – Cadernos Resumitivos de Eventos Científico-Culturais do OPARÁ 

ANO 1, V.2, NOV.. 2013. 

 
      DIÁLOGOS DA CONSCIÊNCIA : Desfolclorização dos Sujeitos na Escola 

14 a 16 de Novembro de 2013 
Universidade do Estado da Bahia – Campus VIII 

Prédio Caminhos das Águas Espaço Sala de Reboco 

 
 

 

95 

Frio”( 1979/2011), um espaço fértil para  reflexões pautadas no preconceito de raça e identidade negra 

no Brasil. Com essa ideia, refletimos sobre o processo de globalização e a nossa identidade,  

[...] diante da novidade da globalização tem explodido o “fenômeno das diferenças”, 
a afirmação da etnicidade e mesmo o seu lado mais obscuro: o racismo – a própria 
rejeição das diferenças entre homens [...] ( SCHWARCZ, 2010, p.13)  

 

A reflexão da autora nos convida a refletir sobre a construção de um ideário histórico que se 

fortaleceu no ocidente, desde os processos de dominação entre os povos da antiguidade, a marcar a 

representação romana e cristã em suas respectivas nomeações ao diverso, aquela em que se 

considera “bárbaro” o sujeito de cultura alheia a daquela e o de pagão, o indivíduo que ateia-se a uma 

representação religiosa que não fosse balizada no cristianismo do ocidente. É missão, trazer ao texto, 

que nos processos de colonização, a representação feita pelos colonizadores sobre autóctones, 

sempre demarcava uma silhueta de hábitos animalescos, não civilizados e primitivos.  

Os traumas e fantasmas associados a uma cultura de dominação funcionam 
extensamente como bloqueio à manifestação do outro, à expressão de sua 
criatividade específica, a qual depende fundamentalmente de um ambiente cultural 
crítico, da consciência crítica, da luta auto-afirmativa e dos adequados canais de 
institucionais para a mesma. ( BARBOSA, 2002, p.31) 

Barbosa amplia o seu recorte reflexivo a perceber que o emparedamento do direito a criticidade e da 

possibilidade de reelaboração dos conceitos por parte dos sujeitos negros, contribui de maneira direta 

para a desagregação da sociedade e da cultura, trazendo ao seu bojo elementos traumáticos que se 

manifestam nas diversas esferas da sociedade , provocando assim a violência racial.  

Essa tentativa de sítio a criticidade do sujeito negro roga por uma infantilização dos modos de fazer e 

de ser do negro, de maneira a subalternar qualquer aceitação da cultura negra no âmbito social, com 

vistas a uma ridicularização e bloqueio de sua difusão. A ideia posta pela cultura oficial é a de uma 

expressividade sob múltiplos discursos que validam a dominação pelo viés de um imaginário hipócrita.   

No conto “Negrícia” do livro “o Carro do êxito”, 1972, 

Antigamente a gente gostava. Lembro uns nomes que o pianista Jesus anunciava 
na Associação: Chopin, Rachmaninoff, Franz Liszt... Hoje estamos aqui, aplaudimos 
sim, mas não é coisa nossa, é cultura imposta, má colocação de problema... 
(CAMARGO, 1972, p. 24) 
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Oswaldo de Camargo denuncia também a opressão sofrida pela cultura negra, evidenciando que os 

sofrimentos ocorrem há muito tempo, como se sabe popularmente ,Nesse ponto de vista Cuti(2010, p. 

103)afirma que,  

 
A identidade negra [...] opera para deixar de ser o que foi forçada a ser para tornar-
se uma dimensão liberada, um território conquistado no campo da cultura e do 
imaginário nacional, em que as premissas racistas sofrerão contínuos ataques 
poéticos, visando à reversão de suas mentiras impostas como verdades 
desqualificadoras dos atributos físicos e culturais da população negra.  

A escrita de Oswaldo nos faz observar, de maneira crítica, os objetos alvos da unicultura, que 

não são desenhados para que outros grupos étnicos, que não sejam o da dominação, alcancem 

sucesso ou consigam (des) concertar as formatações previamente estabelecidas com vistas a 

produção de uma elite homogênea, tampouco se desvincular de um estrato de fracasso que por vezes 

é atribuído aos grupos étnicos não elitizados, ou seja, é a criação de uma ferramenta de defesa da 

condição de dominante, que busca neutralizar a consolidação de uma identidade outra. Por 

conseguinte KabengeleMunanga (2006 , p.53) traz,  

O problema fundamental não está na raça, que é uma classificação pseudocientífica 
rejeitada pelos próprios cientistas da área biológica. O nó do problema está no 
racismo que hierarquiza, desumaniza e justifica a discriminação existente. 

As múltiplas dimensões dos processos identitários e históricos caminharam unilateralmente 

para a consolidação de um único desenho de identidade nas nações, o da classe dominante. Nesse 

cenário os aspectos culturais de quaisquer povos, que de maneira subjugadas eram considerados 

inferiores, foram desenraizados e eliminados dos cenários culturais vigentes. A necessidade de um 

mascaramento cultural era necessária para uma aceitação sociocultural em meio à esfera social da 

dominação, nesse diálogo, Fanon aponta que “quanto mais assimilar os valores culturais da metrópole, 

mais o colonizado escapará da sua selva. Quanto mais ele rejeitar sua negridão, seu mato, mais 

branco será.” (2008, p. 180).  

Abrimos um olhar para a materialização da identidade, num desenho de cor, pele, olhos e 

cabelos, de hábitos e de recusa da origem em favorecimento ao que se considera puro, nobre, superior 

e culturalmente adequado e correto. Essa forma, historicamente, instaurou-se nas Américas, e 

apresentou-se como uma espécie de “embranquecimento cultural”( FANON,2008, p.180, grifo do 

autor), fruto de uma ideologia dominante que ditava e sacramentava o paradigma de cultura a ser 
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seguido e assimilado.  Em contraponto Barbosa (2002, p.28) “realça que muitas vezes, a observação 

histórica deixa em más condições o pressuposto de uma superioridade ou dominância de uma dada 

cultura oficial, lida assim pela classe dominante.”.  Diante desses pressupostos, questiona-se a 

essência da identidade, sua legitimidade e seu lugar nos espaços sociopolíticos.  

O surgimento de uma etnia brasileira, capaz de envolver e acolher a gente variada que no País 

se juntou, passa tanto pela anulação das identidades étnicas de indíos, africanos e europeus quanto 

pela indiferenciação entre as várias formas de mestiçagem. ( MUNANGA, 2008, p. 94)  

Logo, se a formação da identidade está ligada ao conjunto de valores morais nos quais nós 

sujeitos constituímos , julgamos e vivenciamos, é certamente na interação histórica de diversos grupos 

étnicos que a identidade irá se fortalecer e, é nesse entrelace cultural que cada povo, sociedade e 

pessoa irão desenhar seu espectro identitário e fortalecer a sua imagem social. Araújo (2006) aponta 

que a identidade da pessoa humana se constrói a partir daquilo que lhe fornece uma concepção 

espiritual para poder decidir ou tomar posição perante questões como o que é bom, o que é válido, etc. 

Essa decisão é eficaz porque traduz um movimento interno-externo ao apresentar  imagens do 

universo real e comportamental do indivíduo, do seu sentimento, do seu modo de ver o mundo, a si e 

ao outro, ela dá forma a silhueta cultural que apresenta-se como identidade.   

A construção da realidade tem como suporte a maneira como se enxerga e vivencia 
o cotidiano individual e socialmente, e inclui tudo aquilo que é perceptível, não 
apenas em sua materialidade física, mas também, em suas manifestações 
sensoriais, nas impressões, no pensamento e na imaginação. É o campo simbólico 
que fornece as indicações sobre o que é possível e o que não é, o que é certo, justo, 
bom, belo, desejável, e também tudo que for contrário disso. (MENDONÇA, 2008, 
p.42)  

Mendonça dialoga com o modo de estudar os grupos sociais que Boaz (2004) no livro 

Antropologia Cultural, a entender que cada grupo social tem sua história intrínseca e una, de maneira 

que não depende totalmente do externo nem do interno, porém, este conjunto social não pode se 

desvincular do aspecto da diferenciação e da assimilação a grupos culturais ao seu redor, seria 

impossível entender seu processo de identidade evolucionária a partir de um único ponto.  

Nessa perspectiva, as questões de raça, identidade, e pertencimento permeiam a obra 

camarguiana, a sua literatura abarca uma escrita produzida pelo intelecto negro, com personagens 
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intelectuais negras, e que lutam por uma identidade e rejeitam em sua maioria, o estado de 

embraquecimento imposto, nesse recorte,a obra “A descoberta do Frio”traduz, de maneira ilustrativa e 

crítica,  uma necessidade destes sujeitos negros de tornarem-se conscientes de sua negrura e, assim, 

desvestir sua arte dos padrões canônicos, na busca de uma poesia mais vinculada à sua realidade, e 

às suas raízes africanas, como nos comprova a seguinte passagem: 

Quando Pedro Antônio Garcia, parnasiano em 1920, rompeu com a métrica, a rima 
rica e outros regulamentos, para dizer com versos mancos, frouxos: “Eu vago toda 
noite, vago, vago pela cidade, retraído e mudo, caiu-me inesperado, n´alma o frio. 
[...]” quando rompeu com os cânones da Escola, repito, pôs-se a testemunhar, 
simplesmente, o frio. Pedro Antônio Garcia morreu na miséria. Falou e escreveu por 
doze anos sobre o frio. E os versos se comportaram mal; e palavras de cunho 
quimbundo, alforriadas, começaram a visitar, com extraordinária frequência, os seus 
textos. E, sem vergonha do étimo africano, surgiam batucando sobre o chão onde 
imperara, por dilatado tempo, o soneto alexandrino. (CAMARGO, 1979, p. 94). 

Neste episódio, Oswaldo de Camargoretrata a necessidade do poeta negro de se esquivar do 

branqueamento, refutando o estilo literário do dominador e criando uma arte mais autêntica que 

contemple e problematize o drama existencial do negro. Nesse sentido, torna-se a conhecer um 

pensamento do escritor Cuti: 

A identidade negra [...] opera para deixar de ser o que foi forçada a ser para tornar-
se uma dimensão liberada, um território conquistado no campo da cultura e do 
imaginário nacional, em que as premissas racistas sofrerão contínuos ataques 
poéticos, visando à reversão de suas mentiras impostas como verdades 
desqualificadoras dos atributos físicos e culturais da população negra. (CUTI, 2010, 
p. 103). 

Portanto, observamos a importância dos escritores negros de permanecerem fieis as suas 

origens, em busca de sua identidade e, assim, contribuir para a criação de uma vida literária que 

assegure o reforço da identidade racial. Oswaldo de Camargo em sua obra representa de forma 

extraordinária vários personagens negros que não se desvencilharam dos seus ideais negros, um 

exemplo é o personagem notável de Laudino: 

Laudino da Silva, sem dúvida dominava o Grupo Malungo. Lera africanos de língua 
portuguesa: Agostinho Neto, Arlindo Barbeiros, Luandino Vieira, lera, no original, 
alguns franceses; teorizava: - Se me pedirem um modelo para que se escreva algo 
válido para a Afro-brasilitude, eu recomendarei que se parta desta frase de Tutuoela, 
no romance O bebedor de vinho de palmeira: “A dança dançou”. Poesia existe 
quando a palavra flutua; nós soltamos no papel, ela foi soprada pelo mistério, de 
longe, e volta para lá, porque outro é o seu reino. Pensem e vejam o antidiscurso: “E 
a dança dançou”... Leiam Tutuola!. (CAMARGO, 1979, p. 26). 
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Podemos notar neste excerto que o autor coloca este personagem como conhecedor e 

estudioso das raízes africanas, ficando claro que o negro não precisa de um embranquecimento para 

ter acesso á cultura, leitura e outros meios de elevação da capacidade intelectual, isso mostra que o 

negro pode e deve crescer moral e intelectualmente sem se desprender de suas raízes familiares. 

 

Então, nesse campo a imagem democrática da nação, entrelaçando-se pela marca do ideal de 

pluralidade e igualdade política, como elementos intrínsecos aos temas recorrentes num Brasil sem 

racismo, traduz um não questionamento da identidade e fortalece a ausência da aceitação do outro.   

O negro e o mulato se ofuscam cada vez mais, abandonando, acontecendo ou 
ignorando os propósitos de auto-identificação como parte de uma categoria racial. A 
contra-ideologia, construída e difundida pelos movimentos reinvidicatórios, ainda, 
germina e frutifica. Mas em silêncio, como se estivesse submersa nos níveis mais 
profundos e insondáveis da organização da personalidade. O que vem à tona são os 
anseios de fugir do passado, às incertezas da miséria e da desorganização social, 
tão depressa quanto cada um o consiga fazer. Decepcionados com a inanidade dos 
esforços coletivos, os indivíduos procuram construir com seus recursos e sem 
depender de outrem o seu próprio nicho na sociedade de classes. ( FERNANDES, 
2008 , p. 140) 

Nesse cenário Turner (2005, p. 49-50) ratifica que, 

O símbolo vem a associar com os interesses, propósitos, fins e meios humanos, 
quer sejam estes explicitamente formulados, quer tenham de ser inferidos a partir do 
comportamento observado. A estrutura e as propriedades de um símbolo são as de 
uma identidade dinâmica, ao menos dentro do seu contexto de ação apropriado. 

As pontuações de Tuner sugerem que a cultura como marca de símbolos tem um caráter 

funcional, logo, a eleição do elenco de signos pertencentes a um determinado grupo social, depende, 

também, dos interesses e da necessidade de conservação desse estrato num determinado momento e 

espaço. Logo, adentramos nesse universo, em perceber a cultura pelo prisma da funcionalidade, a 

entendê-la como algo instituído, mas que tem funções, que se estabelecem, para e pelas relações dos 

grupos.  

Godoy (1999, p.62) entende que,  

(Re) construir identidades significa buscar o (re) conhecimento dos sujeitos 
envolvidos nesse processo , o qual é constituído (a) pela busca de prováveis origens 
desses sujeitos, (b) pela análise do lugar ocupado por eles no processo histórico, 
sócia e cultural, (c) pela (re) apropriação da voz- até então sufocada – e ( d) pela 



Memórias Opará – Cadernos Resumitivos de Eventos Científico-Culturais do OPARÁ 

ANO 1, V.2, NOV.. 2013. 

 
      DIÁLOGOS DA CONSCIÊNCIA : Desfolclorização dos Sujeitos na Escola 

14 a 16 de Novembro de 2013 
Universidade do Estado da Bahia – Campus VIII 

Prédio Caminhos das Águas Espaço Sala de Reboco 

 
 

 

100 

criação de uma nova imagem – a ( re) criação -, despida das caricaturações e dos 
estigmas que soterram os sujeitos tomados como tais.  

A valorização da identidade negra como alicerce de um movimento de “ Negritude”  de “ 

Identificação” depõe no universo artístico, o que por muitos anos a classe hegemônica negou 

àrepresentatividade africana no Brasil que ficou silenciada pelos interesses de uma elite, perfazendo do 

processo de segregação do povo da África e do sistema cruel de escravização, a mais terrível forma de 

eliminar, silenciar e sobrepor a cultura dos imigrantes, vitimizando os novos imigrantes, numa tentativa 

brutal de anulação de todo repertório cultural desse povo, de modo que o julgamento acerca dessa 

população africana no Brasil, foi a pior possível, sem nenhum direito civil.  

 

CONSIDERAÇÕES  

 

Os estudos da literatura negra apontam para um olhar artístico, cultural e científico, a perceber 

que este movimento abre espaço para um reparo secular, uma negligencia a cultura negra, em meio, a 

imposição de uma cultura europeia instalada nos países colonizados, que de maneira brusca, silenciou 

a cultura de um povo e instituiu marcas estrangeiras, apontando para uma assimilação sorrateira por 

parte dos povos negros dentrode uma sociedade em espaço de colonização. 

 

Com essa configuração o representar literário da participação ativa negra e mulata no 

Brasil,desenha um espaço de afirmativas para os diversos campos da vida social, é a ocupação de um 

lugar pela sua totalidade, física e espiritual, é o ambiente de construção e de desconstrução de 

identidades que figuram a transposição da tradição cultural de matriz africana a um universo 

globalizado que anuncia um novo sujeito de fala, que não se reduz ao lamento histórico tampouco se 

projeta como um indivíduo completo, mas se apresenta como pessoa em diálogo constante com 

fenômeno social da representação e da identificação, num país em que a miscigenação é a principal 

marca. 

As discussões sobre o espaço da cultura negra enriquecem o olhar do pesquisador em crítica 

cultural, a elencar os temas de cultura, entre-lugar, imaginário popular, dominação hegemônica e 

simbolismo, esses estratos, perceptivelmente estão associados às representações sociais que se 
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alojam na escrita literária dos poetas do Movimento Negro no Brasil, e, em especial, Oswaldo de 

Camargo. 

O texto de Camargo traz à tona o espaço crítico e de desconstrução de símbolos que por 

vezes foram impostos a sociedade negra, e considerados positivos, mesmo sendo elementos de 

negação da própria identidade negra, logo, através desse movimento de (des)configuração transcende 

um sentimento de Identidade, uma ideia de pertencimento que ganha força no discurso literário, poético 

e da própria cultura. 

 

 

REFERÊNCIAS 

 
ARAÚJO, Paulo Roberto M de. Identidades contemporâneas: criação, educação e política. Porto 

Alegre, RS: Zouk, 2006.  

BARBOSA, Wilson do Nascimento. Cultura Negra e dominação. São Leopoldo, RS: Editora 
UNISINOS, 2002 

BATISTA, José; OLIVEIRA M. De. Tem que rebolar. Disponível em 
<http://www.vagalume.com.br/elizeth-cardoso/tem-que-rebolar.html> 

BOAZ, Fraz. Antropologia Cultural. Tradução Celso Castro. 6.ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 
2010 

CÂMARA, Nelson. Escravidão nunca mais : um tributo a Luiz Gama. São Paulo : Lettera.doc, 2009. 

CAMARGO, Oswaldo de. O carro do êxito. São Paulo: Editora Martins, 1972.  

CAMARGO, Oswaldo de. A descoberta do Frio. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2011.   

 

CANCLINI, Nestór Garcia. Noticias recientes sobre lahibridicíon. Disponível 
em<http://www.sibetrans.com/trans/a209/noticias-recientes-sobre-la-hibridacion> 

DELEUZE, Gilles; GUATARRI, Félix. Introdução: Rizoma. In: Mil Platôs. São Paulo: Editora 34, 1997. 

FANON, Frantz. Pele negra, máscaras brancas. Trad. Renato Silveira.Salvador: EDUFBA, 2008. 

FERNANDES, Florestan. A integração do Negro na Sociedade de Classes: ( no limiar de uma 
nova era). V.2. São Paulo: Globo, 2008.  

http://www.vagalume.com.br/elizeth-cardoso/tem-que-rebolar.html
http://www.sibetrans.com/trans/a209/noticias-recientes-sobre-la-hibridacion


Memórias Opará – Cadernos Resumitivos de Eventos Científico-Culturais do OPARÁ 

ANO 1, V.2, NOV.. 2013. 

 
      DIÁLOGOS DA CONSCIÊNCIA : Desfolclorização dos Sujeitos na Escola 

14 a 16 de Novembro de 2013 
Universidade do Estado da Bahia – Campus VIII 

Prédio Caminhos das Águas Espaço Sala de Reboco 

 
 

 

102 

FRANCISCO, Dalmir. Comunicação, Identidade cultural e Racismo. (In) FONSECA, Maria Nazareth 
Soares. Brasil Afrobrasileiro. 3.ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2010.  

GILROY, Paul. Entre campos: nações, cultura e fascínio da raça. Trad. Célia Maria Marinho de 

Azevedo et Al, São Paulo : Annablume, 2007.  

GODOY, Ana Boff de. Identidade Crioulizada : a (re)construção de um novo homem. In BERND, 

Zilá; LOPES, Cícero Galeno (org). Identidades Estéticas Compositórias. Porto Alegre: PPGL/UFRGS, 

1999. 

GODOY, Ana Boff de. Identidade Crioulizada : a (re)construção de um novo homem. In BERND, 

Zilá; LOPES, Cícero Galeno (org). Identidades Estéticas Compositórias. Porto Alegre: PPGL/UFRGS, 

1999. 

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 11. ed.Trad. Tomaz Tadeu da Silva 
Guacira Lopes Louro. Rio de Janeiro: DP&A, 2006. 
 
MENDONÇA, Maria Luiza Martins de. Identidade e Sedução : representação do homem negro na 

revista Raça Brasil. In Representações do masculino : mídia, literatura e sociedade. Campinas, SP: 

Editora Alínea, 2008, p 39-53 

OJO-ADE, Femi. Negro : raça e cultura. Coordenação e tradução Ieda Machado Ribeiro dos Santos. 

Salvador : EDUFBA, 2006. 

SANTOS, Gisele Aparecida dos. A invenção de “ser negro”: um percurso das ideias que 
naturalizaram a inferioridade dos negros. São Paulo: Educ/Fapesp; Rio de Janeiro: Pallas, 2005.  

SCHWART, Lilia Moritz. Racismo no Brasil. São Paulo: Publifolha, 2001. 

TURNER, Victor. Os símbolos no ritual Ndembu. In: Floresta de Símbolos- Aspectos do Ritual 
Ndembu. Niterói-RJ, EdUFF, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memórias Opará – Cadernos Resumitivos de Eventos Científico-Culturais do OPARÁ 

ANO 1, V.2, NOV.. 2013. 

 
      DIÁLOGOS DA CONSCIÊNCIA : Desfolclorização dos Sujeitos na Escola 

14 a 16 de Novembro de 2013 
Universidade do Estado da Bahia – Campus VIII 

Prédio Caminhos das Águas Espaço Sala de Reboco 

 
 

 

103 

 

 

 

 

 

 

 GENERO E SEXUALIDADE: UM NOVO OLHAR CULTURAL E EDUCACIONAL 
 

 LIMA, Eliana 
SANTOS, Josielma 

SILVA, Marciene Guerra da 
SILVA, Marilene  

VARJÃO, Marijane 
 

INTRODUÇÃO 

 

O referido projeto propõe suscitar reflexões sobre as relações e representações de gênero na 

educação infantil (primeira etapa da educação básica), no sentido de contribuir nas discussões sobre 

gênero e sexualidade na educação com uma postura pedagógica. 

Nesse sentido, esse projeto de intervenção tem o intuito de fortalecer e fundamentar as 

relações de gênero na educação infantil. Percebendo-se que se faz necessário discutir as teorias de 

gênero enquanto classes de crianças para a construção de práticas educativas atentas às diferenças e 

que combata a desigualdade. 

Assim, utilizar a categoria de analise gênero implica conhecer mais sobre as diferenças 

sexuais, que segundo Scott (1995), gênero pode ser entendido como a “organização social da 

diferença sexual”. Gênero, para Scott, é um elemento constitutivo das relações sociais fundadas sobre 

as diferenças percebidas entre os sexos, que fornece um meio de decodificar o significado e de 

compreender as complexas conexões entre as várias formas de interação humana. É a construção 

social que cada cultura estabelece ou elege em relação a homens e mulheres. 

Como ponto de partido para esse projeto, apresenta-se uma breve retrospectiva histórica das 

concepções de gênero e infância na história da humanidade, situa a Educação Infantil e as relações e 

Representações de Gênero no contexto dos espaços educativos, enfocando o que revela as práticas 
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pedagógicas vivenciadas nesses locais pelos seus profissionais. Considera-se como resultado a 

necessidade de trazer para os espaços de Educação Infantil as discussões e reflexões concernentes 

as Relações e Representações de Gênero no contexto sociocultural, no sentido de suscitar mudanças 

de posturas nos profissionais do segmento em questão. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Quando entendemos a sexualidade como uma construção social, histórica e cultural, 

entendemos então a necessidade de discutir esse assunto na escola, pois o mesmo é um espaço 

privilegiado para o tratamento pedagógico desse desafio educacional contemporâneo. 

A sexualidade faz parte da vida do individuo, e é preciso que a escola possa esclarecer e 

debater sobre determinados assuntos que muitas vezes não são discutidos na família, pois são vistos 

como proibidos por uma questão histórica e cultural. Observa-se que mesmo na família a questão 

relacionada à sexualidade é tratada como tabu, até os órgãos genitais recebem apelidos e não são 

tratados nem tão pouco nomeados cientificamente, desse modo vimos como as características sexuais 

são compreendidas e representadas, como são trazidas à prática social e tornada a parte do processo 

histórico de uma forma tão equivocada pela sociedade. 

Então quem melhor do que escola para trabalhar a questão da sexualidade, o que se necessita 

apenas é que os professores saiam das universidades bem mais preparados para lidar com tais 

assuntos do cotidiano sem que isso cause constrangimento ou desconforto a ambas as partes. É 

preciso perceber que é desde criança que a sexualidade começa a ser desenvolvida e percebida,desta 

forma, precisa ser trabalhada desde cedo, contanto que a escola consiga lidar de forma natural com 

isso, sem recriminar, repreender nem castigar, pois assim estará reproduzindo tudo aquilo que foi 

construído historicamente e culturalmente e que continuará sendo transmitido de geração a geração, 

como errado, feio, relacionado ao pecado. Diante disso, vê-se a necessidade de trabalhar e entender a 

sexualidade como algo natural e inerente a vida de qualquer ser humano. 

 

OBJETIVOS 
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OBJETIVO GERAL: Compreender a importância do trabalho com gênero e sexualidade na 

escola como questão de formação social no processo educacional com crianças e jovens do ensino 

fundamental I, para desmistificar os conceitos erroneamente construídos pela sociedade em geral de 

forma que se compreenda o lugar e as relações de homens e mulheres numa sociedade onde importa 

observar não exatamente seus sexos, mas sim, tudo o que socialmente se construiu sobre os sexos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Discutir a questão da sexualidade e gênero com as crianças e os jovens; 

 Buscar uma prática reflexiva que envolva a família e professores para que se possam 

quebrar os tabus em relação à sexualidade e gênero de forma que isto possa contribuir para o 

processo de ensino aprendizagem principalmente na escola; 

 Analisar os avanços e entraves que surgirão durante a aplicação do projeto redefinindo 

estas ações para alcançar de forma eficaz os objetivos propostos. 

 Desmistificar o conceito que afirma o caráter social do feminino e do masculino, 

levando em consideração as distintas sociedades e os distintos momentos históricos, afastando-se das 

proposições essencialistas dirigindo-se para uma outra construção, e não para algo que exista a priori. 

 

PÚBLICO ALVO 

 

Crianças e professores do ensino fundamental I da Escola Municipal João Paulo II na cidade 

de Jeremoabo/BA. 

 

METODOLOGIA 

 

O presente projeto idealizado durante o quarto período do curso de licenciatura plena em 

pedagogia do qual participa como idealizadores um grupo de discentes, foi desenvolvido a partir de 

leituras (livros, revistas e artigos científicos); para aprofundamento do tema. E a partir de então, de 

acordo com o embasamento teórico que obtivemos, nos mobilizamos para a construção do projeto de 

intervenção. 
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A escolha das séries escolhidas que equivalem ao ensino fundamental I foirealizada, através 

de leituras sobre curiosidades que é pela descoberta das diferenças pelo próprio corpo e o corpo do 

outro. 

Portanto vamos trabalhar a sexualidade e o gênero incorporando-os no cotidiano da escola, 

através de diferentes abordagens, tais quais: filmes, músicas, jogos, brincadeiras entre outros que 

ajudem a discussão e problematização do tema. 

Os participantes da execução deste projeto são compostos por educadores e educandos da 

rede pública de ensino de Jeremoabo. 

Temos o intuito de levar esse trabalho de intervenção para a escola escolhida no início do ano 

letivo, onde vamos apresentá-los a equipe de gestão de ensino e começar a dar andamento na 

esquematização de aplicação do projeto. 

Primeiramente marca-se um encontro entre supervisores da escola, pais dos alunos e 

professores de ensino fundamental I buscando em primeiro lugar mostrar nosso conhecimento sobre a 

sexualidade, família e escola. E ouvindo o que cada um dos participantes do encontro tem como 

conceito sobre o tema proposto. 

A partir de então, começa-se a questionar sobre datas possíveis para realização da atividade e 

monta-se a partir das respostas um cronograma datado para a realização do projeto proposto, sendo 

que o mesmo fique ativo na instituição de ensino durante todo o ano letivo. 

Teremos também, reuniões datadas para coletas de relatórios e discussão sobre a avaliação. 

Encerraremos o projeto no final do ano letivo com uma reunião com pais e escola sobre o tema 

trabalhado no ano. 

 

CRONOGRAMA DAS AÇÕES 

 

Data Ações 

Outubro 

(2013) 

Elaboração do Projeto com discentes do 4º período de pedagogia. 

Fevereir

o (2014) 

Apresentação do projeto de intervenção para a equipe gestora; 

Marcar um encontro para a discussão do tema com supervisores, 

professores e pais dos alunos. 
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Março 

(2014) 

Reunião com pais e escola para debate sobre o tema e escolha das datas 

para realização de palestras, filmes, e outras atividades que devem ser 

encaixadas durante cada semana ou cada mês do ano letivo. 

Março 

(2014) 

Preparação de material para divulgação das ações. 

Março 

(2014) 

Divulgação dos materiais elaborados. 

Abril até 

Novembro 

(2014) 

Cumprimento das ações durante o ano letivo e elaborações de relatórios 

sobre o desenvolvimento das ações propostas. 

Dezemb

ro (2014) 

Coleta dos relatórios (avaliação coletiva) reflexão sobre a temática, como 

um momento de relaxamento e reflexão; 

Planejamento para encontro com professores e pais. 

Dezemb

ro (2014) 

 Encontro com os professores, pais e gestão escolar para discussão e 

encerramento do projeto de intervenção que tivemos durante o ano.  

 

 

EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

De acordo com os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – RCNEI/2007, 

a sexualidade tem grande relevância nas vidas humanas, tanto no desenvolvimento físico quanto no 

psicológico de cada indivíduo. A vida sexual é de grande importância de cada ser humano, quando se 

diz respeito ao prazer e até mesmo a reprodução da espécie. É por isso que a sexualidade está 

presente em nossa vida desde o nascimento até o final dela. 

 

Desde a infância a sexualidade aflora, e é nessa fase que mais temos curiosidades a respeito. 

Esse é um tema muito perplexo para a maioria dos pais e professores em tempos contemporâneos, 

onde os meios mostram e explicitam situações que estimulam a sexualidade em nossas crianças.  
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Percebemos que as crianças estão cada vez mais comunicativas e curiosas, e é na escola que 

elas mais esclarecem suas dúvidas em relação aos mais variados temas, e um deles é justamente a 

sexualidade que aqui tratamos. Sabendo do papel social que a escola tem, o de educar para a vida, é 

incumbido também ao professor à tarefa de ensinar e esclarecer tais dúvidas tão frequentes na vida 

das crianças, além de que o mesmo deve tratar para que tudo se esclareça de forma 

despreconceituada. 

 

Reprimir a sexualidade da criança é reprimir seu corpo, que se constitui na base real do seu 

próprio ser, sua relação consigo mesma e sua personalidade. Porque, afinal, não existe uma separação 

entre a sexualidade infantil e a sexualidade adulta. Existe sim uma ligação única e uma continuidade 

entre elas, ou seja, são inseparáveis e consequentes (NUNES E SILVA, 2006, p.52). 

 

Segundo Meirelles (1997, p. 83) “o professor é mediador e organizador do processo 

pedagógico, favorece a visão de conjunto sobre a situação, e propõe outras fontes de informação, 

colocando o aluno em contato com outras formas de pensar”. 

 

Daniela Nogueira nos diz que a visão dos/as professores/as é de que a sexualidade é vista de 

diferentes formas em cada época e em cada povo, pois com a modernidade cada geração tem em 

mente um novo conceito sobre sexualidade. Cada povo segue sua cultura e, assim, dita as regras, 

como por exemplo, na Grécia Antiga, já existia a bissexualidade e na Grécia Clássica predominava a 

autonomia da razão, do pensamento crítico e a personalidade livre, onde a homossexualidade e a 

bissexualidade eram socialmente aceitas. Para outros povos, como os Indus e os Arianos, a mulher era 

a chefe da família, pois era capaz de gerar a vida. 

 

Já no século XVII, os educadores/as reconhecem que acontece um desvio da influência 

religiosa sobre os costumes sexuais, aonde a sexologia veio contribuir com a religião através de seus 

estudos, as mulheres sentem necessidade de trabalhar para assumir seu papel perante a sociedade. 

Portanto, a cada período vemos uma série de novos conhecimentos relacionados à sexualidade, pois 

cada geração assimila a herança cultural dos antepassados, ao mesmo tempo em que estabelece 

mudanças. 
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Guacira Louro (2007) chama a atenção para a forma com que os educadores encaram a 

discussão da sexualidade, pois muitos pensam que se deixar de tratar desses problemas a sexualidade 

ficará fora da escola. A escola não reproduz ou reflete as concepções de gênero e sexualidade que 

circulam na sociedade, mas ela própria as produz. Os indivíduos aprendem desde muito cedo a 

reconhecer seus lugares sociais e aprendem isso através de estratégias muito difíceis de reconhecer. 

 

Referir-se a meninos e meninas ou homens e mulheres sempre na forma masculina favorece 

uma superioridade de um gênero sobre o outro. A linguagem no masculino não é um reflexo do real, ou 

seja, a escolha do homem serviu para denominar a única espécie do planeta que se raciocina que tem 

inteligência. Portanto, sugere-se que professores e professoras evitem o tratamento no masculino, 

evitando assim maior constrangimento frente aos alunos, esse pode ser um dos caminhos para mudar 

a realidade. 

 

Pois de acordo com Sayão (1997, p.112): a escola também se constitui num importante agente 

nesse campo. Não é apenas nas portas de banheiros, muros e carteiras que se inscreve a sexualidade 

no espaço escolar. Ela invade por completo essa “praia”. As atitudes dos alunos no convívio escolar, o 

comportamento entre eles, as brincadeiras e paródias inventadas e repetidas, tudo isso transpira 

sexualidade. Ao não reconhecer essas múltiplas manifestações, é como se a escola realizasse o 

pedido, impossível de ser atendido, de que os alunos deixem sua sexualidade fora dela. 

 

A homossexualidade não deve ser recriminada em sala de aula e que professores/as devem 

tentar socializar esses alunos evitando discriminá-los e esclarecendo o processo histórico da 

sexualidade, reconhecem a importância da escola colocar o conhecimento construído ao longo dos 

tempos pelas civilizações, como forma de superação de atitudes pedagógicas ultrapassadas. 

 

Homofobia é “a discriminação contra as pessoas que mostram, ou a quem se atribui algumas 

qualidades (ou defeitos) atribuídos ao outro gênero” (WELZER-LANG, 2001: 465. 
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Também pode ser compreendida como a intolerância ou o medo irracional relativos à 

homossexualidade, que se expressa por violência física e/ou psíquica. A vivência recorrente dessas 

violências por pessoas LGBT pode levar à homofobia internalizada, que é a incorporação de 

hostilidades quanto a sua própria orientação afetivo-sexual (MOITA, 2003).  

 

É um constructo decorrente dos discursos que são produzidos e reproduzidos pelas instâncias 

socializadoras e que reafirmam a lógica dicotômica sexista e a heteronormatividade compulsória 

(LOURO, 1997, 2001; FOUCAULT, 1987). 

 

Os educadores devem estar atentos ao desenvolvimento sexual dos educandos, percebendo e 

esclarecendo suas curiosidades, para isso os professores devem perceber o seu papel de agente 

formativo da sexualidade dos alunos, dessa forma ajudará a formar cidadãos sem preconceitos 

relacionados à sexualidade. 

 

AVALIAÇÃO 

 

Temos o proposito de fazer uma avaliação contínua, amparada a partir de relatórios sobre 

observações vividas por professores em relação às crianças. 

Observação e registros sobre o desenvolvimento das crianças sobre todo ano letivo. 

Através da integração e socialização dos educandos e educadores, fazendo no fechamento do 

projeto uma reunião com os gestores e corpo docente da escola para mostrar-lhes o que avaliamos e o 

resultado de nossas avaliações. 
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IDENTIDADES DE GÊNERO E DIVERSIDADE SEXUAL NO ÂMBITO ESCOLAR: A 
VIVÊNCIA DE ALUNOS E PROFESSORES NO COLÉGIO ESTADUAL CARLINA 

BARBOSA DE DEUS 
 

 
SANTOS, Elis Brisa dos62 

MEIRELES, Amanda Caroline Nascimento1 

SILVA, Tássio Ewerton Ferino1 

SOUZA, Iana Margarida Lima de1 
 
 

RESUMO 
 

Diante do papel social da escola na formação de indivíduos e da necessidade da abordagem 
de questões relacionadas à diversidade sexual e identidade de gênero, bem como a folclorização do 
sujeito com base em estereótipos moldados através destes dois pilares, este trabalho objetiva construir 
um panorama de como tais questões são enxergadas, vivenciadas e trabalhadas por alunos e 
professores de Ensino Médio no Colégio Estadual Carlina Barbosa de Deus. Por meio da abordagem 
de discentes, é levantada a posição do alunado quanto a legalização da união civil homoafetiva e a 
legitimidade desse tipo de relação, além de experiências pessoais em relação à orientação sexual, 
experiências fora da própria orientação e o conhecimento acerca de termos que conceituam e 
“classificam” o indivíduo quanto a sua identidade e preferência afetivo-sexual. Os dados fornecidos 
pelos docentes demonstram como estes enxergam a temática acima citada em sala de aula, na 
convivência entre os alunos e fora dela, com os demais funcionários da Instituição. Em conjunto, tais 
dados demonstram a relação que os membros da unidade escolar possuem com tais assuntos, 
viabilizando a construção de planos de ação para sanar possíveis dificuldades em discutir a 
sexualidade (e a diversidade inerente a ela) como algo natural. 
 
Palavras-chave: Gênero. Identidade. Diversidade Sexual. Educação. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

No contexto social vivenciado a partir da última década, é cada vez maior a abertura para 

discussões de questões que envolvem relações de gênero e sexualidade em todas as instâncias, 

contribuindo para a quebra de tabus que é necessária para possibilitar a formação de uma visão ampla 

acerca de tais temas, o que é essencial visto que “a atividade sexual é uma manifestação física que 

                                                           
62 Graduandos em Licenciatura em Ciências Biológicas pelo Departamento de Educação, Campus VIII da 
Universidade do Estado da Bahia - UNEB 
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envolve uma parte corporal e outra psicoafetiva” (TIBA, 1991) que não podem ser dissociadas, visto 

que uma interfere diretamente na outra. 

 

A escola, enquanto instituição de ensino deve cumprir seu papel de educadora e formadora 

não só através dos conteúdos presentes na ementa, mas também promover a inclusão e interação 

entre os sujeitos, independente das suas particularidades, pois esta deve “ensinar tudo a todos” 

(KOMENSKÝ apud PADILHA, 2007). É também a escola uma das grandes responsáveis pela 

construção de uma sociedade que vai enxergar as diversidades de forma positiva ou negativa, por ser 

parte desta e “produz(ir) e reproduz(ir) desigualdades de gênero, raça e etnia” (LOURO, 1997 apud 

FELIPE, 2008). Nesse âmbito, 

“para que a escola cumpra a contento seu papel é preciso que esteja atenta às 
situações do cotidiano, ouvindo as demandas dos alunos e alunas, observando e 
acolhendo seus desejos, inquietações e frustrações. [...] (Ela) não pode se eximir da 
responsabilidade que lhe cabe de discutir determinados temas, tais como as 
desigualdades de gênero e a diversidade sexual”(PARÂMETROS CURRICULARES 
NACIONAIS apud FELIPE, 2008) 

de forma que o educando compreenda que esta deve ser encarada como algo normal, 

pertencente a construção pessoal de cada um, tendo este portanto o direito de ser respeitado perante 

as próprias particularidades.  

Objetivando investigar como é vivenciada a diversidade sexual no ambiente educacional e 

como são percebidas tais vivências tanto por alunos quanto por professores, este trabalho foi 

elaborado tomando por embasamento não só um levantamento de títulos pré-existentes que 

contemplam a temática, mas também os resultados decorrentes da aplicação de questionários 

investigativos para com uma amostragem selecionada aleatoriamente dentre estudantes e professores 

do Colégio Estadual Carlina Barbosa de Deus, localizado à Rua da Harmonia, 700 – Bairro General 

Dultra, na cidade de Paulo Afonso, Bahia. A amostragem contemplou alunos e professores das duas 

modalidades regulares de ensino médio ofertadas pela Instituição: Ensino Médio Inovador e Técnico. O 

primeiro é basicamente o ensino médio tradicional aderido a uma vasta gama de cursos 

extracurriculares eletivos, onde o aluno tem a possibilidade de optar por cursos de especialização em 

disciplinas obrigatórias (como, por exemplo, o curso de Matemática Financeira e Intensivo de Inglês) e 

cursos mais lúdicos (como os de Pintura e de Origami). No caso do ensino técnico, o colégio conta com 
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os cursos de Técnico em Comércio, disponibilizado nos turnos matutino e vespertino, e Técnico em 

Recursos Humanos, matutino e noturno, porém as entrevistas aplicadas neste trabalho abrangeram 

apenas as turnas diurnas. Com relação aos discentes, observou-se que a maioria é formada por alunos 

de classe média-baixa, moradores de bairros adjacentes de fácil acesso à escola, e de povoados que 

possuem ônibus gratuitos financiados pelas prefeituras ou pelo estado. 

Tal análise pode vir ainda como instrumento para embasar a elaboração de ações que visem a 

desconstrução de paradigmas preconceituosos sobre o sujeito com base nas suas relações 

interpessoais afetivas e incitando um reconhecimento deste e todas as suas faces, não permitindo que 

este seja reduzido estereótipos banalizados erroneamente pelo senso comum. 

 

METODOLOGIA 

Devido à complexidade do assunto abordado, o trabalho foi divido em três etapas distintas: a 

primeira parte consistiu em um levantamento bibliográfico que possibilitou um maior entendimento 

acerca de identidades de gênero e diversidade sexual e a sua influência no meio escolar, bem como 

forneceu embasamento para o desenvolvimento da pesquisa.  

Num segundo momento, foi detectada a necessidade da construção de um panorama que 

transmitisse a visão de discentes e docentes acerca de questões inerentes a gêneros e sexualidades 

no contexto intra e extra classe. Para tal, foram elaborados formulários direcionados aos alunos, 

enquanto indivíduos predispostos ao aprendizado, e professores, enquanto profissionais formadores. 

O primeiro questionário – voltado ao corpo discente – foi respondido por uma parcela de 

estudantes do ensino médio, composta de 5 (cinco) alunos de cada turma amostrada, selecionados 

aleatoriamente e por meio de voluntariado, abrangendo os dois turnos do período  diurno e as 

modalidades de Ensino Médio: Inovador e Técnico. Um segundo questionário foi preenchido pelo o 

corpo docente, representado por 5 (cinco) profissionais selecionados também de forma aleatória, nos 

dois turnos. 

O terceiro momento consistiu na investigação dos resultados obtidos por meio da aplicação de 

questionários, onde através de uma análise criteriosa dos dados colhidos foi possível detectar não só a 

visão dos alunos para com os temas acima citados, bem como a forma que os educadores trabalham a 

transversalidade dentro e fora de sala de aula. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A amostragem foi composta de 60 (sessenta) questionários, dentre os quais 59 (cinquenta e 

nove) foram respondidos e 1 (um) não foi devolvido. Dentre os 59 (cinqüenta e nove) alunos, 36 (trinta 

e seis) são mulheres e 23 (vinte e três) são homens, com idades entre 15 (quinze) a 20 (vinte) anos. 

Destes, 2 (dois) são assumidamente homossexuais e 1 (um) se denominou indefinido (Gráfico 01), 

(Gráfico 01) sendo estes três  do sexo masculino e tendo afirmado passar por situações em que foram 

submetidos ao preconceito com certa regularidade, onde os principais atuantes contra suas orientações 

sexuais foram a religião e a família dos mesmos, mas todos afirmaram receber apoio principalmente 

dos amigos. Uma das pessoas não respondeu a questão sobre sua sexualidade, porém, com base na 

análise das outras perguntas, a mesma parece proceder como pessoa heterossexual, por ter 

respondido não ao ser questionada sobre se já teve algum relacionamento homoafetivo e por não 

sofrer nenhum tipo de preconceito. Entretanto,1 (um) aluno auto-declarado heterossexual, sem 

experiências homoafetivasafirmou sofrer preconceito por sua sexualidade. 

 

Gráfico 01: Orientação Sexual 
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Com relação à questão sobre se o discente sentia que seu sexo de nascença coincidia com o 

sexo psicológico, dois alunos responderam não, sendo um deles declaradamente heterossexual, o que 

demonstra que identidade de gênero e orientação sexual, embora estejam interligadas, são 

independentes entre si. 

 Ao serem questionados sobre a idade da descoberta de sua sexualidade, 45 (quarenta e cinco) 

responderam que sempre souberam, sendo todos heterossexuais, 3 (três) afirmaram terem se 

descoberto com nove anos ou menos, 5 (cinco) afirmaram ter sido entre dez e treze anos, sendo um 

destes homossexual, 4 (quatro) disseram se descobrir entre quatorze e dezessete, destes um é 

homossexual e um é indefinido, 1 (um) afirmou saber com idade entre dezoito e vinte anos e 1 (um) 

não respondeu a questão. Nos dados obtidos nesse questionamento, é notável a influência do 

paradigma da heteronormatividade (conceito que compreende o casal heterossexual como modelo 

padrão de instituição familiar, sendo este transmitido culturalmente de forma hereditária), destacando o 

fato de que o sujeito homossexual teria que “descobrir” sua sexualidade.  

A respeito das experiências dos discentes, 4(quatro) afirmaram já terem tido relacionamentos 

homossexuais, sendo que 1 (um) dos mesmos é auto-declarado heterossexual e afirmou que a sua 

experiência chegou a envolver relação sexual, porém que tal ato era inerente à sua curiosidade pessoal 

e que de nada mudou em sua orientação. 

Uma parcela de 40,78% (quarenta vírgula setenta e oito por cento) dos alunos afirmaram ser a 

favor da união civil homoafetiva, 35,59% (trinta e cinco vírgula cinquenta e nove) disseram ser contra, 

onde os principais argumentos para tal posicionamento envolviam questões religiosas e biológicas, 

neste, houve alunos que afirmaram que esse tipo de relacionamento era contra a natureza, pois não 

permitia que houvesse reprodução das partes envolvidas. 8,47% (oito vírgula quarenta e sete por 

cento) dos alunos afirmaram que não tinham uma opinião formada sobre essa questão, enquanto que 

15,16% (quinze vírgula dezesseis por centro) sequer responderam.57,63% (cinquenta e sete vírgula 

sessenta e três por cento) não quiseram se identificar no questionário, um dos mesmos é 

autodeclarado homossexual, e 42,37% (quarenta e dois vírgula trinta e sete por cento) colocaram seus 

nomes, sendo destes um homossexual e um indefinido. Os demais afirmaram serem heterossexuais. 
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Através da análise dos questionários, percebeu-se que ainda existe muita falta de informação 

por parte dos alunos, onde se obteve números alarmantes com relação ás definições dos conceitos de 

Heterossexualidade, Homossexualidade, Bissexualidade, Transsexualidade e Travestismo, apenas 

6,78% (seis vírgulas setenta e oito por cento) dos alunos souberam responder corretamente as 

indagações, número mínimo comparado aos 20,34% (vinte vírgula trinta e quatro por cento) dos alunos 

que não souberam responder corretamente nenhum conceito, e abaixo também dos supremos 72,88% 

(setenta e dois vírgula oitenta e oito por cento) dos alunos que souberam conceituar apenas parte dos 

termos. Algo que merece ênfase é que todos os autodeclarados homossexuais e indefinidos não 

conhecem com precisão todos os conceitos. (Gráfico 02) 

 

Gráfico 02: Entendimento de Conceitos 

No questionário abordado com os professores, é perceptível a existência de um quase 

consenso em relação ao preconceito existente no colégio, onde a principal dificuladena troca de 

informações entre professores e alunos reside nos muitos tabus, preconceitos e constrangimento ao 

abordar as temáticas aqui tratadas. Dos 5 (cinco) docentes entrevistados, apenas 1 (um) declarou que 

aborda os assuntos em sala de aula, visto que a disciplina que este leciona (Sociologia) garante certa 

abertura para trazer certas discussões. Ainda segundo o profissional, o ambiente educacional é 
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utilizado por ele como instrumento para a quebra de preconceitos. Os outros 4 (quatro) afirmaram não 

abordar tais temas em aula, o fazendo esporádicamente em conversas informais com os alunos. 

 Os profissionais demonstraram comportamentos distintos sobre como os debates de gênero e 

sexualidade parecem ser enxergados pelos alunos, o 1° (primeiro) docente afirmou que os alunos 

agem com muita naturalidade sobre tais questões, e que a mídia ajuda muito para que as informações 

sejam transmitidas a todos, além de permitir que os discentes tenham mais interações entre si. O 2° 

(segundo) acredita que os alunos ainda não estão maduros o suficiente para conversar sobre 

sexualidade. O 3° (terceiro) afirmou que, apesar de ainda existir preconceito, os jovens da atualidade 

são muito mais tolerantes do que os do passado e que, com o tempo, discursos de pensamentos pré-

concebidos tenderão a se extinguir. O 4° (quarto) defende a existência de certa tolerância entre os 

alunos e que a resistência às diversidades está vinculado primordialmente a alunos religiosos 

extremistas. E, por fim, o 5° (quinto) pontuou que a maioria dos homossexuais não assumidos do 

colégio não o fazem por medo dos julgamentos da sociedade, enquanto que os que demonstram, 

acabam se expressando de forma exagerada. 

4 (quatro) dos educadores afirmaram ter alunos publicamente transvestidos dentro da 

instituição, enquanto que 1 (um) relatounão haver. O que foi verificado é que os professores que se 

posicionaram para positivo neste questionamento lecionam pela tarde, ou pela tarde e pela manhã, 

enquanto que o único profissonal que se posicionou negativamente, leciona apenas pela manhã, o que 

aponta para a possível existencia de aluno(s) transgênero(s) no período vespertino. 

Foi quase unânimidade a resposta positiva ao questionamento sobre a existência de 

relecionamentos homoafetivos dentro do colégio, visto que apenas um professor respondeu de forma 

parcialmente negativa ao afirmar que não tinha certeza, porém acreditava que existiam. 

Dentre situações observadas durante a aplicação dos questionários, se destacou o 

comportamento de um professor que aceitou participar da entrevista e, ao analisar rapidamente o seu 

conteúdo, declarou não se sentir a vontade para debater tais questões. Apesar da resistência, o 

docente voltou atrás e respondeu o questionário, porém sem revelar o seu nome. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 É alarmante a falta de informação constatada entre os discentes. Além disso, foi possível 

constatar que os docentes não trabalham gêneros e sexualidades em sala de aula, ou quando 

trabalham é de forma deficiente. Dessa forma, é necessário preparar o professor para não só entender 

a necessidade do debate acerca do referido tema, como também prepará-lo para passar para os 

alunos o conhecimento que vai além do ementário, quebrando neste os pré-conceitos oriundos do 

senso comum. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

TIBA, Içami. Sexo e Adolescência. 5 ed. São Paulo: Ática, 1991. 95 p. 

GÓES, Maria Cecília Rafael de; LAPLANE, Adriana Lia Friszman (org). Políticas e Práticas de 

Educação Inclusiva. 3 ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2007. 165 p. – (Coleção Educação 

Contemporânea) 

FELIPE, Jane. Proposta Pedagógica. Educação para a igualdade de gênero. Salto para o futuro. Ano 

XVIII; Boletim 26. TV Escola; Ministério da Educação. Novembro, 2008. 
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RESUMO 

O presente artigo identifica a origem étnico-religiosa dos índios da aldeia Pankararu, bem como os 

rituais adotados pelos mesmos. Este grupo indígena esta localizado na zona do Sertão do São 

Francisco, distante, 412 km da capital do Estado, distribuído entre três municípios: Petrolândia, Jatobá 
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e Tacaratu.O próprio nome pelo qual o grupo indígena Pankararu é identificado – o Brejo dos Padres – 

evidência o papel desempenhado por missionários católicos, comuma missão dirigida por padres da 

Congregação de São Felipe Nery, responsáveis pela fixação definitiva da tribo no local onde vive. 

Nesse contexto será analisado como está sendo trabalhado o ensino de religião, mesmo havendo 

evidências de que a religiosidade dos Pankararu é passada de pai para filho, esse povo segue com 

muita fé os costumes de seus antepassados com muita cultura, tradição e sabedoria.As manifestações 

religiosas dos Pankararu apresentam uma relação com a saúde e as práticas tradicionais de cura, esta 

por sua vez está completamente envolvida com o que eles denominam de encantados. Estes são 

entidades que se manifestam nas práticas de cura e são reverenciados em festas tradicionais, 

juntamente com a dança do torée a bebida feita de jurema. Os encantados, na realidade, são os 

espíritos protetores dessa terra, podendo os Pankararu localizá-los como moradores das serras, rio, e 

nas cachoeiras.Eles comunicam-se com esse mundo através das manifestações dos praiás e homens 

iniciados que podem servir de intermediários entre o mundo dos encantados e o mundo real. A unidade 

escolar trabalha a religiosidade a partir das séries iniciais com os ensinamentos católicos, nas series 

subsequentes o ensino é voltado para as tradições religiosas indígenas. 

 

Palavras-Chave: Pankararu, religião, cultura, tradição. 

 

ABSTRACT 

This article identifies the ethnic- religious Indian village Pankararu and rituals adopted by them. This 

indigenous group is located in the area of the hinterland of San Francisco , distant 412 km from the 

state capital , distributed between three municipalities : Petrolândia , Jatoba and Tacaratu .The very 

name by which the indigenous group Pankararu is identified - the Swamp of the Fathers - evidence the 

role played by Catholic missionaries , with a mission led by priests of the Congregation of San Felipe 

Nery , responsible for final fixing of the tribe where you live . In this context will be analyzed as is being 

worked on teaching religion, even though there is evidence that the religiosity of Pankararu is passed 

from father to son , that people follow with great faith the customs of their ancestors with a lot of culture , 

tradition and wisdom .The religious tradition of Pankararu exhibit a relationship with health and 

traditional healing practices , this in turn is completely engaged with what they call delighted . These are 

entities that are manifested in the practices of healing and are revered in traditional festivals , along with 

dance and drink made from toréjurema . The enchanted , in fact , are the guardian spirits of the land , 

the Pankararu can locate them as residents of the mountains , the river and the waterfalls .They 

communicate with this world through the manifestations of beaches and men started that can serve as 

intermediaries between the world of the enchanted and the real world .The school unit works religiosity 

from the first series with Catholic teaching , the subsequent series is geared toward teaching the 

indigenous religious traditions . 



Memórias Opará – Cadernos Resumitivos de Eventos Científico-Culturais do OPARÁ 

ANO 1, V.2, NOV.. 2013. 

 
      DIÁLOGOS DA CONSCIÊNCIA : Desfolclorização dos Sujeitos na Escola 

14 a 16 de Novembro de 2013 
Universidade do Estado da Bahia – Campus VIII 

Prédio Caminhos das Águas Espaço Sala de Reboco 

 
 

 

121 

 

Keywords: Pankararu, religion, culture, tradition. 

 

INTRODUÇÃO 

 

No nordeste do Brasil encontram-se vários grupos indígenas que conseguiram sobreviver após 

um longo tempo de transição da civilização. 

De acordo com as informações, ocorreram mudanças significativas na área indígena Pankararu 

que provocaram um profundo impacto na organização social, no sistema de parentesco, na construção 

de sua identidade étnica e, sobretudo na sua religião. 

A referência histórica mais antiga e precisa sobre este grupo data do surgimento da antiga vila 

de Tacaratu no século XVII. Sabe-se que a atual sede do município foi primeiro uma maloca ou 

ajuntamento de índios Pankararu, denominada Cana Brava. 

Neste sentido, o presente trabalho vem evidenciar os trabalhos realizados por professores das 

escolas indígenas, na preservação da sua religião e de seus rituais. 

Este grupo indígena esta localizado na zona do Sertão do São Francisco, distante, 412 km da 

capital do Estado, distribuído entre três municípios: Petrolândia, Jatobá e Tacaratu. 

A população atual do grupo indígena Pankararu é demais 8.000 índios, distribuídos em núcleos 

familiares, ocupando uma área de 14.294ha. Esta população é essencialmente rural, com dedicação 

quase exclusiva ao trabalho agrícola. A terra não é dividida equitativamente, e não se conhece a forma 

de ocupação inicial da área, se ocorreu segundo costumes tribais ainda existentes em outras partes do 

Brasil, ou se espontaneamente, de acordo com as necessidades de cada grupo familiar.  

Os Pankararu vivem numa reserva indígena de 14.294 ha de terra demarcadas. No entanto, 

entre todas as comunidades, é a mais envolvida em conflitos pela posse da terra, embora a sua 

presença na região desde séculos atrás, seja incontestável.  

A presença de brancos na área não é fato recente. Algumas das famílias estão instaladas no 

local há gerações, tendo convivido pacificamente durante décadas com Pankararu e desfrutado com 

elas a terra sabidamente de domínio indígena. Em 1979, o aumento da população branca fez com que 

as relações entre posseiros e índios se deteriorassem de maneira por atos de violências dos civilizados 

nos quais estão envolvidos não só antigos posseiros como novas famílias que, tendo perdido suas 

terras por força da hidroelétrica de Itaparica, instalaram-se na reserva.  
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Vindo perder muito dos seus costumes, religiões, do dialeto da tribo só existem alguns 

vestígios nos cantos que acompanham as danças. Sua língua nativa não conseguiu sobreviver.  

 

 

METODOLOGIA 

 

A abordagem utilizada neste presente estudo foi muito qualitativa, caracterizado assim devido 

os dados terem sido obtidos por meio de entrevistas semiestruturadas, ou seja, dados descritivos 

oriundos de relatos do público alvo. A fundamentação na abordagem deste trabalho, como a 

metodologia qualitativa, abrange uma reconstrução socioafetiva do conhecimento da religião, uma vez 

que tal conhecimento faz parte da história e da cultura dessa aldeia. 

Para a elaboração do questionário foi levada em consideração a história da tribo, bem como, 

depoimentos de professores e alunos, através de perguntas que foram as mais abertas possíveis para 

não correr o risco de restringir as respostas dadas pelos entrevistados. Assim, as entrevistas foram 

pautadas, e, conforme andamento, essas eram conduzidas aos objetivos estabelecidos por este 

trabalho. 

Para esta pesquisa foram realizados 2 (dois) estudos de caso, feitos com pessoas de ambos 

os sexos e idades, residentes na aldeia indígena Pankararu localizada na Zona do Sertão do São 

Francisco, distribuído entre três municípios, Petrolândia, Jatobá e Tacaratu, no Estado de Pernambuco. 

A primeira entrevista foi realizada com alunos do 5º ano e professores da foi realizada com 

alunos do 6º, 7º, 8º e 9º ano e professores da Escola Pankararu, localizada na comunidade 

denominada como Saco dos Barros. A escolha dos entrevistados deu-se com base no conhecimento 

com relação a religiosidade e ao uso de rituais religiosos pela comunidade indígena, nos chamou a 

atenção para questioná-las. O conhecimento que ambas as pessoas possuem sobre esses rituais e 

religião em si, vem sendo adquirida durante a vida, principalmente com parentes e amigos. Vindo a 

escola ter o papel de trabalhar para fortalecer e aprimorar tais conhecimentos, com a ajuda dos pais e 

pessoas mais velhas da aldeia. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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No decorrer da execução desse trabalho, percebemos que os professores se referiam a 

educação religiosa, como uma condição importante para a valorização e afirmação da cultura e religião 

Pankararu. 

Ao longo das ultimas quatro décadas, foram produzidos algumas leis como forma de viabilizar 

condições de se ter uma educação escolar indígena diferenciada, direcionada para os povos indígenas. 

Nesse contexto a educação religiosa indígenaPankararu é iniciada deste a sua infância, com 

saberes que são passadas de pai para filho, segundo a fé de seus antepassados, no início da sua vida 

escolar a religião é trabalhada de uma forma singular envolvendo a religião católica e indígena, 

falando-se de Deus e também da religião local, onde se é ensinado as orações e canções católicas. Já 

nas séries subsequentes o ensino de religião é mais complexo, pois o mesmo é trabalhado de forma 

mais completa através de canções, rituais e danças indígena Pankararu. 

 

CONCLUSÃO 

 

Ao realizar esta pesquisa constatou-se a importância de se haver estudos direcionados ao 

ensino religioso. Primeiro pela necessidade de resgatar um conhecimento de uma cultura religiosa que 

vinha desaparecendo conforme essa sociedade vem se modernizando. Segundo, como foi comprovado 

pelo presente trabalho, muito da sua religião foi esquecida, porém através de trabalhos feitos em 

conjunto entre família e escola visa recuperar o que foi perdido. Por fim, resgatar a relação 

estabelecida entre religião e indígenas são importantes para a preservação e valorização da cultura e 

da religião da comunidade indígena Pankararu. 
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RESUMO 

 

 

O presente artigo tem como objetivo conceituar e descrever as relações de gênero e sexualidade, bem 
como desmistificar diferenças e preconceitos em relação ao sexo, apresentando um breve histórico 
cultural e social visando compreender essa questão e a partir daí construir uma nova visão, critica e 
coerente. Vendo a necessidade e importância de se trabalhar essa temática,serão apresentadas 
propostas coesas para uma abordagem na educação básica, já que o papel da escola é possibilitar o 
desenvolvimento do pensamento crítico a partir da compreensão sobre as diferenças corporais e 
sexuais que culturalmente se cria na sociedade. Este trabalho é de caráter descritivo-bibliográfico, já 
que foram realizadas leituras e pesquisas de artigos científicos publicados em revistas científicas e na 
internet, livros etc. Para tanto, autores basilares foram Guacira Lopes Louro (20013), Vanusa Valério 
dos Santos (2001) 
 
Palavras- chave: Gênero. Sexualidade. Educação. 
  
 

INTRODUÇÃO 

 

 

As questões de gênero e de diversidade sexual tem sido temas constantes nos meios de 

comunicação, como nas novelas, em cinema, na publicidade, e nos programas de auditório para 
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jovens, das revistas voltadas para o público adolescente etc., o que seguramente tem coagido a escola 

e a sociedade como um todo a debater o tema. 

 

Os gêneros podem ser definidos como obras culturais, modelos de comportamento 

mutuamente excludentes cuja aplicação supõe o hiper desenvolvimento de um número de 

potencialidades comuns aos humanos em detrimento de outras. Modelos que se impõem 

ditatorialmente às pessoas em função do seu sexo. Mas esta só seria uma aproximação superestrutural 

do fenômeno dos gêneros. 

 

A existência de gêneros é a manifestação de uma desigual distribuição de responsabilidade na 

produção social da existência. A sociedade estabelece uma distribuição de responsabilidades que são 

alheias as vontades das pessoas, sendo que os critérios desta distribuição são sexistas, classistas e 

racistas. Do lugar que é atribuído socialmente a cada um, dependerá a forma como se terá acesso à 

própria sobrevivência como sexo, classe e raça, sendo que esta relação com a realidade comporta uma 

visão particular da mesma.  

A construção dos gêneros se dá através da dinâmica das relações sociais. Os seres humanos 

só se constroem como tal em relação com os outros. Saffioti (1992, p. 210) considera que não se trata 

de perceber apenas corpos que entram em relação com outro. É a totalidade formada pelo corpo, pelo 

intelecto, pela emoção, pelo caráter do EU, que entra em relação com o outro. Cada ser humano é a 

história de suas relações sociais, perpassadas por antagonismos e contradições de gênero, classe, 

raça/etnia. 

 

Gênero é um conceito útil que nos ajuda a compreender grande parte dos problemas e 

dificuldades que as mulheres enfrentam no trabalho, na vida pública, na sexualidade, na reprodução, 

na família e etc.  

1. Qual a diferença entre sexo e gênero?  

 

Quando se fala em sexo refere-se aos aspectos físicos, biológicos de macho e fêmea, aquelas 

diferenças que estão nos nossos corpos e que não mudam radicalmente, apenas se desenvolvem de 

acordo com as etapas das nossas vidas.  
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É a partir da observação e do conhecimento das diferenças sexuais que a sociedade cria 

ideias sobre o que é um homem, o que é uma mulher, o que é masculino e o que é feminino, ou seja, 

as chamadas representações de gênero. Além de estabelecer/criar as relações entre homem e mulher, 

a relação entre as mulheres e a relação entre os homens.  

 

Desta forma, o conceito de gênero implica em uma relação, isto é, nas nossas sociedades o 

feminino e o masculino são considerados opostos e também complementares. Na maioria das vezes o 

que é masculino tem mais valor. Assim, as relações de gênero produzem uma distribuição desigual de 

poder, autoridade e prestígio entre as pessoas, de acordo com o seu sexo. Essas relações são 

construídas a partir das diferenças sexuais, portanto, não são naturais.  

É preciso desconstruir o caráter permanente da oposição bináriamasculino-feminino 
– pensamento dicotômico e polarizado sobe osgêneros – homens e mulheres como 
polos opostos, dominação submissão (LOURO, 2003) 

 

Sendo o mesmo uma construção social, não se apresenta sempre da mesma forma em todas as 

épocas e lugares, depende de fatores externos, como por exemplo, os costumes de cada lugar, de 

experiência cotidiana das pessoas, variando de acordo com as leis, as religiões, a maneira de 

organizar a vida familiar, a vida política de cada povo, ao longo da história.  

 

O conceito de gênero surgiu entre as estudiosas feministas para se contrapuser à ideia de particular, 

recusando assim qualquer explicação pautada no determinismo biológico, que pudesse explicar os 

comportamentos de homens e mulheres. Tal determinismo serviu muitas vezes para justificar as 

desigualdades entre ambos, a partir de suas diferenças físicas. Para Guacira (2003, p.22) as 

justificativas para as desigualdades precisariam ser busca das não nas diferenças biológicas (se é que 

mesmo essas podem ser compreendidas fora de sua constituição  social), mas sim nos arranjos 

sociais, na história, nas condições de acesso aos recursos da sociedade, nas formas de representação. 

 

SEXUALIDADE 
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A sexualidade humana se manifesta por meio de padrões culturais historicamente 

determinados. No Brasil, ela é marcada por antagonismos e concilia valores morais como a virgindade 

e a castidade, indo até à exaltação da sensualidade carnavalesca. 

 

Quando a identidade de gênero começa a se esboçar divergente do sexo, há uma pressão no 

sentido de reduzir e sempre lembrar a condição “natural” de homem/mulher, marcada nos genitais 

externos, reputando tudo o que foge a isso como abjeção e ignomínia. Daí surge às relações de poder, 

por meio das quais se tenta dominar e subjugar aqueles/aquelas que fogem das regras consideradas 

“naturais”, que foram socialmente impostas como sendo as “corretas e normais”. 

 

Identidades de gêneros se constituem através da forma como os sujeitos vivem sua 

sexualidade, com parceiros do mesmo sexo, de sexo oposto, de ambos os sexos ou sem parceiros 

(as). Esses sujeitos se identificam social e historicamente como masculinos ou femininos e assim 

constroem sua identidade de gênero. Sujeitos masculinos ou femininos podem ser heterossexuais, 

homossexuais, bissexuais. 

 

Tanto na dinâmica do gênero como na dinâmica da sexualidade as identidades são 

sempre construídas, elas não são dadas ou acabadas num determinado momento 

(LOURO, 2003). 

 

Muitas vezes, as famílias se desesperam por lidar com uma questão tão delicada e enveredam por um 

caminho de negação e de rejeição. Ocorrendo a Incompreensão na família. Outros partem para o 

convencimento pela imposição de argumentos calcados no senso comum enquanto outros, ainda, 

buscam a eventual “cura” em clínicas psiquiátricas e/ou em instituições religiosas. Sendo mal 

sucedidos tais intentos, há os que partem para a desqualificação moral, castigos físicos e até mesmo a 

expulsão, isso quando a saída do lar já não é empreendida antes, como busca da liberdade e fuga da 

repressão.O sofrimento é intenso, e há mesmo aqueles que apelam para saídas mais drásticas, como 

a automutilação e o suicídio. 

 

GÊNERO E SEXUALIDADE: O QUE A ESCOLA TEM A VER COM ISSO? 
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A escola tem o dever de contribuir para um aumento e fortalecimento da auto-estima de todos 

os alunos, independentemente da sua orientação sexual ou identidade de gênero. Além disso, é por 

excelência, um local que se espera que veicule informação correta. 

Precisamos de capacitação para conviver com a diversidade social no ambiente escolar, 

respeitando as distintas visões de mundo e valores, fortalecendo as ações de combate à discriminação 

e aos diversos tipos de preconceitos existentes na sociedade. Diante disso,devemos assimilar 

conceitos que envolvem as temáticas da diversidade, etnia, gênero e sexualidade. 

Faz-se necessário discutir as teorias de gênero enquanto classes fundantes da 
análise entre crianças e entre adultos e crianças para a construção de práticas 
educativas atentas às diferenças e que combata a desigualdade (SANTOS, 2001). 

 

 Esse embasamento teórico possibilita uma reflexão na sala de aula para debater sobre 

temas polêmicos como racismo, a equidade de gênero, sexualidade e orientação sexual. Muitas vezes 

a escola reflete e reproduz preconceitos. Isso ocorre quando, por exemplo, se diferencia coisas de 

meninos e coisas de meninas, passa da esfera do privado à do público qualquer transgressão a essa 

ordem provoca uma reação coletiva que geralmente é negativa. 

 

É dever dos Professores e gestores que se preocupam com reputação e reclamações unir-se 

com intuito de contextualizar e socializar o assunto, desmistificando as diferenças e mostrar que o 

considerado desviante ou diferente entre os indivíduos do seu sexo biológico de maneira sutil. 

 

ORIENTAÇÃO SEXUAL 

 

O termo “orientação sexual” é mundialmente usado para designar se esse relacionamento vai dar com 

alguém do sexo oposto, do mesmo sexo, ou com pessoas de ambos os sexos. Prefere-se acrescentar 

ao termo a palavra “afetiva” para deixar claro que esse relacionamento não é só de ordem sexual, mas 

também envolve o amor e o afeto. E os afetos podem ser de natureza positiva ou negativa.  

 

IDENTIDADE DE GÊNERO 
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É a forma como uma pessoa se sente e se apresenta para si e para as outras pessoas 

enquanto masculino, feminino ou os dois, sem, que essa forma esteja necessariamente vinculada a sua 

genitália externa. 

 

A existência dessas variadas formas de diversidade deve ser vista e trabalhada como própria 

da condição humana.  Diferenças e/ou Diversidades são próprias da humanidade do ser, mas não 

podem e não devem ser compreendidas enquanto desigualdade e/ou meio para desigualar os seres 

humanos. 

 

Concluindo, o conceito de gênero se refere às relações entre mulheres e homens, mulheres e 

mulheres, homens e homens. Todas estas relações criam desigualdades, fazendo com que alguns 

tenham mais poder sobre outros, sejam considerados mais importantes e respeitados na sociedade.  

 

É necessário ressaltar que além da educação infantil ser a porta de entrada para as crianças 

encontrarem o espaço propício para viverem sua infância, também deve lhes possibilitar e protagonizar 

seus desejos e suas escolhas. É nesse cenário onde as crianças encontram e constroem suas 

experiências de vida. 

 

Considera-se como resultado a necessidade de trazer para os espaços de Educação as 

discussões e reflexões, como as Relações e Representações de Gênero no contexto sociocultural, no 

sentido de suscitar mudanças de posturas nos profissionais do segmento em questão. 
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RESUMO 
 
O artigo que se segue tem por objetivo propor a reflexão sobre a contribuição de uma “prática avaliativa 
mediadora” como ferramenta para construção de novas posturas nos educadores e educandos, com 
vistas ao reconhecimento e valorização da multiculturalidade no espaço escolar, e consequentemente 
fora deste, e à redução ou extinção de condutas que produzem preconceitos e discriminações. 
 
 
Palavras-chave: Educação, Multiculturalidade, Postura docente. 
 

 

 

INTRODUÇÃO 

[...] qualquer que seja a sociedade, não existe a possibilidade de um indivíduo 

dominar todos os aspectos de sua cultura. Isso por que, como afirmou Marion Levy 
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Jr., “nenhum sistema de socialização é idealmente perfeito, em nenhuma sociedade 

são todos os indivíduos igualmente socializados, e ninguém é perfeitamente 

socializado.” (LARRAIA. 2008. p.82) 

Mesmo diante da impossibilidade descrita por Marion, de se conhecer completamente o próprio 

sistema cultural, principalmente em um tão diversificado como o brasileiro, é necessário se conhecer o 

mínimo para se convier dentro dele. Esse entendimento tem se traduzido nos currículos escolares, 

sobretudo naqueles que reconhecem a importância da abordagem de conteúdos relativos à valorização 

e reconhecimento da história dos povos indígenas e africanos. Mas o que procuramos discutir aqui não 

é a necessidade do conhecimento, ainda que mínimo, desses sistemas, mas a construção de posturas 

que contribuam para o desenvolvimento do contato com o desconhecido, com o diferente sem se 

produzir preconceitos que geram discriminações. 

Certamente é muito difícil compreender pessoas de culturas diferentes da nossa. 

Mas é preciso cuidar para que a incompreensão que aumenta com o individualismo 

da vida moderna, não nos leve sempre a estar lançando as “faltas” sobre o outro, 

esquecendo as nossas próprias, deixando de pensar o que sentiríamos naquela 

mesma situação (projeção). HOFFMANN, 2005, p. 23 

Quando tratamos de qualquer tema relativo à cultura, consideramos questões que nos levam a 

compreender a construção de símbolos e suas significações. É necessário entender que a cultura 

condiciona a visão de mundo do homem, como se fosse uma lente através da qual se tem uma visão 

própria de mundo. É através dela que os símbolos socialmente produzidos ganham significados 

diferentes. Para cada cultura, uma lente distinta.  

Dificuldades de compreensão das significações que culturas, distintas da nossa, atribuem 

aosdiferentes símbolos certamente nos levam a produzir juízos de valor, os quais podem enaltecer 

determinada construção simbólica ou discriminá-la, o que repercute na aceitação ou negação do sujeito 

que a produziu. Compreender o outro diferente de si é uma difícil e necessária tarefa para professores 

e alunos, cujas posturas frente ao diferente podem extinguir ou reforçar atitudes discriminatórias, pois a 

escola constitui um espaço de encontro e interação multicultural, sendo um lugar propício para se 

trabalhar as relações interculturais. 

Nesse contexto, os conhecimentos sobre práticas avaliativas podem ser úteis para o 

reconhecimento e valorização do outro, as quais trazem elementos teóricos úteis e passíveis de 

reflexão para serem postos em prática. 
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CULTURA E ESCOLA 

 

Construir uma educação que valorize, na teoria e na prática, a diversidade cultural por meio do 

seu reconhecimento, outrora negado no decurso histórico brasileiro por meio da ação 

homogeneizadora sobre as culturas, e do exercício da alteridade como elemento indispensável à 

formação daqueles que estão envolvidos no processo de ensino aprendizagem, tem se constituído um 

desafio digno de reflexão,tão complexa quanto a doentendimento da própria natureza humana. 

 Apesar de ser o único animal a possuir cultura, o homem não está tão habituado à 

compreensão de culturas distintas, e este é um fato perceptível nas escolas de todo o país. Nesse 

sentido, Larraia (2008. p. 67) diz que: 

A nossa herança cultural, desenvolvida através de inúmeras gerações, sempre nos 

condicionou a reagir depreciativamente em relação ao comportamento daqueles que 

agem fora dos padrões aceitos pela maioria da comunidade. Por isso, discriminamos 

o comportamento desviante.  

Se existe uma dificuldade natural de se entender a cultura do outro, é na escola que se 

encontra um fiel retrato desta concepção, pois nela estão presentes as mais variadas culturas reunidas 

num único ambiente, a sala de aula. Superar essa dificuldade, que por vezes gera racismo, 

discriminação social e étnica, é uma necessidade fundamental para um convívio democrático numa 

sociedade multicultural. 

“Perez Gomez (1988), propõe que entendamos hoje a escola como um espaço de 

“cruzamento de culturas””. Tal perspectiva exige que desenvolvamos um novo olhar, 

uma nova postura, e que sejamos capazes de identificar as diferentes culturas que 

se entrelaçam no universo escolar. (Candau, 2001) 

 

Propiciar uma relação multicultural que estabeleça uma interação reflexiva entre culturas e 

incorporeuma sensibilidade antropológica que estimule cada sujeito a entrar no mundo do “outro” 

diferente de si, deve ser um dos objetivos principais da educação. Deve-se, para isso,refletir sobre “as 

versões emancipatórias do multiculturalismo que se baseiam no reconhecimento da diferença e do 

direito a diferença e da coexistência ou construção de uma vida em comum além de diferenças de 

vários tipos” (o grifo é nosso). (Candau, 2001). 
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Apesar de contextualizados numa cultura, os indivíduos que dela fazem parte não estão 

condicionados perpetuamente somente a ela, pois não há determinismos geográficos ou biológicos que 

o impeçam de entender e ou valorizar uma outra. Por isso, Larraia (2008, p. x) diz que a “Cultura se 

aprende não se nasce com ela”. Considerando esta premissa, pode-se refletir sobre uma questão: sena 

contemporaneidade se fala na vivência de uma cultura de discriminação, esta não está condicionada a 

um processo acabado, determinado, constituindo-se numa situação que pode ser revertida. 

Portanto, pode ser viável a construção ou reconstrução, através do processo de ensino 

aprendizagem, de uma cultura de valorização da diversidade, o que certamente exige dos educadores 

que eles adotem e construam nos educandos e com eles, novas posturas diante da diversidade de 

culturas. 

Professores, alunos e demais constituintes do processo educativo podem e devem dominar 

mecanismos que possam viabilizar um olhar produzido através da lente do outro, da cultura do outro. 

Neste intento, a prática avaliativa mediadora, de que trata Hoffmann em suas obras, traz alguns 

elementos cuja relevância para o tratamento do tema diversidade cultural merece ser analisada. 

 

CULTURA E A POSTURA AVALIATIVA 

 

É comum se verificar nas relações interpessoais, sobretudo na escola, manifestações discriminatórias, 

que tem como sujeitos aqueles que julgam o outro de forma prematura, sem antes avaliá-lo como um 

ser singular, comumente por um olhar classificatório, onde consideram uma cultura como superior, 

geralmente a própria, e exemplo a ser alcançado ou seguido pelos demais. Este é o cerne do 

etnocentrismo, e, portanto, base de preconceitos e dificuldades de valorização e convivência numa 

sociedade culturalmente diversa. Constantemente julgamos, mas também somos julgados, sem mesmo 

ter um critério crítico de avaliação sobre esse juízo de valor, que acaba se tornando equivocado. 

Cada juízo de valor é precedido por uma avaliação sobre o objeto ou sujeito a ser julgado, o que ocorre 

tanto no dia a dia das relações sociais bem como nos processos educativos que ocorrem no interior 

das escolas. Importa dizer que as formas de se avaliar nestas por professores e alunos pode surtir 

efeitos sobre aquela, produzindo transformações sociais. Antes de qualquer equívoco, cabe 

conceituarmos o que entendemos por avaliação. Para isso corroboramos com o conceito de Luckesi:  
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“A avaliação é uma apreciação qualitativa sobre dados relevantes do processo de 

ensino e aprendizagem que auxilia o professor a tomar decisões sobre o seu 

trabalho”. (Luckesi apud Libâneo, 2008). 

 

A avaliação, no processo de ensino aprendizagem, não se trata de instrumentos avaliativos, 

como provas e outros trabalhos, apesar de estes fazerem parte daquela, mas sim da reflexão sobre 

algo, trazendo no indivíduo que reflete uma mudança de comportamento para com o objeto de sua 

reflexão. Este comportamento, no caso do professor, tem por objetivo aintervenção pedagógica, por 

meio da confirmação ou reformulação de suas práticas pedagógicas. 

Contornar os juízos de valor equivocados, no contexto educacional, pressupõe a adoção de 

posturas que reconheçam e valorizem a multiculturalidade, principalmente as dos professores, pois 

eles podem e devem servir de exemplo a ser seguido pelos alunos.Essa postura,a ser desenvolvida 

pelo professor, pode servir de espelho para os demais sujeitos integrantes do processo de ensino 

aprendizagem, principalmente para os alunos. “Uma vez envolvido, como protagonista de sua ação, 

cada professor se transforma para sempre no impulso natural das mudanças, da busca das diferenças, 

contagiando e envolvendo os demais” (HOFFMANN, 2005, p. 47). 

 

Considerando que preconceitos e outras discriminações têm como constituintes juízos de valor, 

no caso em questão, a cerca de determinada cultura, condição social ou étnica, torna-se compreensível 

a relevância da reflexão sobre o papel da avaliação, como processo de construção de juízos de valor, 

na quebra de preconceitos e reconhecimento da relevância e humanidade do outro. 

Tratando-se de práticas avaliativas, Hoffmann aborda elementos que podem constituir 

ferramentas importantes para valorização da diversidade. Organizando o processo avaliativo em 

etapas, ela denomina um deles como “Tempo de Admiração”, o qual traz ideias significativas que 

indicam mudanças de atitude dos professores ao avaliar os alunos. Tais atitudes direcionam a um 

posicionamento de relativismo cultural, de entendimento do outro como ser completo, numa perspectiva 

construtivista. 

A proposta de formar um juízo de valor de um objeto/sujeito tentando compreendê-lo como um 

sujeito singular com particularidades que o tornam um ser completo, mergulhando nos símbolos e 

significações do seu mundo, levando-se em conta fatores emocionais, físicos e sociais que o 
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constituem, pode levar o avaliador ao reconhecimento do outro e de sua singularidade como qualidade 

característica, podendo agregar-lhe um valor único, nem melhor nem pior que outros. 

Desta forma, não se procura entender o outro a partir das significações de quem avalia, mas 

despindo-se destas, procura-se admirá-lo. “Admirar-se, para Bachelard (1990), é valorizar o objeto no 

primeiro encontro, enaltecê-lo, conhecê-lo, sem pretender julgá-lo, mas “valorizá-lo). Buscar nesse 

objeto um valor, que não se avalia, admira-se”. (Hoffmann, 2005, p. 21)  

 

Tempo de todos os dias, de um olhar curioso sobre o outro e sobre meus próprios 

pensamentos (de professor), aberto a imprevisibilidade de cada momento e sujeito à 

alteridade, a vivências que não fazem parte da minha própria experiência como 

pessoa. (Hoffmann, 2005, p. 22) 

Ao propor um olhar multidimensional, que contextualiza através do cruzamento de informações 

sobre aspectos físicos, emocionais e sociais, pode-se desintegrar o olhar engessado da 

discriminação,o qual não consegue enxergar o indivíduo em sua completude, cuja compreensão, que 

resultará no juízo de valor, primará por suas qualidades. 

O professor ao realizar esta postura avaliativa, entendendo o outro, ou buscando entendê-lo 

como ser completo, pode estimular os educandos a praticarem este tipo de tarefa, com intenção 

pedagógica de educar para o desenvolvimento de atitudes, fazendo-os conhecer a teoria e induzindo-

os à prática do reconhecimento das alteridades. “O importante nos estudos de caso foi perceber que o 

“exercício do olhar” de todos, inicialmente sobre um aluno, estendeu-se rapidamente para os outros 

alunos, para outras turmas e para outros professores”. (Hoffmann, 2005, p. 24). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O que se postula aqui é a possibilidade de que as práticas educacionais avaliativas, como 

processos de construção de juízos de valor, repercutam diretamente nas posturas docentes e 

discentes, para a construção de um entendimento adequado a necessidade de se adotar uma postura 

que reconheça e valorize a diversidade cultural, tarefa difícil e delicada. Nossa proposta de reflexão é 

sobre a mudança de postura do professor, baseada nos conhecimentos relativos a elementos 

constituintes de processos avaliativos que visam a compreensão daquele é avaliado, cujo reflexo pode 
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repercutir na ação do aluno, que também pode construir novas posturas de reconhecimento e 

valorização 

Assim, posturas docentes adequadas a uma avaliação mediadora, são necessárias para o 

desenvolvimento do entendimento da alteridade por eles e pelos alunos, pois “as ideias só têm, 

realmente, um efeito sobre o homem quando são vividas por aquele que as ensina, quando são 

personificadas pelo professor, quando a ideia aparece encarnada”. (Erich Fromm apud Hoffmann, 

2005, p.13.) 
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 SILVA, Juliana dos Santos63 
 
 

A academia tem dentre tantas funções, a social. E é justamente essa função que a caracteriza 

como um espaço apropriado a discussões de questões sociais, além da promoção do desenvolvimento 

do pensamento crítico. Sendo também um ambiente de sociabilidade entre os graduandos, torna-se, 

um local adequado para se pensar nas relações de gênero, através de um olhar mais crítico e reflexivo 

sobre essas diferenças, não se tornando um lugar de desigualdades, intolerâncias, preconceitos e 

discriminações. 

Nesse sentido, a universidade se apresenta com um papel fundamental na desmistificação das 

diferenças biológicas, além de ser um importante instrumento na construção de valores e atitudes, que 

se refletirão, mais tarde, na vida profissional de cada discente.  

. 

As relações de gênero referem-se às relações sociais de poder entre homens e 
mulheres, em que cada um tem seu papel social que é determinado pelas diferenças 
sexuais. Este tipo de relação desigual imposto pela sociedade antes mesmo da 
criança entrar na escola é comum no espaço escolar, que apenas reforça os 
preconceitos e privilégios de um sexo sobre outro e ajuda na construção da 
identidade sexual das meninas e dos meninos, utilizando-se da disciplina como 
instrumento para orientar a conduta das crianças segundo seu gênero.64 

 

 

1. Relações de gênero e meio ambiente  

 

Atualmente, o conceito de gênero vem sendo usado em diversos movimentos sociais, que 

pregam a igualdade dos sexos. Um deles é um movimento social, contemporâneo, com ápice no século 

XIX, chamado feminismo e que tem como proposta a igualdade nas relações de gênero (mulheres e 

homens) através da transformação dos atuais valores e conceitos, e principalmente da mudança de 

comportamento e de atitudes. 

O movimento feminista, por ser tão amplo e estruturado, é composto por várias correntes 

teóricas, porém a que mais se relaciona com o presente trabalho, estudando e explicando a relação 

                                                           
63
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Gênero x Meio Ambiente é o ecofeminismo. Movimento que integra as lutas feministas com as 

ambientais/ecológicas, no sentido de não só, explicar a maior intimidade que as mulheres possuem 

com a natureza, mas, também propõe uma nova forma de compreensão de relação com a ambiente, 

através de uma visão sistêmica onde cada ser faz parte de um todo, não podendo ser separado, 

contrapondo-se a forma de pensar da sociedade atual que por ser patriarcal e capitalista desvaloriza a 

mulher e a natureza, constituindo-as, ao longo da história, em um grupo étnico subjugado pelo atual 

sistema de opressão.  

Nos últimos anos a preocupação com o Meio ambiente tem aumentado muito e junto com isso 

tem se feito um questionamento sobre como se preservar e conservar a natureza, e também, restaurar 

e recuperar uma parte do que já foi perdida. Foi entendido que existe uma relação intrínseca entre o 

atual estado de degradação do planeta e suas crescentes calamidades ambientais e a crescente 

exploração dos recursos naturais e poluição do meio ambiente. Estamos no meio de uma crise 

ambiental de dimensão global que está gerando grandes problemas atuais que já estão 

comprometendo a qualidade de vida na terra, e em alguns casos, de forma irreversível principalmente 

para as gerações futuras. 

Engels já afirmava que “não devemos vangloriar-nos demais com as vitórias humanas sobre a 

natureza, pois para cada uma destas vitórias, a natureza vinga-se às nossas custas” (ENGELS, 1972: 

452). Esse tipo de visão retrata a relação do homem com a natureza de uma forma sistêmica, onde 

cada ato terá sempre uma consequência, e de como a visão de domínio sobre os recursos naturais 

pelos homens já é remota, porém se fazendo presente na sociedade atual de uma forma mais explícita, 

devido ao nosso evidente modelo patriarcal e capitalista.  

O capitalismo, que tem sua base na exploração, tanto dos recursos naturais, com de seres 

humanos, é o maior protagonista na degradação e destruição ambiental, e por estar sobre constante 

influencia da ideologia patriarcal de gênero, explora de forma insolente o sexo feminino, assim como a 

natureza.  

 

2. Comportamento das graduandas no âmbito acadêmico.  

 

Para o psicoterapeuta Leo Fraiman, “Todos os seres humanos comprometidos com o 

verdadeiro sentido de sua profissão são, potencialmente, ativistas.” Se fôssemos pensar dessa 
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maneira, a lógica seria que todas as mulheres que cursam biologia por vontade própria, teriam uma 

grande tendência a se tornarem ativistas ambientais, e como mulher – mesmo com o abalo do sistema 

de dominação patriarcal – lutariam por uma sociedade com uma maior igualdade de gênero. 

Assim sendo, ao se propor um estudo acerca das relações de gênero e meio ambiente na 

academia, pensa-se que as graduandas, estão envolvidas em lutas feministas e/ou ecológicas, pois 

como futuras docentes e biólogas é da nossa responsabilidade o cuidado com o meio ambiente, 

juntamente com o esforço para o reconhecimento da mulher como ser humano, parte da natureza, e 

não como um recurso a disposição da humanidade. 

Porém, as atuais políticas relacionadas à formação de docentes não levam em conta a questão 

do gênero, nem questões de militâncias. Sendo que o conhecimento relacionado a esses assuntos 

depende, em grande medida, da iniciativa individual das alunas. E esse conhecimento – ou a falta dele 

– é mostrado nas respostas obtidas em questionários estruturados, que serviu para montar um perfil da 

visão das graduandas em Ciências Biológicas em relação ao tema gênero e meio ambiente, com um 

enfoque ecofeminista.  

Nesse estudo foi revelado que quase 80% das estudantes entrevistadas nunca ouviram falar 

do tema ecofeminismo, e nem são capazes de estabelecer uma definição para tal, além de não 

participarem ativamente de movimentos ambientais e/ou sociais. Porém, cerca de 65% se consideram 

feministas, e 95%, se veem futuramente militando por alguma causa.  

Em certo momento há uma discrepância entre os dados, haja vista que a grande maioria 

acredita que a sociedade é capitalista, que a natureza e as mulheres são vista como recursos à 

disposição da humanidade, e que se a sociedade atual fosse matriarcal a natureza estaria menos 

degradada, porém não acreditam que a nossa sociedade é patriarcal.  

É coerente, nas respostas, que as mulheres possuem um maior cuidado com a natureza em 

relação aos homens, que a capacidade reprodutiva, nutridora, o cuidado com os filhos, a sincronia do 

corpo com as fases da lua e das marés, entre outros eventos que ocorrem com a mulher são provas 

suficientes de que a mulher tem uma relação mais intima com a natureza. Que somente o fim de todo e 

qualquer sistema de dominação possibilitará uma sociedade mais igualitária e menos opressiva e que a 

hierarquia social deve ser extinta, visto que não há hierarquia social.  

Quase todas acreditam que a inserção da mulher como aluna de biologia em movimentos 

sociais e ambientais influenciará diretamente na futura vida profissional como docente ou 
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pesquisadora, e que a academia é um ambiente propício para ativismo. Mas não acreditam na união da 

mulher pela conquista do seu espaço social.  

E em relação à percepção ambiental, a grande maioria acredita que viveríamos melhor apenas 

utilizando energia limpa e com a substituição do atual modelo de desenvolvimento pela agricultura 

familiar.  

 

 

CONCLUSÃO 

O estudo, aqui apresentado, demonstra que, ao se pensar em gênero e meio ambiente dentro 

da academia, acaba-se tendo uma postura a desejar das mulheres, sobre o tema. Essa constatação é 

de certa forma perturbadora, e cabe aqui questionar se: as mulheres realmente estão continuando à 

luta para se conseguir seu espaço dentro da sociedade, a começar na instituição?  Como futuras 

biólogas, existe, realmente uma maior proteção da natureza por parte das mulheres? Se existe uma 

consciência da atual situação ambiental e social, por que não há também uma mobilização de 

proporção semelhante? Essas perguntas são além de instigantes, sem resposta.  

Sendo assim, evidencia-se a continuidade deste assunto, pois as discussões acerca da visão 

das mulheres na universidade, como futuras docentes de biologia é fundamental para que possamos 

compreender quais são os valores e conceitos que se tem na academia, e como eles interferem no dia-

a-dia, e como interferirão no futuro da mulher.  

A lição que fica é que, quando há uma tentativa de conhecer o feminino, não se deve olhar 

para a mulher como um grupo de seres com visões de mudo iguais. Entende-se, entretanto, que pelo 

fato da mulher estar cursando Biologia, muitas vezes não há o lado mulher, íntima da natureza, nem do 

lado bióloga, protetora da vida, ou nem mesmo, o lado mulher, militante/ativista. Essa falta de engaje 

e/ou luta talvez seja devida a falha de informações a respeito do movimento, ou, por quando na 

ausência dessas informações a elaboração um conceito errôneo. Ou ainda pela própria cultura, que 

tem como característica a subjugação da mulher, impondo uma ideologia de conformismo com a atual 
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situação e de que o interesse em causas e em movimentos, tantos sociais quanto ambientais, não são 

prioritários, ou “coisas de meninas”.  

Levando em consideração que, para se solucionar a crise ambiental, tanto como a opressão 

das mulheres não devemos tratar esses eventos como problemas isolados. A conservação da vida no 

planeta, bem como a libertação não só das mulheres como de todos os seres humanos, dependem de 

uma mudança radical na estrutura, organização e conceitos da sociedade. E para isto, é necessária a 

ação conjunta dos movimentos sociais e ambientais contra o maior opressor da atualidade: o 

capitalismo patriarcal. 
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Servem para orientar o professor sobre como passar os conteúdos sobre as áreas tradicionais 

de ensino, (Matemática, Língua Portuguesa, Ciências, História, Geografia) e, a partir da 5ª série a 8ª 

entram (Educação Física, Artes e Língua Estrangeira). 

Junto aos PCNs, vem o desejo de se melhorar o ensino público, abrangendo a todos, pois, 

seus conteúdos abordam a multiculturalismo, atendendo as necessidades de todos, envolvendo todas 

as culturas, etnias, religiões, etc. Isso se trabalhado de forma correta, acaba por sua vez, diminuindo o 

número de discriminação racial nas escolas, pois, à medida que os alunos desde crianças aprendem 

sobre outras culturas, sobre a realidade “do outro”, ele aprende a respeitar, a compreender os porquês 

de cada cultura.  

Como foram criados os PCNs: 

“O processo de elaboração dos PCN começou em 1995, sendo que no fim daquele 

ano já havia a versão preliminar, que foi apresentada a diferentes instituições e 

especialistas. Em resposta, o MEC recebeu cerca de 700 pareceres, que foram 

catalogados por áreas temáticas e embasaram a revisão do texto. Para completar, 

Delegacias do MEC promoveram reuniões com suas equipes técnicas, o Conselho 

Federal de Educação organizou debates regionais e algumas universidades se 

mobilizaram. Tudo isso subsidiou a produção da versão final dos PCN para 1ª a 4ª 

série, que foi aprovada pelo Conselho Federal de Educação em 1997. Os PCNs 

foram transformados num conjunto de dez livros, cujo lançamento ocorreu em 15 de 

outubro de 1997, Dia do Professor, em Brasília. Depois, professores de todo país 

passaram a recebê-los em casa. Enquanto isso, o MEC iniciou a elaboração dos 

PCN para 5ª a 8ª série.” (CZAPSKI, Silvia, 1997). 

 

É importante ressaltar que os PCNs não como currículos, e sim são orientações para a 

aplicação dos conteúdos, contendo também a novidade, que são os cinco temas transversais: Meio 

Ambiente; Ética; Pluralidade Cultural; Saúde e Orientação Sexual. A criação desses PCNs existe para 

complementar a escola que tem como função cumprir seu papel de fortalecimento da cidadania.  

É importante que, em conjunto com a escola, os professores possam consultar e trabalhar os 

temas propostos nos PCNs, que são à base do ensino público. A professora Neide Nogueira 

coordenadora geral dos PCN afirma que: 
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“Os PCN também servem como um material de apoio para a formação continuada 

dos docentes. [...] nos lugares onde haja professores que possam se reunir, sejam 

formados grupos para debater as propostas e orientações dos PCN. [...] rever 

objetivos, conteúdos e formas de encaminhamento de atividades; refletir sobre a 

prática pedagógica; preparar o planejamento, e as discussões com os pais e 

responsáveis. Assim, apesar de não serem livros didáticos para uso direto em sala 

de aula, os PCN ajudariam o/a professor/a a trabalhar com seus alunos.” (CZAPSKI, 

Silvia, 1997). 

 

 

O ensino sobre a cultura dos negros, se embasada eficientemente nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, passa a ser mais eficiente e evidente as culturas diferenciadas, ficam intrínseco os 

conhecimentos sobre cada povo, diminuindo a discriminação racial tão constante nas escolas sejam 

elas públicas ou privadas. Não pormenorizar a cultura do outro diminui a desigualdade social, que é 

causa de muitos problemas dentro da escola, como por exemplo, a discriminação que pode causar a 

baixa autoestima, consequentemente trazendo ao aluno o fracasso escolar, às violências tanto verbais 

quanto físicas, que trazem aos alunos marcas muitas vezes irreversíveis na construção do “eu”, e 

também, na própria vida no que diz respeito ao conhecimento, crescendo aí a ignorância que é causa 

de muitos outros problemas vigentes da sociedade.  

“A história social e cultural tem se imposto de maneira a rearticular a história econômica e a 

política, possibilitando o surgimento de vozes de grupos e de classes sociais antes silenciados.” 

(Parâmetros Curriculares Nacionais, Parte IV, p.21). Os grupos silenciados são, entre eles, os mais 

comuns, os de Mulheres, Grupos Étnicos, Homossexuais, etc., segundo o PCN sobre os 

Conhecimentos de História, afirma que esses grupos foram objetos de estudos por muito tempo, 

redimensionando o cotidiano, em suas esferas privadas e políticas, o papel do indivíduo, produto de um 

tempo histórico em que estão presentes.  

Voltado a essa questão, o ensino de História deve ser executado de modo a respeitar, 

entender e encaixar todos os sujeitos, afinal, o Brasil é um país laico, respeitar a pluralidade cultural é 

dever de cada cidadão e da escola. Já que estamos falando principalmente do Ensino Médio, no 

Ensino da História, é importante que haja a ampliação dos conceitos, dos assuntos estudados nas 



Memórias Opará – Cadernos Resumitivos de Eventos Científico-Culturais do OPARÁ 

ANO 1, V.2, NOV.. 2013. 

 
      DIÁLOGOS DA CONSCIÊNCIA : Desfolclorização dos Sujeitos na Escola 

14 a 16 de Novembro de 2013 
Universidade do Estado da Bahia – Campus VIII 

Prédio Caminhos das Águas Espaço Sala de Reboco 

 
 

 

145 

séries anteriores, ou seja, Ensino Fundamental, para que se consolide a cidadania, e que seja 

importante na construção da identidade cultural de cada indivíduo. 

“O ensino de História pode desempenhar um papel importante na configuração da 

identidade, ao incorporar a reflexão sobre a atuação do indivíduo nas suas relações 

pessoais com o grupo de convívio, suas afetividades, sua participação no coletivo e 

suas atitudes de compromisso com classes, grupos sociais, culturas, valores e com 

gerações do passado e do futuro.” (Parâmetros Curriculares Nacionais, Parte IV, 

p.22). (http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/cienciah.pdf) 

 

 

Tudo que aprendemos nas séries iniciais devem ser ampliadas no Ensino Médio, contribuindo 

para a formação da identidade do ser, compreendendo as semelhanças e as diferenças. Até onde ou 

quando nos caracterizamos “o outro”, cada ser pensa a partir do chão em que pisa, quase sempre tudo 

o que é diferente do que foge na nossa realidade, é incomodo. Compreender as culturas, os ritos e 

danças, as músicas, as religiões dos outros, mudam as nossas percepções do “diferente”.  

É de extrema importância repassar aos educando o tempo histórico dos acontecimentos. 

Portanto, sobre a aprendizagem de História, a função desse ensino é de situar o estudante em todo o 

contexto histórico do que se estuda para que haja melhor compreensão do mesmo. 

Fazer com que o aluno compreenda o tempo dos acontecimentos e das situações, permite que 

o aluno aprenda “[...] as relações entre presente-passado-presente, necessárias à compreensão das 

problemáticas contemporâneas, e entre presente-passado-futuro, que permitem criar projeções e 

utopias.” (Parâmetros Curriculares Nacionais, Parte IV, p.24). 

Entender, analisar e conhecer os tempos históricos de tudo o que acontece na sociedade, 

contribui para a formação do cidadão. Entretanto, é impossível ensinar tudo o que ocorreu na história 

da humanidade, por isso, é importante a escolha de temas que solucionem ou respondam aos 

problemas que apesar de existir a muito tempo, atualmente ainda se encontram na nossa sociedade, 

como por exemplo, os preconceitos e discriminações étnicas e culturais, de credo, analfabetismos e 

pobreza. 

“[...]trabalhar com temas variados em épocas diversas, de forma comparada e a 

partir de diferentes fontes e linguagens, constitui uma escolha pedagógica que pode 

contribuir de forma significativa para que os educandos desenvolvam competências 
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e habilidades que lhes permitam apreender as várias durações temporais nas quais 

os diferentes sujeitos sociais desenvolveram ou desenvolvem suas ações, condição 

básica para que sejam identificadas as semelhanças, diferenças, mudanças e 

permanências existentes no processo histórico.” (Parâmetros Curriculares 

Nacionais, Parte IV, p. 26). (http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/cienciah.pdf). 

O como trabalhar esses conteúdos em uma sala de aula, requer do professor uma boa 

orientação e fazer com que o aluno entenda o seu papel no meio em que vive. Os acontecimentos 

históricos não devem ser esquecidos, segundo o PCN Parte IV, temos direito à memória, e que essa 

memória faz parte da cidadania cultural, revelando a necessidade de conservar as obras humanas, que 

são consideradas Patrimônio Cultura. (p.26). 

Toda essa importância dada á preservação da história sem exclusão nem discriminação, 

devem ser repassados aos estudantes, alertando o que deve ser valorizado e o que deve ser 

silenciado. 

“Introduzir na sala de aula o debate sobre o significado de festas e monumentos 

comemorativos, de museus, arquivos e áreas preservadas, permeia a compreensão do papel 

da memória na vida da população, dos vínculos que cada geração estabelece com outras 

gerações, das raízes culturais e históricas que caracterizam a sociedade humana. Retirar os 

alunos da sala de aula e proporcionar-lhes o contato ativo e crítico com as ruas, praças, 

edifícios públicos e monumentos constitui excelente oportunidade para o desenvolvimento de 

uma aprendizagem significativa.” (Parâmetros Curriculares Nacionais, Parte IV, p.27). 

(http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/cienciah.pdf). 

 

 

O NEGRO NOS LIVROS DIDÁTICOS 

Em um país como o Brasil cujo interesse é voltado para o lucro, a educação tornasse 

propriedade daqueles que estão em posições mais altas na sociedade, predominando sempre a divisão 

das classes sociais por: raça, questão econômica, religião etc. Excluindo o negro quanto aos seus 

direitos humanos. Onde a partir da colonização os europeus não aceitavam a cultura dos povos que 

aqui viviam os obrigando a abandonar seus costumes que até então não foram suficientes para deter 

que tal fato não tivesse acontecido, os submetendo a viver sob as regras e estilos de vida dos 

europeus, seguindo esse modelo de vida até os dias atuais. 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/cienciah.pdf
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Submetidos a trabalhos árduos, não recebiam recompensas em dinheiro pelas atividades 

prestadas ao seu senhor, eram excluídos pela sociedade, já que não tinham condições econômicas 

suficientes para os tornarem consumidores, ou seja, pessoas que não eram ativas no meio social, logo, 

eram visto como pessoas que não davam lucros, já que o objetivo dos colonizadores era esse e 

principalmente o da mão - de – obra escrava barata, classificando-os como seres diferentes e 

“INCAPAZES” de serem aceitos perante a sociedade, que por sua vez é movida pelo capitalismo, onde 

naquela época a hierarquia existia para que as diferenças prevalecessem. Muitas das coisas que hoje 

presenciamos principalmente o preconceito racial é resultado de tudo o que ocorreu em épocas 

passadas, somos reflexos de todas as atitudes e pensamentos daquela época em que o negro era 

submetido a trabalhos pesados e tratados como “não humanos”, e manipulá-los de forma que eles 

próprios mantinham a ideia de que tinham nascido apenas para servir. 

A classe dominante jamais vai se opuser aos demais, prova disso é o que os africanos 

escravizados passaram mesmo depois de receber sua liberdade, as oportunidades para essa 

população maior nunca eram dadas. Para quê a liberdade se a própria sociedade os excluía de modo 

que nem seus direitos básicos eram atendidos, se nem ao menos podiam ser considerados cidadãos, 

ao direito a moradia, a um trabalho digno e justo, saúde e educação? Como desfrutar de uma liberdade 

que não condiz com o seu significado e te impõe a viver ainda mais dependente da classe dominante? 

Exclusão, além do capitalismo, para favorecê-lo é preciso excluir uma parte da população dando 

seguimento ao modelo de construção da sociedade de épocas passadas. Onde a classe dominante, 

usa não só os livros didáticos, mas também a mídia á seu favor, manipulando a população de forma 

que a situação nunca se inverta. 

Somos marcas de tudo o que ocorreu na história e na construção do nosso país, somos 

marcados por desigualdades altíssimas, onde a educação que deveria ser objeto de transformação, 

aqui no Brasil é utilizada para nos tornarmos mais diferentes, para acentuar ainda mais as 

desigualdades. O sistema econômico, as diferentes profissões, vestibulares, concursos públicos e o 

alto número de pessoas que passam de tudo param se ter uma boa educação, são exemplos de uma 

sociedade desequilibrada.Segundo o sociólogo Clóvis Moura (1994): 

“O período de transição da mão – de – obra escravo para a mão – de – obra 

assalariada como a fase do escravismo tardio, que segundo ele, chamamos de 

escravismos tardios o período em que relações capitalistas desenvolveram-se no 
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seio da sociedade escravista, pondo em cheque o regime anterior e criando base 

para um novo modo de produção.” (OLIVEIRA, Dennis, 2011, p. 29). 

Apesar de a classe dominada sofrer, muitos não sabem que foi por causa dela que o 

desenvolvimento do país, onde muitas vezes as informações que deveriam conter nos livros didáticos 

são escondidas e distorcidas, sendo valorizada em nosso país, a mão – de – obra de imigrantes e 

desfavorecendo tudo o que a população negra conseguiu até aqui. O branqueamento da população 

brasileira, assim também considerado como mão – de – obra dos imigrantes tinha como objetivo fazer 

com que o país tivesse um desenvolvimento maior, pois eles eram ”CAPAZES” de realizar o que se 

pedia, deixando claro que os afrodescendentes eram “INCAPAZES” de fazer o mesmo, levando em 

conta o intelectual.  

Como uma população restrita de todos os seus direitos pode se dedicar aos estudos? Onde 

dos poucos que conseguem chegar a uma posição de alta valorização na sociedade poucas vezes são 

vistos como heróis, a classe dominante se apropria das vitórias dos afrodescendentes para mascarar o 

racismo, levando vantagem sobre os mesmos, e impossibilitando que essa população negra se 

desenvolva em nosso país, levando a afirmar que os negros não têm chances nenhuma de melhoria de 

vida no Brasil, sendo escravizados e excluídos, os impondo que aqui não é o lugar deles, 

considerando-os como “atraso” para o desenvolvimento capitalista.  

Mesmo com a construção da democracia liberal a presença do negro nos livros utilizados pelos 

alunos incomoda a população branca, eles são descriminados nos meios de informação, mas essas 

atitudes pensadas de forma que aos poucos manipulem ou transformem em uma sociedade racista, 

preconceituosa e consumidora, gerando tolerância dos mesmos.  

Quanto à participação do negro nos livros didáticos, raramente se veem falar algo sobre a construção 

de sua realidade, suas conquistas e seus sonhos. Quando o negro aparece nos meios de 

comunicações, a informação contida nelas é sempre mostrando o lado ruim da história em relação ao 

que eram considerados pelos brancos, tornando-os cada vez mais inferiores e dependentes.  

O Brasil hoje não é considerado um país racista, mas na prática essa afirmação não funciona. 

Os direitos dos brancos e negros são muito diferentes, exemplo disso são as cotas para negros no 

vestibular, que da o sentido de que eles não têm condições intelectualmente para competir com os 

brancos, visto que isso também é resultado de tudo o que passaram ao longo da história do país, 

sendo também enfatizado que os brancos sempre subestimam a inteligência dos negros, julgando-os 
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como incapazes, sendo difícil aceitar qualquer conquista que os engrandeça, principalmente por jamais 

quererem se opor a qualquer um deles. Para os brancos, o que atrasaria o país em questões 

socioeconômicas e política era só deixá-lo nas mãos dos negros, onde afirmam que por eles o Brasil 

não se desenvolveria e que se mesmo que se dedicassem aos estudos a mudança demoraria a 

acontecer, considerando o Brasil como “o país de portugueses”.  

Por isso, geralmente, nos livros didáticos, não há participação dos afrodescendentes e quando 

aparecem, sempre há discriminação, onde sempre representam trabalhadores de classe popular, e 

principalmente a imagem da mulher negra, levando-se sempre em conta e como ponto principal a 

sexualidade, lembrando que as mulheres escravas eram antes abusadas por seus senhores, o que 

também contribuiu para designar ou criar uma imagem da mulher negra como objeto sexual, concluindo 

então que as histórias contidas nos livros didáticos reforça a questão do racismo. Os professores 

podem rever algumas atitudes e pensamentos relacionados aos negros, buscando analisar, identificar e 

apontar erros na história, promovendo discussões, gerando uma visão crítica quanto ao racismo.  

As leis que foram aprovadas na constituição pelos direitos e garantias fundamentais de 

igualdade, nos mostra que houve uma mudança benéfica para a população brasileira, que por sua vez 

é composta pelo maior número de negros e em seguida as desigualdades sociais e a falta de 

oportunidades, visando uma mudança de vida dessa população. Por mais que as leis de igualdade 

impostas pela CF. ART 5º não estão sendo cumprido, nosso país é regido sim por leis, e essas leis 

precisam ser cumpridas. Segundo Raymundo Nina Rodrigues (1862 – 1906):  

“Buscou estruturar a lei do imaginário racista, defendendo a ideia de que índios, 

negros e mestiços não podiam ter o mesmo tratamento no código penal (Rodrigo, 

1938), uma vez que as raças inferiores tinham uma mente infantil e irresponsável. 

Assim, seria absurdo delegar a esse tipo de ser humano inferior, tanto uma 

responsabilidade, quanto direitos, proporcionais aos membros representantes de 

raças superiores.” (BAIRON, Sérgio, 2011, p. 42). 

Podemos notar que mudanças ocorreram e que isso também pode ser possível se incluirmos 

nos nossos currículos os mais diversos temas, ampliando e/ou mostrando detalhadamente as histórias, 

juntamente com a esperança de ter-se uma vida melhor, principalmente à de ser aceito socialmente. 

Hoje a constituição ART. 5° diz que: 

 “CF, ART. 5°, XLII – O racismo é crime inafiançável e imprescritível, sujeito a pena de 

reclusão, nos termos da lei.” 
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 “CF, ART. 5°, CAPUT -... todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”. 

 “CF, ART. 3° - Metas do Brasil: erradicação da pobreza e da marginalização, redução das 

desigualdades sociais e regionais e a promoção do bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. 

 

Pelo menos é o que garante a lei, não há de fato qualquer tipo de discriminação direta, ou seja, 

a exclusão ainda existe e o racismo se dá agora de maneira não menos acentuada, mas mascaram a 

prática e toleram o negro. Sendo que antes a classe dominante, queria afastar de vez os negros do 

Brasil, para então concluir seu objetivo e acredito que tudo o que aconteceu com a população negra é e 

foi para ter as terras só para eles, sabendo que conseguiriam lucrar bastante se investissem no país, 

vendo então o negro como algo que os atrapalhariam na conclusão de seus objetivos.  

Como não conseguiram de imediato expulsá-los do país, começaram então a manipular a 

população, os obrigando a aceitar os seus costumes e abandonar os de origem, chegando a planejar 

um enbranquecimento populacional, também conhecido como mestiçagem e dando início aos vários 

tipos de preconceitos, e o de não aceitar sua própria identidade, ampliando o racismo, as violências, a 

falta de oportunidades e as poucas chances de viver em um país que não te aceitam socialmente.  

Tendo como exemplo a invisibilidade do negro nos livros didáticos, usando imagens 

estereotipadas, vendo raramente um negro atuar como um indivíduo em posições de classe alta. O que 

a classe dominante quer é imprimir e deixar claro que os negros estão sendo tolerados em nosso país 

e que poucos deles irão chegar ou tomar o seu lugar, sendo a mídia utilizada por eles para que 

fundamentem ainda mais os seus objetivos, mostrando apenas o que querem, ou seja, o modelo de 

sociedade que construiu e que é sonhada.Segundo Carlos Augusto de Miranda e Martins (2011): 

“Por fim, é importante ter em conta que o registro branco do Brasil que vem sendo 

perpetuado pelo grupo racial dominante – seguimento que compõe majoritariamente 

a nossa elite logo técnica – é extremamente prejudicial á construção da identidade 

individual e coletiva dos indivíduos escuros, visto que ao permitir que o negro ocupe 

determinados espaços na mídia e nos demais espaços de representação, ao mesmo 

tempo em que o apaga dos demais, nossas elites delimitam simbolicamente quais 

são os lugares do negro na sociedade, sendo que o confinamento do indivíduo 

escuro em papéis subalternizados termina por criar um modelo de identificação 
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deturpado que prejudica a sua formação.” (MARTINS, Carlos Augusto de Miranda e. 

p. 58). 

O racismo existe em nosso país de maneira camuflada e isso se dá não na presença do negro 

na mídia ou nos cargos mais importantes perante a sociedade, mas se dá na ausência dos mesmos 

nesses espaços, prova disso é o que não aprendemos sobre a verdadeira identidade e história dos 

negros no Brasil, levando a considerar a tolerância e insignificância dos afrodescendentes no país, 

enfatizando que a maioria das vezes que o negro aparece na mídia, sua imagem se dá de forma 

negativa. Mesmo após a abolição a sociedade não estava adequada para inseri – lós no meio social, 

sendo que o etnocentrismo dos brancos fazia com que houvesse a exclusão da maioria. 

No Brasil, sendo hoje considerado antirracista há uma democracia racial, ou ideia de 

democracia racial, fingimos viver de forma a aceitar essa faça por conta da miscigenação que existe 

em nosso país, mesmo que o nosso cotidiano, em tudo o que nos rodeia, quanto à sociedade, existe 

diferenças, predomina o racismo racial, de forma que é tentado fazer com que as várias formas de 

racismo sejam silenciadas. 

“Nesse contexto a lei n° 4.117 de 27 de agosto de 1962, que institui o código 

brasileiro de telecomunicações, busca impedir a expressão do racismo nos meios de 

comunicações, propondo, inclusive punições as empresas que a desobedecerem. Já 

a lei n° 12.288, de 2010, que institui o estatuto de igualdade racial no seu art. 45 

institui que a produção de peças publicitárias deve admitir atores, figurantes e 

técnicos negros, além de vedar toda e qualquer discriminação de natureza política, 

ideológica, étnica ou artística. Em que pese esse esforço, ainda é perceptível a 

existência de assimetria entre personagens de backgrounds raciais distintos. Ainda, 

convivemos com essas diferenças e mais importantes não ousaram admiti – lós, por 

continuarmos a conviver com a crença em uma falsa democracia racial, o que 

dificulta ainda mais a percepção do Brasil como uma nação racista.” (Marcos E. 

Pereira, Atair Paim, Valter M. Fillo e Gilcilmar Dantas, 2011, p. 93). 

O não reconhecimento dessas diferenças nos leva a concluir que não haverá um término nessa 

imagem formada para o negro. Isso nos mostra que vivemos em uma sociedade onde nossas atitudes 

e caráter muitas vezes é formado ou reconstruído com base no poder influenciador da classe 

dominante, ou melhor, do quanto “o querer” da minoria manipula e extingue outras formas de pensar, 

sendo apenas aceita uma só ideologia.  



Memórias Opará – Cadernos Resumitivos de Eventos Científico-Culturais do OPARÁ 

ANO 1, V.2, NOV.. 2013. 

 
      DIÁLOGOS DA CONSCIÊNCIA : Desfolclorização dos Sujeitos na Escola 

14 a 16 de Novembro de 2013 
Universidade do Estado da Bahia – Campus VIII 

Prédio Caminhos das Águas Espaço Sala de Reboco 

 
 

 

152 

 

O NEGRO NA LITERATURA INFANTIL DE MONTEIRO LOBATO 

 

A contribuição de Monteiro Lobato para a literatura Brasileira foi extremamente importante, foi a 

partir dele que a literatura infantil se iniciou no Brasil, ressaltando que ele deu uma cara nova em suas 

obras, valorizando os aspectos regionais e sua auto-valorização.  

“O estilo inteiramente novo com que Lobato fazia a sua aparição. 

A maneira original e pitoresca com que lançava as suas histórias. E a flagrante 

realidade dos tipos e cenas que trazia para as páginas dos seus livros. Ele não 

vinha falar do matuto com imagens mitológicas, e a força do seu estilo (traindo a 

princípio certo ranço camiliano, quando a moda era Eça) não existia como em tantos 

outros regionalistas1, por força de vocábulos regionais, e longe das suas narrativas 

o simples pitoresco como prato de resistência.” (COUTINHOapud DIAS, 1997, p. 

295). 

Entretanto isso retratou a vida do homem rural, o homem do campo, considerada muito bem 

colocada por ele, muitos chegaram a considerar um exagero por parte de Lobato, já outros elogiaram e 

admiraram sua obra. 

Mas como Monteiro Lobato retratava os negros em suas obras? Havia ou não um preconceito 

contra a história e cultura dos negros? Na literatura brasileira, há uma grande influencia da sociedade 

preconceituosa que foi formada pelos europeus com relação aos negros.  Podemos perceber pelas 

obras de Monteiro Lobato, histórias que revelam a visão de uma sociedade de “brancos” sobre os 

negros. O negro sempre colocado em posição subserviente, humilhado, aquele que está na história 

para servir aos brancos. Aquele que é motivo de zombaria e risadas por causa da sua cor. 

No livro “Histórias de tia Nastácia”, a personagem Emília, faz a seguinte afirmação quando tia 

Nastácia relata uma história: “__ Só aturo estas histórias como estudo da ignorância e burrice do povo. 

Prazer não sinto nenhum. Não são engraçadas. Não têm humorismo. Parecem-me muito grosseiras e 

bárbaras – coisa mesmo de negra beiçuda, como Tia Nastácia. Não gosto. Não gosto e não gosto”  

(LOBATOapudDIAS, 2008, p.107 ). 

Percebe-se aí um conceito de que o negro é ignorante e burro. E que suas histórias não 

passam de algo folclórico. É muito comum ver hoje o negro com uma imagem folclorizada, com se suas 

histórias não passassem apenas de rituais, músicas e comidas típicas. Relacionar o negro somente a 
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isso o torna cada vez menor, pois, a sua história não é baseada apenas nessas poucas ideias, a 

cultura do negro é rica, Imagine o continente Africano, imagine dentro desse continente, histórias, 

vidas, povos, crenças, culturas, cores, isso mesmo, cores, não somente negros, e sim pardos, brancos, 

etc. 

Também é visto uma forma de preconceito contra a aparência do negro, quando ,por exemplo, 

quando a personagem Emília diz em “Reinações de Narizinho”: “(...) eu cortava um pedaçodesse beiço” 

(LOBATO apud DIAS, 2008, p. 107). Talvez, para algumas pessoas, ao ler isso, veja apenas como 

apenas uma brincadeira inocente da Boneca Emília, mas o preconceito começa assim, muitas crianças 

repetem essas falas, e isso não pode ser aceito tão facilmente pelos pais e professores. Esses livros 

podem ser trabalhados em sala de aula, mas, de outra forma, por exemplo, ressaltando o preconceito 

nele contido e explicando a forma correta de agir, ou até mesmo, a partir das histórias contadas por Tia 

Nastácia, ressaltar e valorizar tudo o que ela conta, aprofundando sobre as histórias, de forma a 

colocar a história do negro num patamar de importância assim como a história do branco, não 

pormenorizando nenhuma delas. 

Tem também na Obra Sítio do Pica-pau Amarelo outros personagens negros, é importante 

parar para analisar sobre o papel de cada um deles, temos o Tio Barnabé, ajudante da Dona Benta e 

um simples contador de contos e lendas, o Saci que é um menino pobre e deficiente físico, pois na 

história ele não tem uma perna, e a Tia Nastácia, que era a empregada doméstica do Sítio, alvo de 

muitas críticas dos outros personagens principalmente da Boneca Emília, sua escolaridade era baixa, e 

suas histórias eram consideradas como apenas histórias folclóricas de um povo, cujo seus contos eram 

passados de povos ignorantes, assim afirma Dona Benta:  

“Não podemos exigir do povo o apuro artístico dos grandes 
escritores. O povo... Que é o povo? São essas pobres tias velhas, 
como Nastácia, sem cultura nenhuma, que nem ler sabem e que 
outra coisa não fazem senão ouvir as histórias de outras criaturas 
igualmente ignorantes, e passá-las para outros ouvidos mais 
adulterados ainda.” (LOBATO apud DIAS, 2008, p. 108). 

 
Mesmo sabendo que Monteiro Lobato teve muita influência na Literatura Brasileira Infantil, é 

importante a análise do professor sobre suas obras quando ele for passar para seus alunos. É comum 

ver nos contos brasileiros as influências de culturas populares, ressaltando os aspectos culturais de um 

povo, folclorizando ou não suas histórias. “Assim, pode-se dizer que aideologia da literatura infantil é 
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pautada na transmissão e solidificação dos aspectos sócio-culturais vigentes e de interesse do grupo 

dominante se mantivessem.” (DIAS, Alfrancio Ferreira, 2008, p.108). 

O professor é um cientista da educação, é seu dever buscar os problemas dentro da sala de 

aula e atuar sobre ele, de forma resolvê-lo, o professor não pode ser preconceituoso, seja em relação a 

negros, homossexuais ou qualquer gênero e raça. Tendo em vista que o Brasil é um país multicultural, 

o ensino nas escolas deve estar coerente com as realidades dos alunos, para que assim não haja 

nenhuma forma de preconceito ou discriminação. A sala de aula é um espaço de aprender e conhecer 

tudo o que diz respeito ao outro. E a discriminação não pode de maneira alguma fazer parte do 

currículo escolar de nenhuma escola. 
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O presente texto, visando contribuir para o trabalho de professores da Educação Básica, tece breves 
considerações sobre possíveis implicações do letramento na alfabetização, como busca, também, 
uma tentativa de desfazer equívocos sobre tais conceitos, pautadas na análise bibliográfica de 
autores renomados, como Magda Soares, Ângela Kleiman, Roxane Rojo, Maria de Lourdes Matencio 
e Luiz Antõnio Marcuschi (entre outros), sobre o assunto. Para tanto, será (re)descoberto e 
comentado, suscintamente, conceitos de alfabetização e de letramento, e a sua importância para o 
ensino-aprendizagem. Além de tratar sobre definições de Letramento e Alfabetização, este trabalho 
busca discorrer sobre outro tipo de letramento: o literário, enfatizando a sua importância no universo 
de letramentos. Para ilustrar a relevância do letramento literário, é utilizado no texto o gênero textual 
literário Poema, mas precisamente o poema de Cordel. O texto não se propõe a oferecer soluções 
sobre questões referenciadas ao tema em questão, apenas tenta enriquecer essa temática, a partir 
da compreensão de conhecimentos teóricos dos autores retro-citados. 
 
 
Palavras–chave: Alfabetização. Letramento. Ensino-aprendizagem. Letramento literário. 
 
 
ABSTRACT 
 
The current text, aiming to contribute to the work of teachers in basic education, makes brief 
considerations about possible implications of literacy in alphabetization, as a quest, it is also an attempt 
to correct mistakes about these concepts, and guided by the bibliography review of renowned authors 
such as Magda Soares, Angela Kleiman, Roxane Rojo, Maria de Lourdes Matêncio and Luiz Antonio 
Marcuschi (among others) about the subject. Therefore, concepts of alfhabetization and literacy and 
their importance in teaching and learning will be discovered and briefly commented. Besides dealing 
with definitions of literacy and alphabetization, this work seeks to discuss another type of literacy: the 
literacy, emphasizing the importance in the universe of literacy. To illustrate the relevance of literary 
literacy, it is used in the text the textual literary genre Poem, but precisely the Cordel Poem. The text is 
not intended to provide solutions on referred issues to the subject in examination, it just tries to enrich 
this theme, from the understanding of theoretical knowledge of the above mentioned authors. 
 
Key-words: Alphabetization. Literacy. Teaching-learning. Literary literacy. 
 
 
 

 INTRODUÇÃO 

 

 A dinamização presente na descoberta do que seja, realmente, alfabetização e letramento, 

enquanto temas que suscitam, muitas vezes, certa incompreensão e confusão na mente de leitores que 

não têm, pouca ou nenhuma, aproximação aos estudos mais consistentes na elucidação desses 
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termos, será percebida nas colocações, algumas sucintas, outras nem tanto, no decorrer deste 

trabalho.  

 Não tentaremos, aqui, por força do limite expositivo do presente trabalho, exibir provas 

definitivas sobre a conceituação desses elementos: a alfabetização e o letramento; mas, tentar buscar 

uma aproximação às terminologias, aos conceitos, ancorada nos aportes de renomados especialistas, 

mestres e doutores, no trato desses conceitos e sua extrema relevância para a prática de ensino-

aprendizagem. 

 Inicialmente, serão abordados conceitos sobre a questão do termo alfabetização, a partir de 

rápida passagem sobre a questão do letramento, no sentido de descobrirmos, desde o início, a 

imbricação social existente entre ambos os conceitos. 

 Em seguida, chegaremos aos aportes conceituais sobre o que é mesmo o letramento e suas 

reais consequências para o ser humano e a sociedade. E, por fim, pontuaremos o letramento literário 

como um tipo de letramento elegido para exemplificarmos, a partir do gênero poema de cordel, a sua 

importante função de engajamento e indignação social.  

 Como conclusão, faremos uma breve consideração sobre a importância do tema sobre o qual 

nos propomos a incursionar neste trabalho. 

 

 A ALFABETIZAÇÃO 

    

 Para chegarmos à compreensão sobre o significado de alfabetização, primeiramente 

tentaremos pontuar o Letramento, recorrendo à sua definição contida nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (1988, p.19), os quais afirmam que ele é   

[...] o produto da participação em práticas sociais que usam a escrita como sistema 

simbólico e tecnologia. São práticas discursivas que precisam da escrita para torná-

las significativas, ainda que às vezes não envolvam as atividades específicas de ler 

ou escrever. Dessa concepção decorre o entendimento de que, nas sociedades 

urbanas modernas, não existe grau zero de letramento, pois nelas é impossível não 

participar, de alguma forma, de algumas dessas práticas. 

 

 A partir do entendimento decorrente dessa concepção dos Parâmetros Curriculares Nacionais, 

segundo a qual “nas sociedades urbanas modernas, não existe grau zero de letramento, pois nelas é 
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impossível não participar, de alguma forma, de algumas dessas práticas” (1988:19), podemos crer que, 

embora os apelos pela leitura e pela escrita sejam diversos e massificantes no universo urbano 

moderno, que os estímulos para a participação ativa nessas práticas sejam correntes no dia-a-dia, 

sobretudo pluralizados pela sedução das peças publicitárias, expostas em inúmeros contextos, mesmo 

para os que não possuem o domínio básico dos signos linguísticos, ou seja, não sejam alfabetizados, o 

que dizer, então, das práticas exercidas pelos indivíduos situados em camadas sociais, distantes 

geograficamente, e porque não dizer, sociocultural e economicamente, dos grandes centros, isto é, das 

sociedades ditas “urbanas modernas”? O que dizer dessas pessoas que não tiveram a mínima 

condição de oportunidade de acesso ao bem educacional formal primário, a alfabetização, pelo fato de, 

uma vez despossuídos economicamente, estarem inseridas no universo rural, que não tiveram, ao 

longo de suas vidas, senão a exclusão social, e a lida diuturna na lavra da terra alheia, enquanto 

camponeses, para buscar a própria sobrevivência e da sua família?                

 Diante do exposto, poderíamos, sem uma reflexão mais apurada e com uma visão, no mínimo, 

reducionista, ponderar que a afirmação dos PCN‟s sobre o Letramento esteja mais voltada para os 

sujeitos que circulam nos centros urbanos modernos. 

 Entretanto, se buscarmos apoio em texto da UNESCO (2003), veremos que os sujeitos, não 

alfabetizados ainda, que nasceram, cresceram e permanecem nos contextos de áreas rurais, em 

pequenos povoados distantes de polos urbanos, são contemplados, sim, também, pelos apelos de 

leitura e escrita circulantes nessas esferas culturais provincianas, nesses espaços agrários nos quais 

giram um grau mínimo de letramento. O texto da UNESCO apresenta uma nova concepção do que seja 

alfabetização, a qual não pode estar alheio aos contextos situacionais socioeconômico e cultural da 

população, uma vez que  

[...] as circunstancias variam bastante no mundo como um todo, de modo que a 

implementação da alfabetização tem que se adaptar a ambientes rurais, periurbanos 

e urbanos, à relação com a oralidade e as chamadas culturas „orais‟ e à sua 

relevância para a vida dos agricultores, tanto homens quanto mulheres, e para o 

setor informal da economia. Os benefícios diretos da alfabetização muitas vezes se 

manifestam, primeiramente, em termos de fatores intangíveis, como uma maior 

autoestima, uma mobilidade mais ampla, participação mais intensa na vida 

comunitária e maior respeito pelas mulheres – fatores esses que são de importância 
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fundamental para as iniciativas locais de combate à pobreza e à impotência. 

(UNESCO, 2003, apud SCHOTTEN, 2011: 51). 

 

 A nosso ver, essa é uma concepção extremamente balizada a partir do conceito de letramento, 

pois, excede o significado da alfabetização, uma vez que esta é um tipo de letramento – privilegiado, 

bem o sabemos, sendo o letramento algo muito mais amplo do que a alfabetização. A alfabetização é 

considerada um tipo de letramento privilegiado por estar situado, contextualizadamente, no espaço 

educacional institucional, mas, não apenas nesse espaço, visto que esse tipo de letramento está 

presente, também, na esfera doméstica, posto que poderá se dar nos contatos diuturnos com entes 

familiares no mesmo conjunto familiar.  

 Quanto a isso, Soares (2003) nos diz que 

 Um adulto pode ser analfabeto, porque marginalizado social e economicamente, 

mas se vive em um meio em que a leitura e a escrita têm presença forte, se se 

interessa em ouvir a leitura de jornais feita por um alfabetizado, se recebe cartas 

que outros leem para ele, se dita cartas para que um alfabetizado as escreva, [...]se 

pede a alguém que lhe leia avisos ou indicações afixadas em algum lugar, esse 

analfabeto é, de certa forma, letrado, porque faz uso da escrita, envolve-se em 

práticas sociais de leitura e de escrita. (SOARES, 2003, p. 24, apud SCHOTTEN, 

2011, p 61). 

 E, sobre a espinhosa questão do letramento e da alfabetização, que, não poucas vezes, causa 

impacto de confusão e polêmica até nos educadores profissionais ativos em sala de aula, do 

Fundamental II e do Ensino Médio, Soares registra, ainda, que 

Um indivíduo alfabetizado não é um individuo letrado; alfabetizado é aquele 

indivíduo que sabe ler e escrever, já o indivíduo letrado, o indivíduo que vive em 

estado de letramento, é não só aquele que sabe ler e escrever, mas aquele que usa 

socialmente a leitura e a escrita, responde adequadamente às demandas sociais de 

leitura e de escrita [...]. Enfim, letramento é o estado ou condição de quem se 

envolve nas numerosas e variadas práticas sociais de leitura e de escrita. (SOARES 

2003, p. 2 apud SCHOTTEN, 2011, p 61) 

 Para instigar mais ainda a nossa percepção ao tema proposto, recorremos, também, a uma 

renomada especialista na área, Ângela Kleiman, a qual irá esclarecer possíveis equívocos sobre os 

conceitos de alfabetização e letramento.      
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  Em entrevista (2010) sobre como enxerga a relação entre os conceitos de alfabetização e 

letramento, Kleiman considera que a alfabetização é uma prática de letramento, própria das atividades 

escolares, com metas e fins específicos, portanto, trata-se de uma prática social situada. 

 E, em como considera a alfabetização dentro de uma perspectiva social da escrita, em vez da 

concepção tradicional que trabalha as práticas de leitura e produção textual com ênfase em habilidades 

individuais, Kleiman afirmou que  

 Não há incompatibilidade entre a alfabetização e a prática social desde que seja 

esta última a que determine os objetivos do ensino da língua escrita. O trabalho da 

alfabetização para a prática social centra-se, naturalmente, nos participantes da vida 

social, adequando-se aos seus interesses e objetivos – alfabetizar-se para, aos 

poucos, tornar-se mais autônomo nas situações em que se usa a língua escrita. 

Ainda, será feita a partir de textos, pois toda atividade social, toda interação se 

concretiza por meio de textos.  

 

 Quanto à questão de levar em consideração a perspectiva sócio-cultural dos estudos do 

letramento significa deixar de incluir, nas práticas de ensino do código escrito, os métodos de 

alfabetização, ou seja, as práticas analíticas escolares voltadas para a sistematização do código 

escrito, a entrevistada respondeu que  

De nenhuma maneira. Pelo contrário, o trabalho de análise é necessário na 

alfabetização. De que outra forma a criança aprenderia a rimar palavras, a brincar 

com aliterações (por exemplo, buscar palavras que se iniciem com o mesmo som), a 

soletrar? A diferença está no ponto de partida e de chegada. Na perspectiva do 

letramento, todos os trabalhos de análise fonológica partem do texto e terminam no 

texto porque é o texto, e não a letra, a sílaba ou a palavra isolada o que é relevante 

na prática social, porque o que interessa é que a criança aprenda a língua escrita – 

ou seja, ler e escrever textos, não apenas o alfabeto. A criança que trabalha com a 

palavra “bola” depois de ter discutido uma manchete ou uma legenda, ou uma 

notícia no jornal sobre a bola que o time perdeu e que lhe custou o jogo é uma 

criança que terá muito mais elementos onde ancorar os novos símbolos, as famílias 

de sílabas, enfim, aquilo que o professor achar importante para o trabalho de 

sistematização e generalização. Assim como a criança que aprende a letra “E” no 

contexto da placa do sinal de Estacionamento, para dar outro exemplo. 
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 O LETRAMENTO 

  

 Ângela Kleiman (1995), ao discutir o letramento como práticas sociais que envolvem a escrita, 

mostra que a escola é apenas uma dentre as várias outras agências de letramento de nossa 

sociedade: igreja, trabalho, família etc. Isso quer dizer, então, que é possível participar de eventos de 

letramento sem precisamente ter ido à escola. Segundo a autora (1995, p. 20)  

[...] o fenômeno do letramento, então, extrapola o mundo da escrita tal qual ele é 

concebido pelas instituições que se encarregam de introduzir formalmente os 

sujeitos no mundo da escrita. Pode-se afirmar que a escola, a mais importante das 

agências de letramento, preocupa-se, não com o letramento, prática social, mas 

com apenas um tipo de prática de letramento, a alfabetização. 

 

 Dentro dessa concepção, os estudos consideravam a escrita como uma habilidade neutra e 

homogênea que traria desenvolvimento e benefícios aos que a dominassem. Concepções como esta é 

que dão origem a crenças como a de que quem sabe ler e escrever pensa melhor, ou a de que quem 

não lê e escreve não pode ser considerado humano ou não existe. 

 A palavra letramento, utilizada no Brasil, segundo Rojo (2010, p. 25-26) vem do termo 

“literacy”, que em inglês designa a “capacidade de ler e escrever” (Michaelis), praticada na escola, 

como o que nós conhecemos por “alfabetização”. Conforme a autora, 

[...] foi para reconhecer esta variedade e diversidade de práticas sociais que a 

reflexão teórica cunhou, nos anos 80, o conceito de letramento. Usado pela primeira 

vez no Brasil, como uma tradução para a palavra inglesa literacy, no livro de Mary 

Kato de 1986, No mundo da escrita, o termo “letramento” busca recobrir os usos e 

práticas sociais de linguagem que envolvem a escrita de uma ou de outra maneira, 

sejam eles valorizados ou não valorizados socialmente, locais (próprios de uma 

comunidade específica) ou globais, recobrindo contextos sociais diversos (família, 

igreja, trabalho, mídias, escola, etc.), em grupos sociais e comunidades 

diversificadas culturalmente. 

 Pode-se perceber, a partir dessas afirmações, que a escrita não é neutra e homogênea como 

se pressupunha. Ela é heterogênea, plural, diversificada, pois envolve situações as mais variadas 
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possíveis, a partir de uma ampla diversidade de práticas contextualizadas, principalmente, se for levada 

em conta a sociedade urbana moderna. A partir de observações de práticas variadas de usos da leitura 

e da escrita, portanto, de práticas letradas em diferentes contextos do cotidiano – comércio, família, 

religião, escola – a pesquisadora Rojo (2010. p.26) considera que 

Numa sociedade urbana moderna, as práticas diversificadas de letramento são 

legião. Podemos dizer que praticamente tudo o que se faz na cidade envolve hoje, 

de uma ou de outra maneira, a escrita, sejamos alfabetizados ou não. Logo, é 

possível participar de atividades e práticas letradas sendo analfabeto: analfabetos 

tomam ônibus, olham os jornais afixados em bancas e retiram dinheiro com cartão 

magnético. No entanto, para participar de práticas letradas de certas esferas 

valorizadas, como a escolar, a da informação impressa, a literária, a burocrática, é 

necessário não somente ser alfabetizado como também ter desenvolvido níveis mais 

avançados de alfabetismo. E é justamente participando dessas práticas que se 

desenvolvem esses níveis avançados de alfabetismo. No entanto, a distribuição 

dessas práticas valorizadas não é democrática: poucos brasileiros têm acesso ao 

livro literário, a jornais, a museus e mesmo ao cinema. Por isso é tão importante que 

a escola se torne uma agência de democratização dos letramentos.     

 Sem dúvida, a escola é o lugar onde se espera que sejam privilegiadas as práticas de leitura e 

escrita legitimadas socialmente, mas é preciso ter em mente que os alunos chegam até ali já tendo 

construído alguma relação com a escrita. E, em especial, para o professor de séries iniciais, saber qual 

é essa relação e partir dela para planejar sua prática faz certamente uma grande diferença para tornar 

suas aulas mais significativas para os seus estudantes. 

 Diante disso, ou seja, para que os docentes possam oferecer uma aprendizagem mais viva e 

eficaz, não pode perder de vista a compreensão de que os estudos de letramento se caracterizam por 

tirar a atenção do indivíduo e seus processos mentais e se preocupar com a interação e a prática 

social. Pois, os estudos de letramento são baseados na visão de que ler e escrever só fazem sentido 

quando estudados no contexto das práticas sociais e culturais dos quais são uma parte. E se 

alargaram, segundo Kleiman (1995), para descrever as condições de usos da escrita, principalmente 

enfocando as práticas de letramento de grupos minoritários. Assim, “os estudos já não mais 

pressupunham efeitos universais do letramento, mas pressupunham que os efeitos estariam 
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correlacionados às práticas sociais e culturais dos diversos grupos que usavam a escrita” (KLEIMAN, 

1995, p.16). 

 Dessa forma, apesar do forte sentido educacional que obteve nos últimos anos, o conceito de 

“letramento” surgiu justamente para desvincular os estudos da língua de alfabetização e de 

desmistificar seus supostos efeitos universais, mostrando os usos da escrita em diferentes contextos, 

com diferentes objetivos. 

 A partir disso, nota-se que, apesar do forte apelo pedagógico, “letramento” não é um método 

de ensino, nem se iguala à alfabetização. Como explica Kleiman (2005), letramento não é um método, 

interpretação advinda da entrada do conceito no ensino-aprendizagem da escrita. O letramento envolve 

a imersão no mundo da escrita, a participação em diferentes práticas de letramento, o que pode ser 

possibilitado por diferentes métodos, por diferentes estratégias. O letramento também não é 

alfabetização, mas a inclui. A alfabetização é uma prática de letramento que faz parte das práticas 

sociais de uso da escrita da instituição escola. O letramento também não é uma habilidade, mas 

envolve um conjunto de habilidades e competências. Em diferentes práticas de letramento – leitura de 

um jornal, escrita de um bilhete, leitura de um romance, discussão sobre uma notícia – nós utilizamos 

diferentes habilidades e competências para participar dessas práticas. 

 Como salienta Kleiman (2005, p. 16), “por isso, „ensinar letramento‟ é uma expressão no 

mínimo estranha, pois implica uma ação que ninguém, nem mesmo um especialista, poderia fazer”. 

 Em entrevista, Angela Kleiman (2009) define “letramento” da seguinte forma: 

Refiro-me aos impactos que a língua escrita tem no mundo atual na vida de um 

cidadão comum. Antes de começar os estudos de letramento no Brasil há quinze 

anos, sempre se pensava a escrita no âmbito da escola. Agora, estuda-se a escrita 

de usos escolares, distinguir a múltipla escrita no contexto do movimento hip hop, 

das associações quilombolas, no contexto de diversos movimentos sociais, no 

cotidiano. A escrita não se reduz ao ambiente escolar. Pensa-se o uso da escrita 

todo dia. Caminho pela rua, vejo uma placa para me orientar, uma propaganda. A 

toda hora, nós nos defrontamos com a língua escrita, e os estudos de letramento 

procuram averiguar o impacto que isso causa na vida do homem comum.  

 Para enriquecer a exploração de conceitos e a discussão em torno do letramento, outro 

renomado especialista entra em cena com suas considerações sempre pertinentes e extremamente 

oportunas: Marcuschi (2001, p. 21), quanto à questão do letramento, afirma que  
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[...] é um processo de aprendizagem social e histórica da leitura e da escrita em 

contextos informais e para usos utilitários, por isso é um conjunto de práticas, ou 

seja, „letramentos‟. [...] Distribui-se em graus de domínios que vão de um patamar 

mínimo a um máximo. 

 Essa afirmação evidencia a extrema importância que as práticas sociais, nas quais acontecem 

a escrita, trazem aos estudos de letramento. Esses estudos, conduzidos sob uma ótica interpretativa 

envolvendo a escrita em contextos nos quais essas práticas são comuns, visibiliza a diversidade de 

letramentos que possibilitam o engajamento dos interlocutores protagonistas dessas práticas sociais e 

culturais correntes. 

  Tomando como ponto de partida a definição de letramento no sentido de dar significado a uma 

prática discursiva de um grupo social específico em uma determinada situação, cuja implicação não é 

outra senão a de que há inúmeras práticas de letramento e não apenas uma, Kleiman (1995, p. 19) 

afirma que “podemos definir hoje o letramento como um conjunto de práticas sociais que usam a 

escrita, enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, em contextos específicos, para objetivos 

específicos”. Nesse sentido, as práticas onde ocorrem os letramentos passam pelos condicionamentos 

efetivos determinados pela utilização da escrita, pelas suas funcionalidades, e sofrem mutações 

mediante a transformação desses condicionamentos. 

   Por isso, o letramento é situado (KLEIMAN, 2001) e ideológico (STREET, 1984), no sentido de 

que é formado por valores e práticas culturais em que está envolvido. Afirmar que o letramento é 

ideológico quer dizer que os usos da escrita nunca são neutros e descontextualizados.  

 Os processos de letramento ocorrem em toda a escolarização e em todo uso da língua escrita. 

Como salienta Kleiman (2007, p.4), 

[...] leitura e escrita são práticas discursivas, com múltiplas funções e inseparáveis 

dos contextos em que se desenvolvem”. “A concepção de escrita dos estudos do 

letramento pressupõe que as pessoas e os grupos sociais são heterogêneos e que 

as diversas atividades entre as pessoas acontecem de modos muito variados.  

 Maria de Lourdes Meireles Matencio (2009, p. 6) destaca que “a contribuição determinante de 

estudos sobre o letramento resulta de assumirem que se lida, sempre, com práticas – no plural”, na 

medida em que há sempre a coexistência de múltiplas formas de se produzir sentido pelos “objetos” 

escritos, que variam segundo o tempo, o espaço institucional, as circunstâncias, os grupos e os sujeitos 

que os constituem. 
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 Essa perspectiva dos Estudos de Letramento procura “flagrar e compreender as atividades de 

leitura e escrita no âmbito das práticas sociais em que ocorrem” (MATENCIO, 2009, p.5), o que permite 

a investigação dos usos efetivos da linguagem, em diferentes grupos e por diferentes sujeitos. Tal 

compreensão dos usos da língua como sempre situados coaduna-se com a compreensão de que a 

linguagem nunca se dá no vazio, mas sempre numa situação histórica e social concreta, através da 

interação.  

 A partir do exposto, o letramento é melhor compreendido como um conjunto de práticas 

sociais; estas podem ser inferidas de eventos mediados por textos escritos. Aqui, interessa muito aos 

professores de língua materna, no sentido de pensarem sobre o trabalho com linguagem na escola a 

partir das perspectivas aqui anunciadas. Vimos que os enunciados e os textos que se utilizam em salas 

de aula necessariamente se relacionam de alguma forma a enunciados anteriores já conhecidos ou 

não pelos alunos, os quais participam de práticas diversas de letramento não só na escola, mas 

também fora da sala de aula. E cada prática social em que se engaja em diferentes contextos tem 

valores sociais e efeitos específicos. Por exemplo, no movimento Hip Hop, os raps (as letras de música 

desse estilo), e os rappers (os compositores) são extremamente valorizados dentro do movimento e 

nas comunidades em que esses grupos são prestigiados. Contudo, esses mesmos usos da linguagem 

dos raps são considerados “errados” em outros contextos, como numa avaliação que parta das regras 

da gramática normativa do português. Da mesma forma, numa moda de viola, o “sotaque” caipira do 

interior paulista é acentuado nas composições e, portanto, não é desprestigiado entre aqueles que 

compõem e apreciam esse estilo musical, o que pode ser visto de maneira negativa por falantes de 

outras variedades. 

 Levar tais questões em consideração é fundamental para que a prática pedagógica se 

aproxime da realidade dos alunos e possa de fato inseri-los no universo das práticas de letramento de 

prestígio, permitindo que eles circulem com autonomia pelo mundo da escrita. 

 Assim, considerar a realidade dos indivíduos com quem lidamos na escola em nossa prática 

não significa trabalhar simplesmente o já conhecido e não buscar avanços, mas sim partir do que lhes 

seja familiar para então trazer o novo, o diferente, o que ainda não foi visto, o mais valorizado 

socialmente, aquilo que irá permitir uma maior possibilidade de ação cidadã por parte de nossos 

alunos, e expor e discutir as diferenças valorativas em diferentes contextos para os usos da linguagem. 

Portanto solicitam da escola e da sociedade novas realidades. 
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 Novas realidades sociais provocam a demanda de novas palavras. No Brasil, por exemplo, a 

necessidade de separar os estudos sobre o impacto social da escrita dos estudos sobre a alfabetização 

levou a utilização da palavra letramento, aqui entendida como um conjunto de práticas sociais, as quais 

variam conforme as maneiras e a intensidade com que os grupos sociais e econômicos integram a 

escrita e a leitura em seu cotidiano. 

 Esse grau de integração de cada sociedade, nos seus mais variados contextos e situações, 

consideradas como eventos de letramentos, tem a ver com o lugar que um desses grupos dá à escrita, 

porém, não depende da alfabetização. 

 A esse respeito, podemos refletir que a introdução e a proliferação da escrita produziram uma 

cultura letrada. Do mesmo modo, por exemplo, como ocorreu com a cultura eletrônica à qual foi dada 

tamanha importância, a ponto de criar uma nova maneira de escrever, e a quantidade de expressões 

que nasceu dessa cultura é denominada letramento digital. 

 As novas tecnologias da escrita têm provocado certa radicalização da escrita, pois a sociedade 

contemporânea parece ter passado para o plano da escrita. E isso, segundo o pensamento de Kleiman 

(2005), dá a essa tecnologia um caráter de onipresença, ou seja, de estar presente em todos os 

lugares.  

 Por sua vez, ao tratar da questão do indivíduo letrado e do indivíduo alfabetizado, situando-os 

em contextos de apropriação mínima de práticas da escrita, Marcuschi (2001, p. 25) afirma que 

O letramento envolve as mais diversas práticas da escrita (nas suas variadas 

formas) na sociedade e pode ir desde uma apropriação mínima da escrita, tal como 

o indivíduo que é analfabeto, mas letrado na medida em que identifica o valor do 

dinheiro, identifica o ônibus que deve tomar, consegue fazer cálculos complexos, 

sabe distinguir as mercadorias pelas marcas etc. , mas não escreve cartas nem lê 

jornal regularmente, até uma apropriação profunda, como no caso do indivíduo que 

desenvolve tratados de filosofia e matemática ou escreve romances. Letrado é o 

indivíduo que participa de forma significativa de eventos de letramento e não apenas 

aquele que faz um uso formal da escrita. 

 Essa concepção de letramento constitui um contraponto ao pensamento de que as pessoas 

analfabetas são cegas, incapazes de pensar, de refletir, de ler e compreender o mundo. Ocorre que 

essas pessoas têm consciência do poder da hegemonia da escrita e o lugar que está reservado a 

quem não a conheceu através da escolarização. 
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 Em sua obra Alfabetização e Letramento, Tfouni (1995, p. 10), afirma ser impossível 

desvincular esses dois termos os quais utiliza para dar título à sua pesquisa. Segundo ela “trata-se de 

um conjunto, enquanto a escrita é produto cultural por excelência, a alfabetização e o letramento são 

concebidos como processos de aquisição de um sistema de escrita.” 

 E como essa radicalização cada vez maior da escrita exige que o indivíduo, para se livrar dos 

estigmas da exclusão, que lhes são impostas pela sociedade contemporânea, além de ser alfabetizado 

seja, também, letrado, ou seja, desenvolva a capacidade de participar mais de forma independente dos 

eventos de letramento, situações mediadas por, digamos, poderosas e, indispensáveis funções da 

escrita, somente se efetivam por meio de gêneros textuais. 

 Então, é necessário que a alfabetização se dê na perspectiva do letramento, e isso só possível 

através do trabalho com textos.  

 A reafirmação de que os letramentos são práticas letradas em situações sócio-comunicativas, 

vivenciadas culturalmente por indivíduos, grupos e comunidades específicas, a partir da interação 

social e humana, pode ser sustentada pelas afirmações da especialista em letramento Rojo (2010, p. 

26), quando diz que 

 

 Os novos estudos do letramento definem práticas letradas como “os modos culturais 

de se utilizar a linguagem escrita com que as pessoas lidam em suas vidas 

cotidianas”. Práticas de letramento ou letradas são, pois, um conceito que parte de 

uma visada socioantropológica. Tem-se de reconhecer que são variáveis em 

diferentes comunidades e culturas. 

 As práticas de letramento ganham corpo, materializam-se, nos diversos “eventos de 

letramento” dos quais participamos como indivíduos em nossas comunidades, 

cotidianamente. 

 Uma prática de letramento que envolve muitas maneiras de utilização da linguagem, seja 

escrita ou oralizada, e que tem o seu prestígio no ambiente acadêmico, embora, às vezes, relegado a 

um segundo plano nas práticas pedagógicas do Ensino Fundamental e Médio, é o letramento literário.  

 Entretanto, para falarmos sobre letramento literário, faz-se necessário compreendermos, 

basicamente, o que seja literatura e quais as suas possíveis funções na sociedade. Para tanto, 

recorremos a afirmações de estudiosos renomados, que irão elucidar-nos sobre esse universo tão 

fascinante, o qual nos faz transcender a dura realidade do chão batido em que vivemos, e que nos 
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proporciona a possibilidade de ampliarmos nossos horizontes, a partir de novos olhares, de novos 

contextos, mesmo condicionados, muitas vezes, ao marasmo do cotidiano provinciano de uma 

“cidadezinha qualquer”, parafraseando um belíssimo poema de Drummond. Por ser intrinsecamente 

ligada à realidade vivida do dia-a-dia, pelo ser humano, a literatura nos desperta e nos propõe, no seu 

âmago, a dimensão lúdica carregada de encanto, permitindo-nos experimentar vivências nunca antes 

sentidas, removendo os muros da finitude e abrindo novos caminhos de relação conosco mesmos e de 

inter-relação com os outros, no nosso entorno, e, por que não dizer, uma nova relação com Deus, o 

Grande Outro, a Entidade do Sagrado que nos envolve infinita e gratuitamente.  

 Nesse sentido, ao considerar a literatura enquanto mola propulsora de significado e beleza do 

mundo imanente e de permitir que cada pessoa responda com mais positividade o seu chamamento à 

plenitude humana, que Todorov (2009) envolto de extrema potencialidade criadora, afirma que 

 

Mais densa e mais eloquente que a vida cotidiana, mas não radicalmente diferente, 

a literatura amplia o nosso universo, incita-nos a imaginar outras maneiras de 

concebê-lo e organizá-lo. Somos todos feitos do que outros seres humanos nos dão: 

primeiro nossos pais; depois aqueles que nos cercam; a literatura abre ao infinito 

essa possibilidade de interação com os outros e, por isso, nos enriquece 

infinitamente. Ela nos proporciona sensações insubstituíveis que fazem o mundo 

real se tornar mais pleno de sentido e mais belo. Longe de ser um simples 

entretenimento, uma distração reservada às pessoas educadas, ela permite que 

cada um responda melhor à sua vocação humana (TODOROV, 2009. p. 23-24, apud 

FILIPOUSKI e MARCHI, 2009, p. 9). 

 O letramento literário oferece-nos a possibilidade de enxergar a vida de uma forma mais 

prazerosa e de nos assegurar que há mais em nossa experiência de leitura de mundo do que 

costumamos conhecer. 

 Assim, cremos que o letramento literário é uma trilha que se faz a partir da nossa própria 

experiência cotidiana, enquanto leitores das “letras” do mundo que nos circunda. Como por exemplo, a 

“leitura metereológica” para um (a) camponês (a) experiente: ao olhar para as nuvens que se 

avolumam, ele (a) afirma sem receio que elas sinalizam chuvas de trovoadas; uma pessoa que fita a 

outra e percebe um brilho diferente nos seus olhos, diz estar apaixonada; é essa espantosa 
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multiplicidade, pluralidade e, simultaneamente, a impressionante singularidade de leitura que permeia a 

nossa subjetividade. Sobre isso, afirma Cosson (2006, p. 38), que 

[...] a leitura não está restrita às letras impressas em uma página de papel. Os 

astrólogos lêem as estrelas para preverem o futuro dos homens. O músico lê as 

partituras para executar a sonata. A mãe lê no rosto do bebê a dor ou o prazer. O 

médico lê a doença na descrição dos sintomas do paciente. O agricultor lê o céu 

para prevenir-se da chuva. O amante lê nos olhos da amada a traição. Em todos 

esses gestos está a leitura. 

 Com essas leituras de mundo, é possível afirmar, também, que o letramento literário é um 

processo que se constrói, sobretudo, subjetiva e historicamente, a partir de vários eventos sociais. E é 

na família, por ser o espaço germinal da palavra oralizada, que acontece o primeiro momento de 

letramento literário: nos contatos com os pais, avós, irmãos(ãs), tios(as); o segundo, ocorre em um 

contexto mais amplo: na comunidade, em contatos com vizinhos, grupos de amigos e nos eventos 

culturais. A escola, relativamente, tende a oferecer o terceiro momento de letramento literário. Ela, que 

é tida pelo sistema educacional vigente como o agente instituído, formal, que deveria disponibilizar 

momentos proficientes para a ocorrência de eventos de leitura literária, relega-os para segundo e/ou 

nenhum plano, em detrimento de conhecimentos metalinguísticos e linguísticos textuais, geralmente 

concentrados na superfície do texto. Nesse sentido, Rangel (2005, P. 129) pondera que: 

[...] Quando a leitura é entendida como uma forma de conhecimento, as 

idiossincrasias dos sujeitos e as particularidades de cada situação de leitura 

reduzem-se a um pressuposto, que só será possível encarar depois de 

suficientemente descritas as competências e habilidades que caracterizam o sujeito 

leitor, assim como suas estratégias mais gerais ou básicas. Assim, numa 

perspectiva como esta, a leitura tende a ser encarada como um funcionamento ou 

um desempenho particular – porque aplicado a um campo específico – das 

competências e habilidades gerais que caracterizam o leitor maduro. Quando é a 

dimensão cultural que interessa, a leitura é, mais que qualquer outra coisa, um 

reconhecimento individual dos significados e valores culturais historicamente 

associados ao texto.     
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 Para compreendermos a importância do letramento literário na vida do ser humano, elegemos 

o gênero literário poema. Este gênero literário, cujo caminho se constrói na transmissão de ideias e 

sentimentos, na construção de imagens e formas, permite múltiplas leituras e interpretações. 

 Para ilustrar o poema enquanto experiência de vida e a função social que exerce causando um 

efeito de indignação social no ser humano, elegemos o poema de cordel “O agregado e o operário”, do 

poeta cearence Patativa do Assaré (1900-2002) (2005, apud Campedelli & Souza, 2009, p.32), 

deixando-o para que o leitor deguste a sua leitura e o interprete livremente, uma vez que o poema fala 

por si mesmo. 

 

O agregado e o operário 

 

Eu procuro defender 

No meu modesto poema 

Que a santa verdade encerra, 

Os camponeses sem terra 

Que o céu deste Brasil cobre 

E as famílias da cidade 

Que sofrem necessidade 

Morando num bairro pobre. 

 

Vão no mesmo itinerário 

Sofrendo a mesma opressão 

Nas cidades o operário 

E o camponês no sertão, 

Embora um do outro ausente 

O que um sente o outro sente 

Se queimam na mesma brasa 

E vivem na mesma guerra 

Os agregados sem terra 

E os operários sem casa. 

[...] 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

                      

 Como vimos ao longo dessa exposição conceitual sobre o tema em questão, letramento e 

alfabetização são termos que, não raro, são confundidos, sobretudo, por aqueles que desconhecem a 

verdadeira origem desses termos e suas reais consequências sociais, quando não abordados, 

principalmente, nas escolas, sem a responsabilidade de uma prática pedagógica ancorada em 

especialistas estudiosos nessa área da linguística.  

 Vimos, também, que os letramentos são múltiplos e, um deles é o letramento literário, de muita 

importância em nossas vidas, por força da sua função social. 

 Na certeza de que tentamos contribuir, não somente com a exposição de conceitos, mas, 

também, com comentários, embora sucintos, sobre os elementos de discussão: a alfabetização e o 

letramento, para a ampliação da compreensão desses termos e sua importância social, sobretudo, na 

prática pedagógica, em sala de aula, junto aos nossos alunos, e também junto aos nossos docentes, 

que atuam, sofregamente, no ensino-aprendizagem fundamental e médio, este trabalho ganha certa 

relevância, e, por isso mesmo, quer ser uma espécie de ponto de provocação para futuras e 

interessantes discussões a respeito do tema abordado. 
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RESUMO 
 
Atualmente as políticas públicas de educação vêm tentando nortear a educação quilombola, fazendo 
com que suas origens e valores sejam reconhecidos de acordo com a etnia existente em nosso país. 
Neste contexto, o presente estudo pretendeu discutir os desafios para formação inicial e continuada de 
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alunos e professores quilombolas e de área remanescente de quilombo para atender a diversidade 
cultural de crianças, jovens e adultos. Neste estudo, o destaque foi para pesquisa com gráficos no qual 
o objetivo em sua totalidade e complexidade foi analisar o nível de escolaridade básica. A questão da 
formação inicial e continuada de alunos e professores do quilombo vem sendo um desafio para as 
escolas quilombolas e merecem ser discutidas no contexto das políticas educacionais.  
 
 
INTRODUÇÃO 
 

A repercussão das políticas públicas de Estado, institucionais e pedagógicas, visando às 

reparações, reconhecimento e valorização da identidade, da cultura e da história dos negros brasileiros 

dependem necessariamente de condições físicas, materiais, intelectuais favoráveis para o ensino e 

para aprendizagens, todos os alunos negros e não negros, bem como seus professores, precisam 

sentir-se valorizados e apoiados. Depende também, de maneira decisiva, da reeducação das relações 

entre negros e brancos, o que aqui estamos designando como relações étnico-raciais. Dependem, 

ainda, de trabalho conjunto, de articulação entre processos educativos escolares, políticas públicas, 

movimentos sociais, visto que as mudanças éticas, culturais, pedagógicas e políticas nas relações 

étnico-raciais não se limitam à escola, pois o conhecimento vai além das nossas limitações quando se 

trata em respeitar e valorizar as culturas e origens brasileiras.  

Este trabalho destina-se a dar uma compreensão à educação Afro Brasileira dos Quilombolas 

da comunidade dos Quelés nas proximidades da cidade de Jeremoabo na Bahia. Considerados 

descendentes de africanos e sua miscigenação, com a sua maioria católicos e pessoas humildes, que 

precisam reconhecer-se como negros, onde ainda existe o preconceito de raça e cor, que não vem só 

dos brancos, mas do próprio negro na sua verdadeira origem.  Herança cultural desenvolvida através 

de inúmeras gerações, que condicionou aos mesmos reagir por suas identidades e valores como 

negros em sua comunidade, confiando na capacidade de cada ser humano, se reconhecer diante dos 

direitos garantidos na Constituição que contém as leis básicas do Brasil. 

Na comunidade dos Quelés, a dificuldade para que haja acesso à educação se da diante de 

toda uma problemática antiga de aceitação, e que não teriam sucesso se não houvesse um trabalho 

conjunto na comunidade, o que para os quilombolas dessa região é a maneira mais viável de viver, 

porém, nos dias de hoje após o reconhecimento da cultura quilombola através do governo federal, a 

comunidade foi contemplada com projetos para produtividades econômicas e sociais como: casa do 

mel, galinheiro, horta na escola, kit de apicultura, fogão ecológico e perfuração de cisternas. 
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A nossa contribuição para cultura afro-jeremoabense, é ressaltar principalmente a restrição que 

começa pelos próprios educadores, por mencionar o negro apenas nas datas comemorativas, não 

buscando vastidão nas comunidades formadas como o “quilombo”, tendo como consequência a 

desvalorização da origem dos alunos sucessores dos negros. Pensando nisso, realizamos uma 

pesquisa de campo através de questionários e entrevista em torno do conhecimento tratando-se da 

educação.  

 

Este artigo tem como objetivo analisar o nível de escolaridade básica, na comunidade 

quilombola “Quelés”, no município de Jeremoabo, verificando o conhecimento pedagógico da cultura 

afrodescendente, resgatando a história do quilombo, apontando as origens históricas e sociais e os 

aspectos culturais. A nossa perspectiva é contribuir efetivamente para a melhoria educacional na vida 

de crianças, jovens e adolescentes quilombolas, sem que abale a comunidade e o convívio, mantendo 

viva a origem e preservando toda cultura ali existente.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

De posse de um questionário elaborado fomos a campo para que fosse aplicado através de 

entrevistas presenciais, perguntas sobre a escolaridade e o conhecimento dos quilombos, a pesquisa 

norteia-se em torno de quarenta pessoas entre homens e mulheres, numa facha etária de treze a 

oitenta anos de idade. No intuito de obter resultados sobre o panorama atual da educação na 

comunidade quilombola dos Quelés, o questionário foi elaborado pelos envolvidos no desenvolvimento 

do presente artigo, levando em questão assuntos relacionados à educação básica, suas vivências 

enquanto quilombolas, e suas posições perante a sociedade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

BAIXA DOS QUELÉS 

Sexo: Feminino  
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Média de idade: 13 – 75 
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Sexo: Masculino 

Média de idade: 26 – 86 
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CONCLUSÕES 

Conforme foi investigado, a educação básica direcionada aos quilombolas mais velhos, não 

teve uma grande relevância em relação ao conhecimento cultural e social, apesar de serem 

reconhecidos há algum tempo, muitos não conheciam sua origens e tradições deixados pelos seus 

antepassados, é de grande importância inserir no currículo escolar o estudo da cultura 

Afrodescendente na Comunidade dos Quelés, proporcionando aos mesmos, equilíbrio, igualdade para 

que possam respeitar e valorizar sua descendência, principalmente no campo educacional. 

Embora essa possibilidade permaneça amplamente nos domínios das políticas públicas, os 

estudos em anos recentes têm dado aos quilombolas esperança de que se pode resgatar os valores 

culturais e educacionais, não somente de um povo, mas de uma raça capaz de voar em busca de suas 

histórias que não foram apagadas, apenas restringida. 
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 REFLEXÕES SOBRE SEXUALIDADE NA ADOLESCÊNCIA, NA ÓPTICA DE 
ALUNOS DE REDE ESCOLAR PÚBLICA NA CIDADE DE PAULO AFONSO, 

BAHIA – BRASIL 
 

Alan Pedro de Araújo72 
Breno Vieira da Silva1  

Deyvison Rhuan dos Santos1  
Jonathan Nascimento Silva1 

Raila Soares Alves1 

 
INTRODUÇÃO 

 

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) e o Estatuto da Juventude (2013) a 

adolescência e a juventude compreendem a idade entre 12 a 18 anos e 18 a 29 anos respectivamente. 

São fases da vida as quais todos os seres humanos são condicionados a vivenciar, sendo os períodos 

em que afloram temas diversos e, entre eles, está a sexualidade com um universo de desafios, dúvidas 

e conflitos. A sexualidade aparece intrínseca nesses três itens supracitados, fazendo com que muitas 

vezes os adolescentes e jovens não consigam lidar com as inúmeras transições que permeiam o seu 

espaço físico, emocional e espiritual, devido muitas vezes à falta de diálogo entre a escola e/ou família 

com esses adolescentes. 

A necessidade da orientação sexual não é algo moderno, é um processo que vem sendo 

construído ao longo da historia da humanidade, em visão generalizada, ela sempre existiu, muitas 

                                                           
72 Graduandos de Licenciatura em Ciências Biológicas – Universidade do Estado da Bahia (UNEB). 
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vezes aceita, outras reprimida, assumindo a característica, costumes e leis da sociedade em que a 

tratava. 

O diálogo sobre o sexo tem ganhado resistência nas escolas por meio de alguns docentes. O 

pensamento de ignorar a necessidade de orientação sexual tendo como pressupostos o fato de os 

alunos hoje saberem mais do que pensamos, é errôneo. Na adolescência é fato que os discentes em 

sua maioria sabem o que é sexo, afinal há outros meios que lhes informam, tais como: novelas, filmes, 

músicas e amigos que, através de suas cenas, melodias e conversas geralmente induzem a viver a 

sexualidade de forma banal e desprovida de sentimentos verdadeiros. Entretanto poucos sabem sobre 

métodos anticonceptivos e como usá-los, sobre DST‟s e outras temáticas que envolvem a sexualidade. 

É inviável pensar na sexualidade como algo que está limitado pelos portões escolares, esse 

pensamento é negligenciar tudo o que se aflora dentro da instituição de ensino, pois os sinais são os 

mais diversos, pichações de partes genitais nas cadeiras e banheiros, as indumentárias sensuais das 

meninas, ou os meninos cada vez mais musculosos, as mensagens, e-mails e fotos trocadas, os beijos 

provocantes ou até mesmo a atração pelo amigo de sala ou professor, são sinais nítidos que permeiam 

a escola, tendo os alunos densas dúvidas devido ao pensamento de que a família e a escola se 

posicionam em não discutir sobre sexo, pois acreditam que os jovens e adolescentes já sabem ou são 

novos demais. 

Garcia (2005) aponta o capitalismo como uma grande ferramenta organizada de distribuição de 

materiais sexuais, porque há muito tempo percebeu-se que sexo vende. Nessa concepção é que as 

escolas devem se posicionar e dar devida orientação, pois se a escola renuncia a esta função, 

inúmeros meios formarão os adolescentes e jovens, podendo assim reproduzir visões machistas, 

preconceituosas e vulgarização sexual. 

Pode-se atribuir a negligência de alguns educadores ao abordar o sexo nas escolas, tendo em 

vista o processo histórico-cultural-pedagógico o qual a humanidade passou ao longo de sua 

construção, segundo Guimarães (1995) apud Garcia (2005): 

O homem foi elaborando, histórica e culturalmente, um conjunto de posturas em 

torno do sexo, que fez com que este transcendesse o próprio sexo. Surgiram tantas 
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exigências, regras, cerimônias, interdições e permissões que tornaram a atividade 

sexual um tabu73. 

Desde a pré-história a sexualidade é retratada. No período paleolítico, é vista como algo 

sagrado, sendo a mulher venerada pelos homens devido aos seus afazeres, bem como pela mágica da 

fertilidade, contrastando com o período seguinte, o Neolítico, onde a mulher é tratada como algo inferior 

e submissa ao homem, sendo excluída dos processos políticos, tendo como função cuidar da casa e 

das crianças. Assim a sexualidade perpassa os adventos históricos de diversos modos, no período 

greco-romano prevaleceu o pensamento cristão de dominação do corpo e repreensão do sexo, que 

assim se estabeleceu até grande parte da Idade Moderna sendo a sexualidade tratada como assunto 

proibido. 

No Brasil as primeiras inquietações para tratar de sexualidade iniciam-se no século XX.  

Marques (1994) apud César (2009) destaca nesse contexto a presença de Fernando de Azevedo, um 

importante educador que trata como essencial a educação sexual para o “interesse moral e higiênico 

do indivíduo, bem como o interesse de raça”. Essa iniciativa de romper o silêncio sobre a devida 

orientação sexual no século XX iniciou uma série de progressos e retrocessos no contexto da 

educação sexual. 

Exemplo de uma dessas situações foi no início da década de 1960 em que o Brasil vivia um 

momento de transformação pedagógica, onde as críticas sociológicas sobre os sistemas educacionais 

e abordagem do discurso sexual na escola de forma mais sistemática começavam a ser formuladas e 

aplicadas em escolas experimentais (CÉSAR, 2009).  

No ano de 1964-1985 com o início da ditadura militar em parceria com a Igreja Católica, que 

instaurou um clima de moralismo, medo e repressão (embora de modo informal) baniram as iniciativas 

de educação sexual nas escolas. Durante o governo de Ernesto Geisel inicia-se lentamente um 

processo de redemocratização onde as questões sexuais voltam a ser abordadas por revistas, 

programas de televisão e livros, tendo como outros fatores alarmantes, para discutir a necessidade da 

                                                           
73 GARCIA, Luciana Juvelina Vaz. O Processo de Educação Sexual na Escola: Um Estudo de Caso sobre a 
conceituação, significação e representação compreensiva de Professores da Rede Municipal de Ensino de 
Camboriú-SC sobre Educação Sexual. p.81. Dissertação (Mestrado em Educação e Cultura) – Universidade Estadual de 
Santa Catarina, Florianópolis, 2005. 
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orientação sexual nas escolas, o surgimento da epidemia da AIDS e a preocupação da gravidez na 

idade escolar (MONTARDO, 2008).  

Foi nessa ritmicidade de inclusão e exclusão, de iniciativas reprimidas e políticas prós e 

contras, que a educação sexual foi ganhando espaço no cenário brasileiro, e em 1990 a educação teve 

enfoque no sexo seguro, nas doenças sexualmente transmissíveis e métodos contraceptivos, ou seja, 

as bases foram as atitudes preventivas. Essa onda de avanços progrediu com a criação dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN‟s) que abordam temas transversais e institui a educação 

sexual como um dos temas a serem trabalhadas nas escolas, sendo em 1997 consolidados no Brasil a 

escolarização de uma educação sexual (CÉSAR, 2009).  

É interessante notar que mediante tantos fatos históricos, há apenas 16 anos que se exige a 

educação sexual nas escolas, fato que provavelmente explica porque professores conservadores tem 

resistência de tratar do tema. Afinal isso é fruto de um processo cultural, por isso é válido chamar a 

atenção que o trabalho de sexualidade na escola exige um profissional, metodologia e apoio especial, 

para que o trabalho seja eficaz. 

Sexualidade é um tema anfibológico, fazendo com que muitas pessoas tenham receio de falar 

sobre tal assunto, pois é rodeado de tabus e preconceitos se tornando um dos temas mais complexos 

tanto para o professor quanto para os alunos (QUIRINO, 2013). Segundo Freud apud Programa 

Adolescer (2013) a sexualidade pode ser entendida como uma carga energética que se distribui pelo 

corpo de maneiras distintas. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) apud Quirino (2013): 

Define e caracteriza a sexualidade como o aspecto central que perpassa toda a vida 

do ser humano e envolve sexo, identidade e papeis de gênero, orientação sexual, 

erotismo, prazer, intimidade e reprodução. A sexualidade é experimentada e 

expressada através de pensamentos, fantasias, desejos, crenças, atitudes, valores, 

comportamentos, práticas, papéis e relacionamentos. Mesmo que a sexualidade 

possa incluir todas essas dimensões, nem todas são sempre experimentadas e 

expressadas. A sexualidade é influenciada pela interação de fatores biológicos, 
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psicológicos, sociais, econômicos, políticos, culturais, éticos, legais, históricos, 

religiosos e espirituais74.  

Assim, vê-se que o tema sexualidade não envolve somente o ato sexual, mas sim diversos 

outros fatores como discurso sobre o corpo e formação de conhecimentos. Porém foi ao decorrer da 

história da educação no nosso país que a sexualidade foi muitas vezes banida e, talvez por 

consequência disso, ainda é um assunto que permite um amplo espaço para dúvida. A escola tem um 

grande papel de passar para seus alunos as vertentes da sexualidade, pois é através desse 

conhecimento que os adolescentes e jovens vão saber quais os riscos que o sexo pode trazer para a 

vida, respeitar a condição sexual do outro, até mesmo se conhecer melhor. Porém fica uma 

preocupação: será que as escolas estão, de fato, abordando esse tema em seus espaços? Como está 

a visão dos alunos a respeito da sexualidade? Para podermos ter possíveis respostas a essas 

perguntas, bem como saber como a escola em pleno século XXI está preparando os alunos para uma 

sexualidade e sexo livre de duvidas ou medos, este artigo tem como objetivo diagnosticar qual a 

percepção, o conhecimento e vivência dos adolescentes e jovens entre 13 e 21 anos, estudantes de 

uma escola de rede pública da cidade de Paulo Afonso, Bahia. 

MATERIAL E MÉTODOS  

 As bases desse trabalho foram obtidas através do diálogo indireto com os alunos por meio de 

um questionário, semiestruturado, anônimo, também utilizado por Correia, Cavalcante, Egito e Maia 

(2011) na perspectiva de que essa metodologia amenizaria o constrangimento dos alunos ao tratar do 

tema, bem como preservaria a imagem destes, visando também obter informações com um grau maior 

de veracidade devido ao anonimato, bem como foram construídas informações com base no diálogo 

informal, indireto, que se conduzia naturalmente durante a aplicação dos questionários.  

Foram aplicados 151 questionários em escola de rede Pública da cidade de Paulo Afonso, 

Bahia, a estudantes desde o oitavo ano do Ensino Fundamental (E. F) ao Terceiro ano do Ensino 

Médio (E. M), sendo escolhida aleatoriamente uma turma por série, onde se aplicou 24 questionários 

                                                           
74 QUIRINO, Josiane da Silva. Sexualidade na escola: Encaminhamentos metodológicos na perspectiva dos 
professores de ciências. 2013. p.115. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Educação Matemática) - Programa 
de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática da Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2013. 
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no oitavo ano do E. F, 34 no nono ano do E. F, 21 no primeiro ano do E. M, 25 no segundo ano do E. M 

e 16 no terceiro ano do E. M. 

As questões foram construídas espelhadas nos trabalhos de Vonk, Bonan e Silva (2011), 

embasando a discussão sobre seis eixos, o primeiro social, valorizando as informações pessoais, como 

idade e gênero para um comparativo com o nível de vivência e conhecimento. O segundo eixo foi a 

fonte de obtenção de informação sobre o sexo, diagnosticando os meios ou membros sociais que tem 

mais influência ou atingem o público alvo com mais intensidade.  

O próximo diálogo se deu através do questionamento a respeito do conhecimento entres os 

alunos sobre doenças sexualmente transmissíveis e métodos de prevenção, tendo em vista que há 

iniciação à vida sexual na idade escolar é comum e poucos sabem sobre essas temáticas. O quarto 

eixo se deu através da reflexão das consequências e conflitos do sexo sem orientação, almejando a 

reflexão, conscientização e diagnóstico da vivência dos discentes. 

A quinta temática intitulada como específica, buscou conhecer, dentre outras questões se os 

alunos havia ou não iniciado a vida sexual e se sim, com que idade, de que forma ocorreu e se houve 

ou não orientação. Por fim o último ponto do trabalho visou inquietar os alunos por meio da analise de 

três situações que envolviam a precoce iniciação a vida sexual, a homossexualidade (entre homens) e 

a adoção de crianças por homossexuais (nesse caso, mulheres).  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

I eixo - Social 

O público trabalhado variou de idade entre 14 e 21 anos, composto por cerca de 60% do 

gênero feminino. A maioria dos alunos (60%) se diz Católica, apenas 0,8% diz não ter religião. Todos 

moram com pelo menos uma pessoa da família.  

Vários resultados foram obtidos a partir desse estudo, assim destacá-los-emos em sessões a 

seguir: 

II eixo - Obtenção de orientação sexual  

Com quem obtém orientação sobre sexo? 
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Como se pode ver no gráfico I, a maioria dos alunos diz que procuraria os pais e os amigos. A 

escola também foi muito citada, ganhando para os livros e internet que foram uns dos menos citados. 

Isso mostra que os alunos procuram fontes mais dinâmicas, que têm experiências passadas (pais) ou 

que pelo menos compreendam suas dúvidas (amigos). Essa relação escola-pais (duas das opções 

mais citadas) é interessante, como mostra os PCN‟s ao abordar sobre a importância da escola na 

orientação sexual: 

A sexualidade é primeiramente abordada no espaço privado, por meio das relações 

familiares. Assim, de forma explícita ou implícita, são transmitidos os valores que 

cada família adota como seus e espera que as crianças e os adolescentes 

assumam. De forma diferente, cabe à escola abordar os diversos pontos de vista, 

valores e crenças existentes na sociedade para auxiliar o aluno a construir um ponto 

de auto-referência por meio da reflexão. Nesse sentido, o trabalho realizado pela 

escola, denominado aqui Orientação Sexual, não substitui nem concorre com a 

função da família, mas a complementa. Constitui um processo formal e 

sistematizado que acontece dentro da instituição escolar, exige planejamento e 

propõe uma intervenção por parte dos profissionais da educação75.  

                                                           
75 Parâmetros Curriculares Nacionais. Orientação Sexual. p. 285-336. 
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Gráfico I: Fonte de onde os alunos obtém orientação sobre sexo.
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Assim, é nítido que as fontes procuradas pelos alunos são as melhores possíveis, pois nessas, 

os adolescentes e jovens não encontrarão opiniões adversas, mas sim, opiniões que se completam.  

 

Qual pessoa você escolheria para orientar sobre sexo? 

Tabela I: Pessoa escolhida para orientação sobre sexo 

PESSOA 8º ano 9º ano 1º ano 2º ano 3º ano TOTAL 

Alguém do 

mesmo sexo 

4% 29% 19% 0% 6% 13% 

Alguém do 

sexo oposto 

4% 6% 14% 8% 12% 8% 

Alguém mais 

velho 

54% 38% 43% 24% 41% 40% 

Profissional 

da saúde 

25% 24% 29% 44% 12% 27% 

Profissional 

da educação 

13% 6% 0% 20% 18% 11% 

Sexo na 

prática 

13% 15% 0% 8%  8% 

Religioso 4% 29% 5% 20% 12% 16% 

Não 

respondeu 

4% 0% 0% 4% 6% 2% 

Como se vê na tabela I, a “pessoa mais velha” foi a resposta mais citada para se buscar 

orientação sobre sexo, seguido pelo profissional da saúde. Um “religioso” também foi bastante citado. 

Isso mostra que os adolescentes e jovens demonstram um caráter responsável por procurarem 

pessoas ditas mais experientes sobre o assunto ao invés de meios de comunicação (televisão, internet, 

entre outros). 

 

III eixo - Conhecimento sobre DST´s e anticoncepcionais 
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Como se adquire DST´s? 

 

Pelo menos 38% dos alunos citaram a camisinha como forma de proteção contra DST‟s e 17% 

não sabem como estas doenças são adquiridas. Um fato assustador é que esses 17% fazem parte dos 

alunos do Ensino Fundamental (todos os alunos do Ensino Médio citaram pelo menos um modo de 

transmissão). Surpreendentemente foram os alunos do 8º ano que tiveram o maior percentual das 

respostas dadas como “não sabem”.  

O ensino de ciências no 8º ano tem como um dos conteúdos contidos na grade curricular o 

ensino do sistema endócrino, o qual vai adentrar nos órgãos sexuais e possivelmente nas patologias 

que se pode adquirir através deles e, consequentemente, os modos de se prevenir também são 

passados. Porém não foi o que os alunos demonstraram aqui. Com esses dados, pode-se deduzir que 

os alunos não estão tendo aulas sobre o sistema reprodutivo abordando as DST‟s nas aulas de 

ciências ou que pelo menos eles não estão conseguindo absorver o conteúdo passado. 

Quais DST’s vocês conhecem? 

A gravidez indesejada é uma das consequências que o sexo sem proteção pode ocasionar. Outros 

problemas que podem acompanhar são as DST‟s. Quando questionados sobre as doenças 

sexualmente transmissíveis que eles conhecem, as mais citadas foram: AIDS, Gonorreia, Herpes e 

Sífilis, com 95%, 22%, 15% e 8% respectivamente. 
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Como você obteve informações sobre as doenças sexualmente transmissíveis? 

Tabela II: Método de obtenção sobre as Doenças Sexualmente Transmissíveis 

OPÇÕES 8º 

ano 

9º 

ano 

1º 

ano 

2º 

ano 

3º 

ano 

TOTAL 

Amigos - 3 1 1 2 6% 

Anúncios/Propagandas - - - 2 - 2% 

Aulas - - - 2 - 2% 

Boatos/Pessoas que 

comentam 

1 1 1 - 1 

3% 

Escola 1 16 7 15 5 36% 

Filmes 1 - - - - 1% 

Internet 1 8 3 7 5 20% 

Irmãos - 1 - - - 1% 

Livros/Jornais 2 1 2 1 4 8% 

Mãe - - 1 - - 1% 

Mídia - - - - 1 1% 

Médico - - - - 1 1% 

Pais 6 7 - 4 2 16% 

Palestras 1 - 9 - 1 9% 

Palestras na escola - - - 2 - 2% 

Parentes - - 1 - - 1% 

Pessoas mais velhas 1 - - 1 - 2% 

Pesquisas - - - - 5 4% 
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Posto de saúde - - 2 2 - 3% 

Professores 1 - 1 4 - 5% 

Revistas - - 1 - - 1% 

Trabalhos escolares - - 1 - - 1% 

TV 10 22 2 8 2 36% 

Não sabe 3 1 - - - 3% 

Não respondeu 3  3 2 2 8% 

Outros - 2 - - - 2% 

É de se esperar que as informações sobre as doenças sexualmente transmissíveis sejam 

passadas nas escolas, através dos professores, por meio de trabalhos e pesquisas escolares 

envolvendo o tema, onde os livros, a internet e as palestras se destacam como as principais fontes de 

informações, promovendo assim, o maior conhecimento sobre o assunto. A informação é dada também 

através dos diálogos entre amigos no âmbito escolar, tendo como resultado dessa interação, o 

testemunho de casos reais de pessoas conhecidas (amigos ou família) infectadas. Segundo Santos 

(2001) apud Brotto et al (2008): 

A escola, assumindo seu caráter de instituição, é provavelmente o espaço para o 

adolescente de mais intensa troca de informações, acadêmicas ou não, e de valores 

sociais, dentre os quais a sexualidade. Assim, sendo ou não sua intenção, ela lida 

constantemente com expressões da sexualidade, seja repreendendo, quando proíbe 

ou inibe determinadas atitudes e não outras, seja de acordo com seus princípios e 

normas implícitos ou explícitos, que nem sempre são claros para a comunidade 

escolar76. 

Atualmente a TV e a internet se apresentam como um dos principais meios de comunicação 

para se obter qualquer tipo de informação, seja por programas, propagandas, matérias, fatos reais 

entre outras formas transmitidas  pela TV, ou por sites, bate-papos, vídeos ou blogs, que cercam a 

                                                           
76 BROTTO, Léia Damasceno de Aguiar; COSTA, Livian Torezani Ribeiro da; MACIEL, Ethel Leonor Noia; MAGRES, Kamila 
Pagotto; RAMOS, Maria Cristina; VIEIRA, Rafael da Cruz Araújo. Conhecimento acerca da sexualidade entre alunos do 
ensino fundamental em Escola Pública Municipal de Vitória - ES. UFES, Rev. Odontol; v.10, n.3, p.23-30, 2008. 
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maioria dos alunos, tornando a informação sobre as doenças sexualmente transmissíveis acessível e 

diversa. 

Outro ponto bastante importante, é a busca de informações sobre DST´s aos próprios pais, que 

hoje em dia não é tão comum, pois os adolescentes, na maioria das vezes, não se sentem confortáveis 

para conversar esses assuntos com seus pais. Para que o diálogo ocorra são necessárias a vontade e 

a abertura para encontrar o outro, contudo, o que ocorre na comunicação de muitos pais e filhos é uma 

sucessão de acusações, em que o filho lamenta e os pais criticam e repreendem, como apresenta 

Shinyashiki (1992) apud Amaral & Fonseca (2006). 

Há poucos alunos que não sabem responder a esta questão, por falta de informação ou por 

não procurarem saber. A adolescência é a faixa de idade que apresenta a maior incidência de doenças 

sexualmente transmissíveis, onde aproximadamente, 25% de todas as DST‟s são diagnosticados em 

jovens com menos de 25 anos, como aborda Braverman (2000) apud Martins et al (2006), mostrando a 

importância dos adolescentes e jovens buscarem informações sobre essas doenças ou serem 

informados. 

 

 

Quais os métodos anticoncepcitivos você conhece? Sabe como usá-los? 

Tabela III: Métodos anticonceptivos mais conhecidos  

OPÇÕES 8º ano 9º ano 1º ano 2º ano 3º ano TOTAL 

Adesivo - - 1 - - 1% 

Anticoncepcionais 9 9 1 1 - 17% 

Camisinha 21 21 4 15 11 60% 

Ciclo 21 1 1 1 - - 2% 

Diafragma - - - - 1 1% 

DIU - - 3 9 1 11% 

DST´S 1 1 - - - 2% 

Injeção 4 4 5 5 1 16% 
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Preservativo - - 2 - - 2% 

Pílula do dia seguinte 9 9 10 10 4 35% 

Remédios/Comprimido 4 4 1 4 2 12% 

Nenhum 2 2 - - - 3% 

Outros - - - 1 - 1% 

Não respondeu 5 5 5 - 5 17% 

Conhecimento sobre o uso de anticoncepcionais 

Sim 4 9 4 2 5 20% 

Não 2 7 3 4 4 17% 

Mais ou menos 2 - - - - 2% 

Não respondeu 6 16 14 19 8 52% 

O alto conhecimento da camisinha como método anticoncepcional vem através da mídia por 

ser mais acessível e eficaz, sendo bastante divulgado também em Postos de Saúde e escolas, através 

de campanhas, como mostram Schor & Lopez (1990) apud Brotto et al (2008), onde as campanhas ao 

combate e prevenção às DST/Aids, através do uso da camisinha, foram bastante veiculadas nos 

últimos anos em todos os meios de comunicação. 

Pôde-se perceber que a pílula do dia seguinte foi bastante citada entre os discentes, por ser 

um anticonceptivo utilizado pelas mulheres para prevenir a gravidez indesejada. O fato pode ser 

justificado por haver uma maior divulgação quanto ao seu uso, de ser mais eficaz e de haver maior 

facilidade de compra, segundo Schor & Lopez (1990) et al Brotto (2008). Trazendo assim, um “conforto” 

na hora do ato sexual para muitos que ao recusarem o uso da camisinha se utilizam da pílula do dia 

seguinte como inibidor da gravidez, tornando o ato sexual mais “tranquilo”. Os remédios (comprimidos) 

e as injeções foram evidenciados por uma boa parte dos discentes, sendo estes também, os métodos 

mais relacionados com uso posterior à prática sexual.  

É relevante saber que nos dias atuais ainda existem pessoas que não conhecem nenhum 

método anticonceptivo, por não procurarem saber, por falta de informações ou até mesmo por acharem 

que nunca irão precisar.  
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Na pergunta posterior, a maior parte dos alunos confirmou saber fazer uso, porém percebemos 

que não envolvem todos os tipos de anticonceptivos, e sim, os mais simples e conhecidos, como é o 

caso da camisinha, que mesmo sabendo usar, preferem não fazer uso. Os principais motivos alegados 

para a não utilização da camisinha são: não gostar de usá-las, confiar no parceiro e a imprevisibilidade 

das relações sexuais, como afirma Almeida et al (2003) apud Martins et al (2006), sendo que esse alto 

índice também se deve a muitos alunos que possuem vida sexual ativa. Por outro lado, os que 

confirmam não saber utilizá-los, é devido a falta de informações necessárias ou por ainda não ter uma 

vida sexual ativa. Ainda assim, alguns ficaram em dúvida ao fazer uso dos anticonceptivos, 

respondendo “mais ou menos”, mostrando que não possuem constantemente a devida prática. A 

maioria dos discentes não quis se comprometer com essa questão, preferindo assim, não responder. 

Apesar de o conhecimento ser um elemento necessário para o uso, a literatura mostra que não 

existe associação entre os níveis de conhecimento e taxas de utilização. Uma das razões que poderia 

justificar esse comportamento seria a imaturidade psicoemocional, característica da adolescência, 

como relatam Belo & Silva (2004) apud Brotto et al (2008).  

 

 

 

Quem ou onde procuram obter anticoncepcionais? 

Tabela IV: Meios de obtenção de anticoncepcionais 

OPÇÕES 8º ano 9º ano 1º Ano 2º Ano 3º Ano TOTAL 

Amigos - 4 2 3 - 7% 

Farmácia 17 24 16 19 17 77% 

Pais  5 2 - 1 - 7% 

Posto médico - - 1 3 2 5% 

Mercado - - - 1 - 1% 

Outros - - - 1 - 1% 

Nenhum - 4 1 1 - 5% 

Não 3 3 1 2 6 12% 
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respondeu 

A maioria dos alunos entrevistados obtêm seus métodos anticonceptivos na farmácia, seguindo 

dos amigos, que na maioria dos casos são fontes confiáveis, fazendo com que a busca por 

anticoncepcionais se torne tranquila. Os discentes supreendentemente falam que obtêm os 

anticoncepcionais com seus próprios pais, sendo incomum estes conversarem assuntos sobre sexo 

devido ao medo e aflição. Posto médico e mercado também são pontos de acesso para obter os 

anticoncepcionais, porém são pouco procurados, porque nestes locais o fluxo de pessoas é constante, 

o que causaria grande constrangimento. Além do mais, há outros fatores que impedem a obtenção de 

anticonceptivos, como falam Cabral & Díaz (s.d.): 

Existem vários fatores que, em geral, afetam o acesso à anticoncepção da 

população, como serviços de saúde inadequados, pouca diversidade de métodos, 

medo dos efeitos da anticoncepção na saúde, desigualdades de gênero que afetam 

as decisões, etc. Para os adolescentes a situação se agrava, já que além desses, 

existem outros fatores que os levam a não usarem a anticoncepção ou mesmo 

fazerem um uso inadequado dela77. 

 

IV eixo - Conflitos 

Quais consequência do sexo você vivenciou? 

Tabela V: Consequências do sexo vivenciadas 

OPÇÕES 7ª Série 8ª Série 1º Ano 2º Ano 3º Ano TOTAL 

Amiga 

engravidou 

22 34 19 20 11 88% 

Engravidei 1 - - 1 - 2% 

Adquiri doença - - - - 1 1% 

Amigo (a) 

adquiriu 

doença 

1 - - 3 1 4% 

                                                           
77 CABRAL, Francisco & DÍAZ, Margarita. Anticoncepção na adolescência. p.1 – 8. 
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Não 

respondeu 

2 - 2 2 5 9% 

A partir destes resultados, percebe-se que a grande maioria dos discentes cita saber que 

amigas que engravidaram, tendo em vista que essa gravidez na maioria dos casos é indesejada, 

trazendo assim consequências para a nova mãe, criança bem como para toda família. Em segunda 

posição encontramos alunos que possuem amigos portadores de doenças causadas pelo sexo, o que 

passa a ser exemplo para aqueles que não tomam os devidos cuidados ou se relacionam com qualquer 

tipo de pessoa. Dentre os 121 discentes entrevistados, encontramos alguns que passaram pelas 

consequências do sexo, tanto de gravidez, como sendo portador de doença, isso porque o descuido 

levaram essas pessoas a passar por situações desse tipo, causando a exclusão e o preconceito por 

parte de alguns familiares e amigos. 

 

O que leva uma garota engravidar mesmo não querendo filhos? 

Tabela VI: Motivos que levam uma garota engravidar sem a intenção de ser mãe  

OPÇÕES 8º ano 9ª ano 1º ano 2º ano 3º ano TOTAL 

Porque não conhecem ou 

não sabem usar os 

métodos para evitar a 

gravidez  

4 6 3 4 4 17% 

Porque acham que isso 

não iria acontecer com 

elas 

7 14 4 12 2 32% 

Tem vergonha de pedir 

anticoncepcionais 

4 7 2 4 1 15% 

Porque quando está com 

desejo “tesão” não se 

pensa nessas coisas 

15 18 14 15 6 56% 

Outros 1 - - 2 - 2% 

Não sei - - - - 1 1% 
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Não respondeu 2 1 - - 3 5% 

A partir desta pergunta, foi possível perceber que a maioria dos discentes acredita que o 

desejo de fazer sexo “fala mais alto” que a própria consciência, podendo ocasionar uma gravidez 

indesejada. Outras pessoas acreditam que a gestação nunca irá acontecer com elas e por isso não se 

previnem durante o ato sexual. A gravidez indesejada na adolescência é profundamente perturbadora, 

é um susto existencial, um corte em seus planos de vida e, principalmente, um medo exacerbado da 

reação dos pais e do companheiro, que é imprevisível, segundo Abramovay & castro (2004) apud 

Martins et al (2006). Dentre as justificativas apresentadas por jovens e adolescentes para explicar as 

causas de uma gravidez precoce, alguns relataram não conhecer ou não saber como fazer uso de 

métodos contraceptivos, o que não é aceitável tendo em vista o contexto social em que estamos 

inseridos, marcado pelo fluxo constante de informação.  

Uma parcela menor dos entrevistados afirmou que o constrangimento causado pelo ato de 

pedir ou adquirir anticoncepcionais é um fator determinante para que ocorra a gestação e uma possível 

contaminação por Doenças Sexualmente Transmissíveis. Poucos discentes responderam outras 

situações que levariam a uma gravidez indesejada e, por fim, os demais afirmaram ainda não possuir 

opinião formada sobre as causas de tal situação. 

  

Qual seria sua  reação em um oportunidade de sexo, mas não tem camisinha? Por quê? 

Nessa questão, os discentes expuseram suas opiniões, na qual algumas foram semelhantes 

entre alunos de turmas diferentes. Cerca de 20% dizem que recusariam uma oportunidade de sexo 

sem camisinha, pois poderiam adquirir alguma doença ou até mesmo engravidar, 13% são precisas, 

sem deixar explicações e falam que não fariam sexo, 10% respondem que não fariam sexo no devido 

momento por medo de engravidar, e uma pequena parcela diz que faria sexo do mesmo jeito (1%). As 

outras opções expostas pelos discentes se tornam individuais, tendo em vista que 5% não sabem o 

que fazer nessa situação e 18% não responderam a questão.  

Cerca de 2% dos 121 discentes entrevistados responderam: “Eu acunharia, mas na hora da 

ejaculação tiraria o pênis”, também citaram: “Faria e depois daria (ou tomaria) pílulas”, e ainda: “Faria 

apenas com uma pessoa que conheço muito”. Estes três pensamentos defendem o ato sexual sem o 

uso da camisinha, onde o desejo e a satisfação do sexo são mais fortes que qualquer coisa, mostrando 

que a preocupação está somente voltada para uma futura gravidez indesejada, não imaginando as 
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diversas doenças sexualmente transmissíveis causadas pelo não uso da camisinha. À medida que os 

adolescentes não têm conhecimentos corretos sobre métodos contraceptivos, acabam perpetuando 

mitos, como a ideia de que o DIU atrapalha a relação sexual ou que o coito interrompido é eficaz na 

prevenção de gravidez. Dessa maneira, a inadequação do conhecimento sobre as diversas 

possibilidades contraceptivas atua como um fator de resistência ao uso, como cita Martins et al (2006) 

apud Brotto et al (2008). 

Por outro lado, cerca de 1% dos 121 alunos entrevistados, disseram: “Pode ser bom, mas sem 

camisinha não dá”, ainda citaram: “Não faria, pois gosto da minha vida e não quero acabar com ela”, e 

falaram: “Esperaria outra oportunidade, já com método de prevenção”. Nestes casos, os jovens 

possuem uma base de informações necessárias para saber lhe dar com esse tipo de situação, ou até 

mesmo se preocupam com os danos futuros que relações sexuais sem a devida prevenção podem 

trazer. 

V- Específico 

No quinto diálogo, dito como específico, iniciou-se questionando se os discentes namoravam 

ou não, 42, 15% afirmaram namorar e 57,02% não. Dentre os que namoravam, o tempo de namoro 

variava entre 1 mês a 4 anos, onde 37,19% informam conversar sobre sexo com o(a) namorado(a), em 

contrapartida 38,84%  afirmam não conversar, e o restante  23,4% não responderam. Sendo 

necessária esta compreensão, tendo em vista que grande parte dos adolescentes inicia a vida sexual a 

partir do namoro, muitas vezes sem diálogo sobre as consequências de uma sexualidade imatura, 

como expõem a partir do discurso de estudantes Vidal & Ribeiro (2008) em suas análises: 

A adolescência é a fase mais confusa e contraditória de um jovem e é nesse período 

que começam os beijos, abraços, namoros e etc. O que antes significava apenas 

beijinhos, hoje pode ser sinônimo de problemas, pois muitas vezes “ficar” acabam 

acontecendo o sexo apenas por simples prazer e interesse. O famoso sexo sem 

compromisso. Em certos casos não ocorre nenhum tipo de prevenção e é ai que 

surgem as complicações78. 

Já teve relações sexuais? 

                                                           
78 VIDAL, Elaine Italiano & RIBEIRO, Paulo Rennes Marçal. Algumas reflexões sobre relacionamentos afetivos e relações 
sexuais na adolescência. Fractal: Revista de Psicologia, v.20, n.2, p.519-538, 2008. 
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Os resultados obtidos com essa questão demonstram que boa parte dos alunos que 

participaram do trabalho já iniciou a vida sexual (36,3%), em contrapartida com 56,1% que 

responderam não ter tido relação sexual. Nesse contexto, 13,2% dos alunos narram fazer uso da 

camisinha durante o ato sexual, contudo preocupantemente 9% afirmam não fazer uso de camisinha, o 

qual pode acarretar inúmeras consequências se não há utilização de outros métodos para evitar 

doenças sexualmente transmissíveis ou uma gravidez não planejada. 

 

Com que idade teve a primeira relação sexual? 

Tabela VII: Resposta referente a idade da primeira relação sexual 

FAIXA-ETÁRIA 8º ano 9º ano 1º ano 2º ano 3º ano TOTAL 

Menos de12 - 1 1 - - 2 

Entre 12 e 14 3 5 1 2 1 12 

Entre 15 e 18 3 1 9 8 8 29 

Mais de 18 3 - - - 1 4 
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Gráfico III: Inicio a vida sexual
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Não responderam 15 27 10 15 7 74 

 

Quantos anos tinha o seu parceiro (a)? 

Tabela VIII: Respostas referentes a quantos anos tinha seu parceiro na primeira experiência 

sexual 

FAIXA-ETÁRIA 8º ano 9º ano 1º ano 2º ano 3º ano TOTAL 

Menos de12 - - - - - - 

Entre 12 e 14 1 2 1 - - 4 

Entre 15 e 18 1 2 3 8 2 16 

Mais de 18 - 1 5 3 6 15 

Não sabem 3 1 1 1 - 6 

Não responderam 17 29 11 13 8 80 

 As duas tabelas expostas, demonstram que a maioria dos estudantes inicia a vida sexual entre 

15 e 18 anos (23,97%) e tem como parceiros indivíduos entre 15 e 18 ou maiores de 18, representando 

13,22% e 12,40% respectivamente.  Nessa perspectiva, 42,97% dos estudantes relatam ter tido 

informação sobre sexo antes da primeira relação e 6,61% não. Essas duas questões corroboram com 

os estudos de Vonk, Bornan e Silva (2011). 

Qual motivo te levou a ter a primeira relação  sexual? 

A nona tabela apresenta o motivo que conduziu os alunos a iniciarem a vida sexual. Dentre as 

respostas 14,88% dizem ter sido por amor, 12,39% por prazer, 1, 65% por pressão dos amigos, 4,13% 

devido a curiosidade e 57,02% não responderam. As respostas encontradas mostram um avanço na 

mentalidade dos alunos se comparadas com os resultados encontrados por Vidal e Ribeiro (2008), 

onde a maioria dos alunos narrou que muitos jovens fazem sexo só por prazer (35,4%) e apenas 25,1% 

discorreram que o sexo deve ser feito por amor e na hora certa. É válido ressaltar o alto número de 

discentes que tiveram a primeira relação sexual devido a curiosidade, mas o fato não é o buscar 

conhecer e sentir a vida através do corpo, o problema é de como essa busca ocorre, geralmente sem a 
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reflexão se isso é apenas uma resposta a estímulos corporais ou se há uma consciência além de 

sensações do que se esta sendo feito. 

 

Tabela IX: Motivo que conduziu a primeira experiência sexual 

RESPOSTAS 8º ano 9º ano 1º ano 2º ano 3º ano TOTAL 

Amor 3 2 7 2 4 18 

Prazer 1 4 4 4 2 15 

Pressão dos amigos 1 - - - 1 2 

Curiosidade 5 2 2 6 2 17 

Não respondeu 17 22 9 13 8 69 

 

Após sua primeira relação sexual, procurou alguém para converar? Quem? Como se sentiu? 

No último diálogo desse eixo, indagando após a primeira relação sexual, se alunos procuraram 

alguém para conversar, quem e como se sentiram, 61,15% não responderam. Entre os estudantes do 

oitavo ano, dois alunos dizem se sentir envergonhados, três não sabem definir o sentimento após o ato 

sexual e apenas um aluno diz ter conversado com o tio. Entre alunos do nono ano, três narram não ter 

procurado ninguém para conversar e dois procuraram amigos. 

Entre os alunos do Ensino Médio, no primeiro ano, quatro afirmam não ter procurado ninguém 

para conversar, outros quatro se sentiram bem e apenas um procurou a mãe e sentiu medo. Entre os 

alunos do segundo ano, sete não procuraram ninguém para conversar, três procuraram amigos, e 

apenas um acredita ter sido precipitada.  

Por fim, no terceiro ano, quatro discentes disseram ter procurado amigos, quatro se sentiram 

bem, se sentiram mal e apenas dois procuraram alguém para conversar (madrinha e mãe). 

É nítido entre as respostas dos discentes, a falta de diálogo, que pode ser justificada pelo 

receio de muitos de serem repreendidos, ou medo de castigos e rotulações oriundas dos pais e 

amigos, conduzem a maioria dos jovens a esconder ou envergonhar-se após a prática sexual. 
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V eixo - Sexualidade e Educação 

 

Você acha que a escola aborda temas sobre sexo de modo eficiente a suprir suas dúvidas? 

Tabela X: Respostas sobre se a escola aborda ou não os temas de modo eficaz 

RESPOSTAS 8º ano 9º ano 1º ano 2º ano 3º ano TOTAL 

Sim 11 10 7 11 1 40 

Não 8 21 9 11 12 61 

Pouco 3 2 1 1 2 9 

Não respondeu 2 1 4 2 2 11 

Nessa questão, os alunos do 8º ano afirmam em suas analises que a escola aborda a 

sexualidade e suas temáticas de modo eficiente a suprir as suas dúvidas. De acordo com esses a 

escola está contribuindo para um melhor entendimento sobre sexo.  No entanto, grande parte dos 

alunos do 2º ano, responderam sim e outros não, enquanto a maioria dos alunos da 9º, 1º e 3º ano 

afirma que não. Nessa perspectiva, percebe-se que a escola deixa uma lacuna no que diz respeito ao 

conhecimento sobre sexo. Segundo Sayão (1997) apud Santana (2006): 

Não há dúvida alguma que a escola desempenha uma função na educação sexual 

de seus alunos. O grande problema é que seus representantes diretos, os 

professores, não se dão conta disso em suas ações individuais e/ou coletivas79.  

 

Ao falar sobre sexualidade, como as aulas ministradas tratam as questões  hetero e 

homossexuais? 

Tabela XI: Respostas de como as aulas ministradas tratam as questões hetero e 

homossexuais 

RESPOSTAS 8º ano 9º ano 1º ano 2º ano 3º ano TOTAL 

Sim 10 7 4 13 5 39 

                                                           
79 SANTANA, Cristina Campos Paulistano. Orientação sexual no Ensino Médio: Uma questão de cidadania. p.26. 
Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior em Ciências Biológicas) – Universidade do Estado de Rio de Janeiro, Rio 
de Janeiro, 2006. 
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Não 1 9 3 1 8 22 

Não respondeu 4 14 13 10 2 43 

Não sabe 9 4 2 1 1 17 

De acordo com a tabela acima, a maioria dos alunos da 8º ano respondeu que as aulas 

ministradas tratam as questões hetero e homossexuais em sala de aula, mostrando, dessa forma que a 

escola na óptica destes, atende às suas expectativas em relação a esse tema.  Enquanto a maioria dos 

alunos do 9º, 1º, 2º e 3º ano responderam que as aulas ministradas não tratam dessas questões, 

mostrando, mais uma vez que a escola, de acordo com a maioria dos alunos, não atende as mínimas 

expectativas esperadas do papel que a escola deveria desempenhar. Segundo SANTOS (2012): 

A sexologia na escola é sempre ensinada de forma “padrão” colocando como natural 

os opostos se relacionarem, ou seja, a mulher e o homem, reproduzindo 

comportamentos ditos “normais”, tudo que passa dessa “verdade” induzida, a escola 

faz “vistas grossas”, e diz que não está dentro do cronograma de aprendizagem dos 

alunos80. 

 

Percebe-se que a escola, apesar de ter papel crucial na formação dos discentes, não está 

atendendo as necessidades mínimas dos alunos, com uma orientação deficiente a respeito da 

sexualidade e de sexo, e dessa abre uma enorme lacuna no processo de aprendizagem tanto para fins 

educativos como de vida. 

A escola fornece recursos para melhor orientação sobre sexo ? 

Tabela XII: A escola oferece recursos para melhor orientação sobre sexo? 

RESPOSTAS 8º ano 9º ano 1º ano 2º ano 3º ano TOTAL 

Sim 15 20 10 14 12 71 

Não 5 10 6 2 1 24 

Moderadamente 2 2 4 4 2 14 

                                                           
80 SANTOS, Vanessa dos. Homossexualidade no ambiente escolar. Revista Eletrônica: LENPES-PIBID de 

Ciências Sociais - UEL. Londrina, edição n. 2, v.1, jul-dez. 2012. 
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Não respondeu 2 2 1 5 2 12 

De acordo com a tabela acima, a maioria dos alunos do 8º, 9º, 1º, 2º e 3º ano respondeu que a 

escola não fornece uma diversidade de recursos, didático-lúdico-pedagógico para melhor orientação a 

respeito do sexo, mostrando, dessa forma, que a escola não está cumprindo seu papel, já que, 

segundo Saito e Leal (2000), a meta da escola é informar e formar, destacando-se assim, entre os 

grupos de referência, por esta ser sua função precípua. Nesse espaço pedagógico, a orientação sexual 

torna-se informativa e lúdica a discussão sobre sexo.  

Com base nos três questionamentos percebe- se que a escola não é satisfatória no que diz 

respeito aos questionamentos referentes a sexo. Os alunos objetam que a escola não cessa suas 

dúvidas sobre temas que deveriam ser muito claros e frequentes no ambiente escolar. Segundo Saito e 

Leal (2000), na escola, o debate é tímido e ocorre voltado mais para aspectos biológicos, reforçando a 

ideia da sexualidade ligada à reprodução. 

De acordo com os mesmo autores, o fato de haver orientação sexual na escola não influenciou 

no inicio das atividades sexuais, no entanto houve uma diminuição nos casos de gravidez na 

adolescência, reforçando o importante papel da instituição de ensino na formação desses jovens, 

ressaltando ainda, que os jovens que receberam aulas sobre orientação sexual usaram algum tipo de 

preservativo, apontando à escola como a fonte da informação. 

VII eixo – Situações 

 

Primeira situação:  

“Mariana tem 15 anos e seu namorado Felipe 16 , eles namoram a 4 meses e tem uma vida 

sexual ativa” 

A reflexão dos discentes a respeito da situação supracitada pode ser vista nos resultados, onde 

49,58% não responderam o questionamento proposto. Isso mostra que houve assim uma omissão ao 

caso.  Dos que responderam ficou evidente que boa parte considera o fato normal (10,47%), outra 

acredita que não é certo (3,3%). Alguns dos entrevistados creem que seja pouco tempo de namoro 

para o ocorrido (6,61%) e 5,78% vê como algo precoce. Há ainda os que não são contra, mas desde 

que haja prevenção, não se detecta nenhum mal, 4,95%. No mais, se seguiram variadas respostas 

(14,4%). Segundo COSTA et al (2001)  a  sexualidade faz parte da vida e está ligada ao 

desenvolvimento global do indivíduo, constituindo um dos elementos da personalidade. Muito se 
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discute sobre sexualidade precoce e suas consequências. Conforme uma matéria publicada pelo Portal 

Saber (2009), que traz uma entrevista da psicóloga Kelly Uruena: 

A sexualidade é precoce na medida em que o pré-adolescente ou adolescente tem o 

conhecimento da sexualidade, mas não sente segurança e não tem ainda a 

maturidade necessária para estar na atividade sexual ativa, mas por alguma 

necessidade própria da idade não assume esses sentimentos e faz escolhas muitas 

vezes precipitadas. A questão hormonal também não pode ser desprezada nesta 

questão. Quanto às consequências, estão a gravidez indesejada, DST‟s e traumas 

psicológicos em relação ao sexo. A sexualidade precoce pode ter relação no 

momento em que vivemos ao acesso fácil às informações sobre o sexo, à mídia e 

também nas relações familiares onde o falar sobre sexo não é “proibido”, algumas 

escolas também introduzem a Educação Sexual aos seus alunos e isso também 

pode acentuar a curiosidade... Alguns adolescentes também sentem receio de dizer 

NÃO, por medo de não ser aceito no meio dele, o que  é característico da idade e da 

fase dele mesmo81. 

 

Segunda situação: 

“ Joel e Felix são estudantes do primeiro ano do ensino médio e namoram há dois anos, ao se 

beijarem no corredor da escola durante o intervalo foram advertidos pela professora que deixassem de 

“safadesa” sendo encaminhados a direção e posterioemente suspensos”. 

Observando-se os resultados referentes à situação proposta, maioria, 25,61% não expôs seu 

ponto de vista ao fato. Em relação ao preconceito, (16,52%) afirma que a ação da professora revelou 

características do mesmo. Considerando que existam pontos de vista diversos, houve os que 

achassem o ato transcorrido normal e anormal com 2,47% e 1,65%, respectivamente. Uma minoria 

classifica a atitude da professora homofóbica. Sobre o tema homoafetividade, DIAS (2002) declara: 

As questões que dizem com a sexualidade sempre foram e ainda são cercadas de 

mitos e tabus, e os chamados “desvios sexuais”- tidos tais como uma afronta a 

moral e aos bons costumes-permanecem alvo da mais profunda rejeição social. 

Essa visão polarizada é extremamente limitante. Tudo que não produz o modelo 

                                                           
81 Portal do Saber. Sexualidade precoce. 2009. Disponível em: <http://psiconerds.blogspot.com.br/ > Acesso em: 06 de 
Nov, 2013. 
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estabelecido, não se encaixa nos padrões postos, acaba por ser rotulado de 

“anormal”, ou seja, fora da normalidade. No Brasil, como em praticamente todos os 

países do mundo, há uma nítida tentativa de negar a existência dos vínculos afetivos 

homossexuais, o que gera um sistema de exclusão permeado de preconceito82. 

 

Terceira situação: 

“Pedro é um menino de 12 anos que foi adotado por um casal de mulheres. Quando convidado para participar 

das festas do dia dos pais na igreja, falou ao lider religioso que tinha duas mães , sendo dessa forma excluido do 

evento.” 

Como analisada nas situações anteriores , um número expressivos de alunos não expressaram suas opniões 

(27,27%). Entre os que responderam 16,52% consideram a atitude como preconceituosa, enquanto 17,35% 

apresentaram respostas diversas. Visando a adoção de crianças por casal homossexual, DIAS (2004) declara: 

As relações sociais são marcadas pela heterossexualidade, e enorme é a 

resistência em aceitar a possibilidade de homossexuais ou parceiros do mesmo 

sexo habilitarem-se para a adoção. São suscitadas dúvidas quanto ao sadio 

desenvolvimento da criança. Há a equivocada  crença de que a falta de referências 

comportamentais  de ambos os sexos possa acarretar sequelas de ordem 

psicológica e dificuldades na identificação  sexual do adotado. É sempre 

questionado se a ausência de modelo do gênero masculino e feminino pode 

eventualmente tornar confusa a própria identidade sexual, havendo o risco de o 

adotado tornar-se homossexual. Também causa apreensão a possibilidade de o 

filho ser alvo de repúdio no meio que frequenta ou vítima do escárnio por parte de 

colegas e vizinhos, o que poderia lhe acarretar perturbações psicológicas ou 

problemas de inserção social... Nada justifica a estigmatizada visão de que a criança 

que vive em um lar homossexual será socialmente rejeitada ou haverá prejuízo a 

sua inserção social. Identificar os vínculos homoparentais como promíscuos gera a 

falsa idéia de que não se trata de um ambiente saudável para o seu bom 

desenvolvimento. Assim, a insistência em rejeitar a regulamentação da adoção por 

homossexuais tem por justificativa indisfarçável preconceito83. 

                                                           
82 DIAS, Maria Berenice. União Homoafetivas: Uma realidade que o Brasil insiste em não ver. Revista Justiça & História, 
2002. 

83 DIAS, Maria Berenice. Adoção Homoafetiva. Casa da Maitê, 2004. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Não se deve ver a sexualidade como algo a ermo, mas a mesma deve ser considerada no 

âmbito global da condição do adolescente, integrando assim sua vida com seus companheiros, o 

circulo familiar, os locais onde passa e o colégio onde estuda. É preciso que desde cedo a educação 

sexual seja fornecida, trazendo assim responsabilidade e decisões firmes. Desse modo, o indivíduo no 

final da adolescência poderá ter assimilado os pontos básicos de sua identidade sexual.  

Educadores devem estar habilitados com preparo técnico e metodológico, levando o 

conhecimento ético e critérios científicos para lidar com todo trajeto biopsicossocial e pedagógico em 

relação à sexualidade do adolescente, sendo assim um suporte de informação constante sobre 

determinados assuntos que dizem respeito ao universo sexual em formação. 

 O conhecimento passado de forma veraz é de suma importância, pois, amadurecerá o poder 

de decisão do discente. É preciso que nessa fase de vida (adolescência) se estabeleça critérios de 

causa e efeito em relação aos atos cometidos. Não sendo assim, poderá haver experiências sexuais 

que condicionem a riscos, disseminação de informações inadequadas e preconceitos. Precisa-se 

considerar que a adolescência seja vivida de forma adequada, respeito mútuo e sem distinção de 

gênero. 

Os alunos do presente trabalho mostraram ter um conhecimento insipiente sobre sexo, as 

resposta da grande maioria, se resumem ao ato sexual, embasados geralmente no discurso de amigos, 

mostram não entender o que são DST´s e seus métodos de prevenção. No que tange o aspecto afetivo 

(hetero e homossexual) alguns alunos ainda revelam preconceitos ainda que mascarados em frente a 

relação de pessoas do mesmo sexo. 

Mediante aos dados obtidos a intervenção se apresenta como o caminho mais viável para 

atuação nas lacunas deixadas em virtude da ausência de uma orientação sexual eficaz.  Beraldo (s.d.) 

aponta que o trabalho sobre sexualidade na escola deve adotar como base três pilares: a transmissão 

de informações de maneira verdadeira, a eliminação do preconceito e a atuação na área afetivo-

emocional. Sobre este contexto deve-se ficar nítido que compete à escola a função de propiciar a 

orientação sexual e não a educação sexual, esta pertence a família, que irá transmitir o conhecimento 

de acordo com os costumes, tradição e religiosidade.  
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Por sua vez, a instituição de ensino deve agir de maneira a produzir resultados construtivos na 

vida dos discentes, tendo em vista muitas vezes os déficits deixados pelas famílias, devido a falta de 

diálogo. Wereber (1988) apud Garcia (2005) afirma que: 

As crianças e adolescentes, que aprendem a viver a sexualidade de maneira 

positiva, com prazer e satisfação, integrando-a harmoniosamente na personalidade, 

a desenvolver comportamentos afetivos e sexuais responsáveis (respeitando a si 

mesmo e aos outros), saberão adotar as atitudes e condutas adequadas com 

relação à fecundidade, à proteção contra gravidezes indesejadas e contra as 

moléstias sexualmente transmissíveis84. 

 

Nessa perspectiva a Universidade e a Escola não podem se omitir diante dos fatos aqui 

mostrados, e em parceria com os familiares, levar a uma educação e orientação sexual através de 

intervenções que conduzam os alunos a uma sexualidade sem medos ou arrependimentos.     

 

APÊNDICE I 

Universidadade do Estado da Bahia - UNEB 

 Campus VIII – Paulo Afonso  

Departamento de Educação - DEDC  

Colegiado de Ciências Biológicas 

 

O presente trabalho intitulado: Reflexões sobre sexualidade na adolescência, na óptica de alunos 
de rede escolar pública na cidade de Paulo Afonso, Bahia, Brasil, tem como objetivo diagnosticar 
através da aplicação deste questionário, bem como através da conversa informal durante a ida as 
escolas, qual a percepção, o conhecimento e vivência dos adolescentes entre 13 e 21 anos, estudantes 
de uma escola de rede pública da cidade de Paulo Afonso-Bahia. 

 

 
                                                           
84 GARCIA, Luciana Juvelina Vaz. O Processo de Educação Sexual na Escola: Um Estudo de Caso sobre a 
conceituação, significação e representação compreensiva de Professores da Rede Municipal de Ensino de 
Camboriú-SC sobre Educação Sexual. p.81. Dissertação (Mestrado em Educação e Cultura) – Universidade Estadual de 
Santa Catarina, Florianópolis, 2005. 
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Q U E S T I O N Á R I O 

I - Social 

Idade:                                                        Religião:  

Genêro: (  ) Masculino  (  ) Feminino      Área de Moradia: (  ) Rural (  ) Urbana 

Com quem mora?                           

II - Forma de obtenção sobre a orientação sexual 

- Com quem obtém orientação sobre sexo :  

(  ) pais  (  ) internet  (  ) escola  (  ) livros  (  ) amigos  (  ) Tv (  )  ninguém 

- Que tipo de pessoa, se pudesse, escolheria, para te orientar sobre sexo: 

(  ) Um religioso      (  ) profissional de educação    (  ) profissional da saúde                                       (  ) 

sexo na prática   (  ) alguém do mesmo sexo      (  ) alguém de outro sexo  (  ) alguém mais velho  

 

III- Conhecimento sobre  anticoncepcionais e DST´s 

Quais doenças sexualmente transmissivéis você conhece? 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Como se adquiri as DST´s? 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Como você obteve informações sobre as doenças sexualmente transmissíveis? 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 Quais os metodos anticoncepcitivos você conhece? Sabe como usá-los? 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Quem ou onde procuram obter anticoncepcionais? (  ) Farmácia (  ) Pais  (  ) Amigos  (  ) outros, quais? 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

IV- Conflitos 

-  Quais consequência do sexo que você vivenciou: 

(  ) amiga engravidou        (  )engravidei      (  ) amigo (a) adquirio doenças    (  ) adquiri doença 

- O que leva uma garota engravidar mesmo não querendo ser mãe:  
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(  ) Por que não conhecem  ou não sabem usar os metodos para evitar a gravidez  

(  ) Porque acham que isso não iria acontecer com  elas     

(  )Tem vergonha de pedir anteconcepcionais      

(  ) Por que quando esta com desejo “ tesão” não se pensa nessas coisas  (  ) Outros 

 

- Qual seria sua  reação em um oportunidade de sexo, mas não tem camisinha? Por que? 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

V-  Específico 

- Namora : (  ) sim (  ) Não, se sim , há quanto tempo ? ___________________________________ 

- Conversa com o namorado (a) sobre sexo: Sim (  ) Não (  ) 

- Já teve relações sexuais : (  ) sim (  ) Não                                   Usou camisinha? (  ) Sim (  )Não 

- Idade da primeira relação sexual:  (  ) antes dos 12  (  ) entre12 e 14   

                                                          (  )  entre 15 e 18  (  ) após os 18 

- Quantos anos tinha o seu parceiro (a): (  ) menos de 12  (  ) entre 12 e 14 

                                                                (  ) entre 15 e 18  (  ) mais de 18     (  ) não sabe 

- Tinha informação sobre  relação sexual : (  ) sim (  ) Não 

- Qual motivo te levou a ter a primeira relação  sexual:   

(  ) por amor  (  ) por prazer  (  )por pressão dos amigos  (  ) curiosidade 

 

- Após sua primeira relação sexual, procurou alguém para converar? Quem? Como se sentiu? 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

VI - Sexualidade e Educação 

-Você acha que a escola aborda temas sobre sexo de modo eficiente a suprir suas dúvidas ? 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

-Ao falar sobre sexualidade, como as aulas ministradas tratam as questões  hetero e homossexuais? 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

- A escola fornece recursos para melhor orientação sobre sexo ? 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

  

VII - Situações 
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Primeira situação:  

“ Mariana tem 15 anos e seu namorado Felipe 16 , namoram a 4 meses e tem uma vida sexual ativa” 

 

Segunda situação: 

“ Joel e Felix são estudantes do primeiro ano do ensino médio e namoram há dois anos, ao se beijarem 

no corredor da escola durante o intervalo foram advertidos pela professora que deixassem de 

“safadesa” sendo encaminhados a direção e posterioemente suspensos” 

 

Terceira situação: 

“ Pedro é um menino de 12 anos que foi adotado por um casal de mulheres. Quando convidado para 

participar das festas do dia dos pais na igreja, falou ao lider religioso que tinha duas mães , sendo 

dessa forma excluido do evento.” 

 

Comente sobre as situações acima citadas: 

Primeira situação: 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Segunda situação: 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Terceira situação: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
Obrigado, por responder este questionário, sua participação é muito importante 

para que futuras intervenções possam ser realizadas no âmbito escolar.  

Atenciosamente: Alan Pedro, Breno Vieira, Deyvison Rhuan, Jonathan 

Nascimento e Raila Soares, graduandos de Licenciatura em Ciências Biológicas. 

da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), campus VIII. 
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 A INSERÇÃO DO INDIVÍDUO NEGRO NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA 
BAHIA/CAMPUS VIII 

 The Insertion of the Black Guy at the State University of Bahia / CAMPUS VIII 
 

José Ricardo de Oliveira Santos 
Ana Caroline Pereira Lima 
Aiane Caroline Dias Silva 

 

RESUMO 
 
A educação necessária para a formação de pessoas críticas e construtoras de saberes está prevista no 
Art. 205 da Constituição Federal de 1988, que foi promulgada após séries crises socioeconômicas e 
socioculturais sofridas pelo o nosso país. Contudo, a educação não é alcançada por todos que compõe 
o Brasil, uma vez que o preconceito ainda está enraizado nas pessoas intolerantes que não aceitam a 
diversidade de cultura, etnia e sexualidade.  Diante dessas divergências, o atual trabalho visa explanar 
as dificuldades da inserção do indivíduo negro nas instituições de ensino superior brasileiro, mas 
precisamente da Universidade do Estado da Bahia/CAMPUS VIII. O trabalho será realizado a partir de 
pesquisa entre os próprios alunos na universidade, seja ele negro, branco ou índio para que se crie 
uma análise concreta da discriminação, ou não, em relação as ações afirmativas adotadas, tais como 
pré-vestibular e cotas raciais. 
 
Palavras chaves: Ações afirmativas. Racismo. Educação Superior  
 
 

INTRODUÇÃO 

 

A educação necessária para a formação de pessoas críticas e construtoras de saberes está 

prevista no Art. 205 da Constituição Federal de 1988, que foi promulgada após séries crises 

socioeconômicas e socioculturais sofridas pelo o nosso país. Contudo, a educação não é alcançada 

por todos que compõe o Brasil, uma vez que o preconceito ainda está enraizado nas pessoas 

intolerantes que não aceitam a diversidade de cultura, etnia e sexualidade.  Para eles as “pessoas de 

cor”, e tantos outros que fogem do padrão imposto pela sociedade não merecem e não devem ter o 

direito de ler e escrever. Mas, o que essas pessoas fizeram ou deixaram de fazer para receber tal 

tratamento, ou melhor, se o direito está previsto no artigo citado anteriormente, porque não respeitá-lo? 
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A região nordeste fora a grande pioneira da miscigenação do Brasil. Afinal, os primeiros 

contatos dos povos lusitanos, que traziam os negros nos porões dos imensos navios, iniciaram no 

extremo leste do país, mais precisamente na Bahia no ano de 1500. Hoje, percebe-se uma grande 

quantidade de raças no nordeste, dentre elas destacam-se o negro, o índio, o branco. Mas como em 

todos os quatro cantos do país, sempre há a rejeição e preconceito que privilegiam apenas as pessoas 

brancas e elitizadas.   

Pensar na crescente massa de exclusão social e educacional imposta pelos padrões, que 

rejeitam a formação acadêmica de alunos negros e índios e suas relações com patrimônios culturais de 

cada uma, é de fundamental relevância para que o esboço da igualdade criado em papeis brancos seja 

colocado em prática e as pessoas entendam e interfiram no processo étnico, cultural e social 

baseando-se nas leis da sociedade contemporânea.   

Os negros possuio mesmo direito que o branco tem de poder habitar os espaços que fornecem 

a educação, porque sentem a necessidade de aprender cada vez mais. Mas, refletir que são taxados 

como burros, delinquentes, ou meliantes é entristecedor, porque vivem-se em um país  conhecido 

principalmente pela mistura de raças. Vale ressaltar que os primeiros povos a habitar o Brasil, antes 

conhecido como Pindorama (em tupi-guarani pindó-rama ou pindó-retama, "terra/lugar/região das 

palmeiras") foram os índios e construído principalmente pela mão de obra negra. 

Esse sentimento de exclusão atribuída pelos “padrões sociais” pode ser dividida emclasses 

divergentes. Uma delas e a mais frequente é a marginalização social, quando o indivíduo é obrigado a 

se auto excluir socialmente, graças aos padrões que o define como marginal.A outrapode ser definida 

como superação intelectual, quando os “excluídos”, independentemente de sua cor, mostram o quanto 

são detentores do conhecimento e aprendizado, os únicos valores que podem oferecer o poder no 

âmbito social ao qual estão inseridos.   

E graças a essa segunda opção os negros começam a dar entrada nas universidades do país 

e mundo afora, fazendo com que, os índices de desigualdades sociais e econômicas da classe caíam 

drasticamente, rompendo barreiras jamais quebradas.  

Os resultados expostos pelo IPEA, IBGE, MEC e ONU para a sociedade que, informavam os 

baixos números de negros em universidades começaram a reduzir graças a ações afirmativas que 

ganharam visibilidade no país a partir dos anos 2000, quando as universidades e órgãos públicos de 

todas as regiões do país começaram a adotar o sistema de cotas em vestibulares e concursos e 
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programas de pré-vestibulares. A Universidade Estadual do Rio de Janeiro – UERJ – foi a pioneira ao 

adotar o sistema de cotas raciais, em novembro de 2001 (Lei nº 3708, de 9 de novembro de 2001) 

(MAGGIE, Yvonne; FRY, Peter, 2004), onde reservava pelo menos 20% das vagas para alunos negros. 

Mas, o sistema de cotas raciais não beneficia apenas os negros, mas sim todos os oriundos das 

escolas públicas do país.  

O assunto é bastante polêmico e nada indica que um dia deixará de ser. O Brasil tem 

atualmente a segunda maior população negra do mundo (atrás apenas da Nigéria) e é inegável que o 

país tem uma dívida histórica com negros, afinal foram 413 anos de escravidão.  

 Segundo o MEC, todas as instituições federais de ensino superior deve reservar pelo menos 

12,5%, ou seja, 1/8 de vagas para alunos de escolas públicas, tendo esta a metade de vagas destinada 

para alunos negros ou indígenas de todo o país. Esse novo sistema é uma forma de o Brasil pagar 

suas dívidas com os povos tradicionais que sofreram com a escravidão na era do Brasil Colônia (MEC, 

2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com isso, houve a entrada de mais de 35,8% de estudantes negros nas universidades do 

Brasil entre os anos de 2001 a 2011, segundo pesquisas da Pnad (Análise dos dados da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios) realizado pelo IBGE. Outro fator que ajudou nessa crescente em 
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universidades públicas ou privadas foi o PROUNI e FIES, onde o governo paga metade da 

mensalidade do curso e a outra metade do pagamento é efetuado pelo próprio discente. Uma nova 

oportunidade para que jovens de famílias carentes descem o ponta pé inicial para a sua formação 

acadêmica de sucesso.  

Mesmo com o auxílio que o governo oferece, os estudantes ainda presenciam o preconceito 

dentro das instituições de ensino superior. Andar pelos corredores e sofrer discriminação por 

apresentarem uma quantidade maior de melanina no corpo é uma das coisas mais hipócritas que já 

existiu na sociedade antiga e contemporânea. Deve-se lembrar de que, o Brasil conquistou uma 

variada mistura de raças recebendo o sinônimo de miscigenação. O país miscigenado, que se mantém 

graças à força e a garra do seu povo. Graças à cultura africana, indígena e lusitana, principalmente a 

cultura africana, como demonstra Albuquerque 2012: 

[...] Marcadamente africano pela profunda influência que se pode sentir pela 

assimilação dos costumes, tradições, religião, culinária e folclore do negro, que foi 

elemento base no desenvolvimento da economia agrícola e minéria no período 

colonial, e que imprimiu ao longo do tempo as suas marcas no Brasil [...] 

(ALBUQUERQUE, 2012. pg 15). 

Mas, ao mesmo tempo em que as universidades ainda carregam pilares da intolerância difíceis 

de serem derrubadas, elas também são formadoras de programas para a erradicação dos preconceitos 

sociais com a parceria da sociedade e de órgãos governamentais, ou não. Programas esses 

observados na Universidade do Estado da Bahia/CAMPUS VIII situada na cidade de Paulo Afonso, 

onde os graduandos juntamente com o diretor, professores e colaboradores promovem o Diálogos da 

Consciência. Um evento desenvolvido pelo Opará; e a UFRB que realiza o Fórum Internacional 20 de 

Novembro, que já está na sua II edição. Tais eventos promovem rodas de conversas sobre questões 

culturais das etnias brasileiras, no intuito de conscientização das pessoas.   

Diante das minhas vivências como um estudante negro na UNEB-BA/CAMPUS VIII, e um bom 

entendedor da cultura TUXÁ de minha cidade, Rodelas, percebi o quão relevante é explanar as 

dificuldades e conquistas dos graduandos negros nas universidades. Mostrando principalmente os 

métodos de entrada, como o sistema de ações afirmativas, o preconceito sofrido dentro e fora das 

instituições na sociedade capitalista e hipócrita que habita esse país de cores variadas. 
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OBJETIVO 

 

Geral 

 Levantar o número de indivíduos negros na Universidade do Estado da Bahia/CAMPUS VIII, de 

acordo com o sistema de ações afirmativas, ou não, bem como explanar as suas dificuldades 

com relação a sua entrada no instituto de ensino superior. 

 

METODOLOGIA 

 

O estudo foi desenvolvido na Universidade do Estado da Bahia/CAMPUS VIII, na Rua do Bom 

Conselho, situado na cidade Paulo Afonso, Bahia, Brasil. O município de Paulo Afonso está localizado 

na região de planejamento do Nordeste, Estado da Bahia, limitando-se a leste com os Estados de 

Alagoas e Sergipe, a sul com os Municípios de Santa Brígida e Jeremoabo, a oeste com Rodelas e a 

norte com Glória. A área municipal é de 1.700,4 km² e está inserida nas folhas cartográficas de Santa 

Brígida (SC.24-X-C-V) e Paulo Afonso (SC.24-X-C-II) na escala 1:100.000, editadas pelo DSG, 

respectivamente, em 1981 e 1985.A sede municipal tem altitude de 262 metros e coordenadas 

geográficas 9°24‟00” de latitude sul e 38°13‟00” de longitude oeste. O acesso, a partir de Salvador, é 

efetuado pelas rodovias pavimentadas BR-324, BR-116, BR-410 e BR-110 num percurso total de 450 

km (Figura 2). Paulo Afonso tem hoje 117.377habitantes. 

A pesquisa foi realizada no período de 07/09 a 08/11/2013, onde foientregue uma folha com4 

questões (anexo) semiestruturadas para 50 alunos do próprio departamento, sendo esses 40 mulheres 

e apenas 10 homens escolhidos nos corredores não tendo distinção de raça, já que o presente trabalho 

visa explanar além das dificuldades da inserção no indivíduo negro, a opinião de todos os discentes 

que compõem a universidade. As conversas informais entre os discentes também foram relevantes 

para o levantamento de dados. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O questionário teve como objetivo avaliar o conhecimento dos graduandos no que diz respeito 

ao sistema de cotas voltadas para os negros nas instituições de ensino superior. 

Dentre as mulheres, que foram maioria nessa pesquisa, das 40 mulheres 25eram negras, 

mostrando que o número de negras na universidade é mais alto que o número de mulheres brancas 

(10) e índias (5). O que mais chamou a atenção nesse quesito foi à conscientização de autodeclararão 

em ser negra na sociedade, mostrando que os valores culturais tornaram-se referência no âmbito. O 

número de homens brancos (8) no departamento foi mais elevado do à de homens negros (2). Os 

índios não apresentaram números representativos (Gráfico. 1).   

Gráfico. 1 – percentual do número de mulheres e homens negros, brancos e indígena na Universidade Estadual da 

Bahia/CAMPUS VIII 

 

Quanto aescolaridade (Gráfico. 2), 44 dos graduandos são oriundos de escola pública, 4 são 

egressos de escola particular e apenas 2 estudaram parte em escola pública e outra em escola 

particular. 
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Gráfico. 2 – Relação de graduandos egressos de escola pública, particular, ou que frequentou os dois âmbitos. 

Uma das questões propostas na pesquisa diz respeito à falta de sensatez que ocorreu há 400 

anos quando, mesmo libertos, os negros foram impedidos de estudar. Tendo, inclusive um dos maiores 

polímatas brasileiro a favor de tal medida, como Ruy Barbosa. E se o governo atual repetisse tal 

loucura, sancionando uma lei em que as pessoas fossem impedidas de estudar por questões raciais. A 

pergunta causou uma revolta muito grande nos entrevistados, aos quais responderam de forma 

unanime que, antes de qualquer atitude procuraria os seus direitos de cidadãos na sociedadee depois 

causaria uma revolta pública nas redes sociais para chamar a atenção dos órgãos defensores dos 

negros no Brasil e exterior, da mesma forma que aconteceu com o movimento “Vem Pra Rua”. 

Um dos entrevistados afirmou: “Primeiramente procuraria os meus direitos perante a justiça. 

Caso não obtivesse resultados, tentaria fazer uma mobilização contra o racismo”.Outro diz: “Começaria 

a fazer protestos e reivindicações para que a sociedade se mobilizasse e se organizasse para exigir 

educação para todos”. 

O ponto chave da pesquisa estava presente na segunda pergunta, em que os entrevistados 

foram postos em uma situação de dúvidas e confusões de pensamentos. A pergunta, apesar de ser 

clara e objetiva, deixou os entrevistados em uma saia-justa. Foi feito a seguinte pergunta: O que são 

ações afirmativas? Cite-as.A maioria dos entrevistados (39) não souberam responder a questão, 

solicitando posteriores explicação ao entrevistador; 6 entrevistados citaram duas das principais 

medidas de ações afirmativas, Cotas raciais e Pré-vestibulares; e 5 entrevistados responderam 

corretamente o que vem a ser ações afirmativas. “Ações que visam trazer igualdade e inclusão social 

de pessoas discriminadas, sendo elas cotas em empresas para deficientes e cotas em universidades 

para negros e índios”.  – afirmou uma das entrevistadas.  



Memórias Opará – Cadernos Resumitivos de Eventos Científico-Culturais do OPARÁ 

ANO 1, V.2, NOV.. 2013. 

 
      DIÁLOGOS DA CONSCIÊNCIA : Desfolclorização dos Sujeitos na Escola 

14 a 16 de Novembro de 2013 
Universidade do Estado da Bahia – Campus VIII 

Prédio Caminhos das Águas Espaço Sala de Reboco 

 
 

 

221 

Isso mostrou o quão desconhecido é tal assunto, o que auxilia no pré-conceito criado pela 

suma maioria dos graduandos no que diz respeito a cotas raciais nas universidades brasileiras. Sendo 

esta pautada nas duas últimas perguntas da pesquisa. “Qual a sua posição em relação a cotas 

raciais, para acesso às universidades?” 31 graduandos (28 negros; 3 brancos) responderam que 

são totalmente contra as cotas raciais para o acesso às universidades, porque uma vez que se luta por 

igualdade, deveria tratar cada indivíduo como igual na sociedade independentemente de sua cor. 

Entretanto, a igualdade, fonte de utopia dos entrevistados, ainda não foi alcançada pela minoria 

descriminalizada, nesse caso o negro. Tendo o governo, a obrigação de adotar tal sistema de entrada 

nas universidades para elevar o número dos mesmos nos centros de ensinos superior. Vale ressaltar 

que as cotas não define capacidade de nenhum indivíduo e nem facilita a sua entrada na universidade, 

ela apenas insere o negro em tal âmbito educacional, tendo ele ou ela o dever de conseguir a 

pontuação adequada. A única diferença é que o negro concorre com outro negro. “Se lutamos por 

igualdade, não é dando privilégio a determinados grupos de pessoas que a alcançaremos” – afirma um 

dos entrevistados.; 11 entrevistados (6 brancos; 4 negros; 1 índia) sugerem uma nova forma de adotar 

tal sistema de acesso às universidades: “Acredito que o sistema de cotas deve acolher alunos com 

grau de conhecimento reduzido (no caso de escolas públicas que apresentam menor quantidade de 

conteúdos em relação a escolas particulares). Não há motivos para existência das cotas raciais, uma 

vez que a raça não indica a capacidade de ninguém”. Observa-se uma falta de conhecimento muito 

grande em relação as cotas, uma vez que as cotas, apesar de ter sido criado para diminuir as 

desigualdades raciais nas universidades, passou a abranger os oriundos das escolas públicas de todo 

o país, sem distinção de cor.  Apenas 9 entrevistados são a favor da cota (8 negros; 1 índia), tendo 

esses a consciência de que a cota racial é um sistema adequado para a entrada justa dos negros nas 

universidades. 

O que mais chamou atenção nesse quesito foi o oportunismo de dois entrevistados em usar o 

sistema de cotas para o acesso à universidade, e ao mesmo tempo ser contra as cotas raciais. Sendo 

dois brancos que no momento da inscrição do vestibular se declaram como negros, mas não carregam 

pilares culturais de tal etnia.  

Dos 50 entrevistados 26 não entraram pelo sistema de cotas raciais, enquanto que 24 

entraram.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sabemos que a educação é um dos principais meios para uma vida digna na sociedade 

contemporânea ao qual estamos inseridos na qualidade de cidadãos, seja no Brasil ou mundo afora. 

Tal virtude está prevista em lei, e na formação dos sensatos que habitam o país. Entretanto, ser 

impedido de garantir uma oportunidade de ensino de qualidade melhor por questões raciais ainda é um 

dos maiores problemas enfrentados pela população negra. 

O Brasil, apesar de sua imensidão e riqueza ainda carrega traços daquela que foi um dos 

maiores erros cometidos pelos representantes maiores do país, a escravidão. E isso é objetivamente 

claro e perceptível quando relacionamos o nível de escolaridade que a suma maioria negra apresenta 

em relação à população branca elitizada, ou não. 

Os negros são os que mais sofrem no que diz a educação. São maioria na zona de educação 

deficiente do país, a escola pública, e poucos apresentam um poder aquisitivo acessível para a 

reparação dos estudos. Contudo, graças, às ações afirmativas, tais como cotas e pré-vestibulares 

gratuitos, impostos pelo governo nos anos 2000os alunos negros começaram a dar entradas nas 

universidades espalhas pelo país. Vale ressaltar que tal medida não diminui a capacidade dos 

interessados, mas sim os ajudou a corresponder as suas expectativas de um futuro melhor para suas 

vidas.  

Sendo assim, os negros e negras, onde seus ancestrais foram os maiores construtores da 

nação brasileira, tomaram consciência de que também são detentores da educação e estão mudando a 

cara do país. Retirando a mancha do preconceito e da intolerância. Tudo isso baseado na sensatez e 

sensibilidade do seu auto reconhecimento.  
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ORIENTAÇÃO SEXUAL ATRAVÉS DOS PROJETOS QUEBRA TABU E VALE 

SONHAR NUMA ESCOLA DO INTERIOR DE ALAGOAS. 

 

Edmilson Genuino Santos Junior/a85 
Glício Siqueira Sandes/a86 

Erilainy Silva/a³  
 

O termo sexualidade surgiu no século XIX, marcando algo diferente do que apenas um 

remanejamento de vocabulário. O uso desta palavra é estabelecido em relação a outros fenômenos, 

como o desenvolvimento de campos de conhecimento diversos; a instauração de um conjunto de 

regras e de normas apoiadas em instituições religiosas, judiciárias, pedagógicas e médicas; mudanças 

no modo pelo qual os indivíduos são levados a dar sentido e valor a sua conduta, desejos, prazeres, 

sentimento, sensações e sonhos (FOUCAULT, 1998. p. 9.). 

O exercício da sexualidade na adolescência poderá constituir risco de grau variável para 

comprometimento do projeto de vida e até da própria vida, bastando para isto lembrar conseqüências 

como a gravidez precoce, o aborto, AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis (SAITO e 

LEAL, 2000). Para contextualizar essa citação de Saito e de Leal, destacamos as aulas de orientação 

sexual, antes de “exclusividade da família”. Este tipo de orientação passou a fazer parte 

transversalmente do currículo escolar, sendo mais destacada nas disciplinas de ciências e de biologia. 

A partir do século XVII, formou-se uma aparelhagem para a produção de discursos sobre o 

sexo, a qual, baseada na técnica da confissão, possibilitou a constituição do sexo como objeto de 
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verdade. A confissão difundiu amplamente seus efeitos – entre outros, na pedagogia – e, através de 

dispositivos que passaram a produzir discursos verdadeiros sobre o sexo, pôde aparecer algo como a 

sexualidade, enquanto verdade do sexo e de seus prazeres. A sexualidade, portanto, não é um sistema 

de representações, mas uma economia dos discursos. E no jogo de dizer a verdade sobre o sexo, 

constitui-se um saber, saber este que nos constitui como sujeitos (ALTMANN, 2003). 

Paradoxalmente, no Brasil, são poucos os estudos relacionados ao exercício da sexualidade e 

à abordagem da educação sexual. Na família o diálogo é ainda pobre ou inexistente; na escola, o 

debate é tímido e ocorre voltado mais para os aspectos biológicos, reforçando a idéia da sexualidade 

ligada à reprodução e tanto educadores como profissionais de saúde permanecem com posturas 

impregnadas de preconceitos e tabus (SAITO e LEAL, 2000). 

A educação sexual é prioritariamente uma competência da família, pois é peça chave na 

formação da identidade de gênero e no desempenho dos papéis sexuais de seus filhos (FONSECA, 

2004). A família mesmo que não dialogue abertamente sobre sexualidade, é quem dá as primeiras 

noções sobre o que é adequado, ou não, por meio de gestos, expressões, recomendações e proibições 

(ECOS, 2004). 

Independentemente da participação familiar no processo educativo, a 

sexualidade está abertamente debatida na sociedade e nos meios de 

comunicação, como a televisão, o rádio e a Internet, que têm influenciado 

diretamente o comportamento do adolescente com um bombardeio de 

informações em sua maioria, distorcidas sobre a sexualidade (JARDIM e 

BRÊTAS, 2006). 

Nos últimos anos o termo “educação sexual” tem sido substituído por “orientação sexual”. É 

curioso notar que, no campo de estudos de sexualidade e nos movimentos sociais, “orientação sexual” 

é o termo sob o qual se designa a opção sexual, evitando-se, assim, falar em identidade. Outrossim, no 

campo da educação, essa escolha parece estar ligada ao termo “orientação educacional”. 

Historicamente, os orientadores educacionais dividiram com os professores de Ciências a 

responsabilidade por trabalhar esse tema na escola (BONATO, 2002). 

 

SOBRE A RELAÇÃO ENTRE ESCOLA E ORIENTAÇÃO SEXUAL 
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Com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação em 1996 e com o lançamento dos 

PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) tanto a orientação sexual, como ética, saúde, meio 

ambiente, pluralidade cultural e trabalho e consumo passaram constituir os chamados “temas 

transversais”. Entre os objetivo dos PCNs, foi o de estabelecer uma referência curricular nacional. No 

Brasil, essa é a primeira vez que o tema orientação sexual ou educação sexual é oficialmente inserido 

no currículo escolar nacional (ALTMANN, 2003). 

A escola, neste sentido, tem sido apontada como um importante espaço de intervenção sobre a 

sexualidade adolescente que, nos últimos anos, adquiriu uma dimensão de problema social. Mais do 

que um problema moral, ela é vista como um problema de saúde pública e a escola desponta como um 

local privilegiado de implementação de políticas públicas que promovam a saúde de crianças e 

adolescentes (ALTMANN, 2003). 

Seguindo esta reflexão, surgem várias perguntas importantes, algumas apresentadas por 

Altmann (2003): Por que a sexualidade tornou-se um problema em franca expansão por todo o campo 

pedagógico, atravessando as fronteiras das diversas disciplinas? Por que o poder público busca 

constituir políticas para gerir esta questão? O que explica o fato de a sexualidade ter se constituído 

como importante foco de investimento político e excepcional instrumento de tecnologias de governo? 

Deste modo, é necessário considerar o que justifica e como se sustenta a atual inserção desse 

tema na escola, pois a sexualidade adolescente, equacionada como um problema social, diante do qual 

a escola é convocada a intervir, imprime diretrizes no desenvolvimento do trabalho. E sobre a inserção 

da orientação sexual na escola podemos justificar pelo crescimento do número de casos de “gravidez 

indesejada” entre adolescentes e pela disseminação de casos de contaminação pelo HIV. 

Discutindo a questão da adolescência Jardim e Brêtas (2006) afirmam que: 

Vários temas tem sido muitos estudos na atualidade. Isso se deve ao fato de ter 

ampliado seu espaço etário diminuindo a infância e postergando o seu ingresso na 

fase adulta. Fisicamente, o adolescente está sob intensas transformações 

estimuladas pela ação hormonal característica da puberdade, com acontecimentos 

como a menarca e a semenarca, cada vez mais precoces, dentre outras alterações 

biológicas as quais propiciam uma série de eventos psicológicos que culminam na 

aquisição de sua identidade sexual. Ao final desta transformação os indivíduos 

estão aptos para a reprodução, entretanto, a grande maioria não desenvolveu as 

habilidades emocionais necessárias para isso. 
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Jardim e Brêtas dão ênfase aos PCNs quando falam que esta fase da vida, a adolescência, 

tem sido marcada por intensas mudanças no comportamento do individual e no seu coletivo, o que tem 

exposto o adolescente a muitos riscos físicos, psíquicos e sociais. E Altmann (2003) nos surpreende 

mais uma vez com outra grande reflexão: 

A sexualidade é o que há de mais íntimo nos indivíduos e aquilo que os reúne 

globalmente como espécie humana. Está inserida entre as “disciplinas do corpo” e 

participa da “regulação das populações”. A sexualidade é um “negócio de Estado”, 

tema de interesse público, pois a conduta sexual da população diz respeito à saúde 

pública, à natalidade, à vitalidade das descendências e da espécie, o que, por sua 

vez, está relacionado à produção de riquezas, à capacidade de trabalho, ao 

povoamento e à força de uma sociedade. 

 

Se a meta é informar ou, melhor ainda, formar, a escola destaca-se entre os grupos de 

referência por ser esta a sua função precípua. Nesse espaço pedagógico, a orientação sexual torna 

legal a discussão sobre sexualidade (SAITO e LEAL, 2000). Desse modo, Altmann (2003) nos faz mais 

um questionamento: 

Se a escola é uma das instituições onde se instalam mecanismos do dispositivo da 

sexualidade, há de se questionar como isto ocorre. De que maneira a sexualidade 

perpassa o espaço escolar, penetra na Educação Física, disseminando 

micropoderes sobre os corpos? 

 

A escola é o ambiente social no qual o indivíduo passa grande parte de sua vida, e é um dos 

principais elementos para contatos interpessoais (COSTA et. al., 2001), por isso deve contribuir para o 

desenvolvimento de uma educação sexual que promova no adolescente senso de auto-

responsabilidade e compromisso para com a sua própria sexualidade (FELTRIN e GIL, 1996). 

Dessa forma, a ampla inserção desse tema na escola parece estar ligada, por um lado, a uma 

dimensão epidêmica e, por outro, a mudanças nas expectativas de comportamento sexual associadas 

ao aparecimento da figura da “gravidez precoce”. A sexualidade adolescente desponta como um 

importante foco de investimento político e instrumento de tecnologia de governo, sendo a escola um 

espaço privilegiado de intervenção sobre a conduta sexual dos/as estudantes (ALTMANN, 2003). 
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Neste sentido, a família, a sociedade e a escola são as instituições básicas para o 

desenvolvimento das ações educativas, ajudando o adolescente a enfrentar as situações de risco 

muitas das quais por ele mesmo geradas. 

SOBRE O PROJETO QUEBRA TABU 

Na perspectiva de tornar a orientação sexual uma ação permanente e articulada, as Escolas 

Estaduais de Alagoas, por meio de suas coordenadorias, implantou no ano de 2012 o Projeto Quebra 

Tabu. Entre os vários objetivos deste projeto destacamos o de promover a orientação sexual não 

apenas a alunos que estão na adolescencia, mas a todos os alunos dos anos finais do ensino 

fundamental inclusive na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

Neste contexto, O “Quebra Tabu” é um desdobramento de um outro Projeto chamado “Ser 

Mulher”. Consiste na adequação e aprimoramento da metodologia, para atender a demanda de um 

currículo mínimo de educação sexual no ensino fundamental (jovens de 10 – 16 anos), nas escola 

públicas. O Objetivo principal é diminuir a vulnerabilidade dos jovens em relação a gravidez e 

DST/Aids, com o foco no empoderamento dos jovens para a tomada de decisão assertiva no 

relacionamento afetivo e sexual (KEPLAN, 2013). 

O projeto consta da aplicação de 3 oficinas de educação sexual pelo professor de ciências, 

para cada série do Ensino Fundamental (6º,7º,8º e 9º ano), totalizando 12 oficinas ao longo deste 

período escolar (ALAGOAS, 2013) distribuidos da seguinte forma. No 6º ano (10-11 anos) – 

Puberdade: 1ª oficina – Puberdade - As mudanças do corpo (corpo); 2ª oficina – Puberdade: 

expectativas pessoais e sociais (relação de gênero); 3ª oficina – Higiene (prevenção). 7º ano (11-12 

anos) – Corpo reprodutivo: 1ª oficina – Reprodução humana (corpo); 2ª oficina – 

Menstruação/Espermatogênese (relação de gênero); 3ª oficina – Responsabilidade/Diversão 

(prevenção). 8º ano – Corpo Sexual. 1ª oficina – Primeira vez - tomada de decisão (relação de gênero); 

2ª  oficina – Mitos e verdades da relação sexual (corpo); 3ª oficina -  Métodos contraceptivos 

(prevenção). E no 9º ano – DST/Aids: 1ª oficina – O corpo e as DST (corpo); 2ª oficina - Negociação da 

camisinha (relação de gênero); 3ª oficina – O uso e colocação adequada das camisinhas (KEPLAN, 

2013). 

Ainda de acordo com a Secretaria Estadual de Alagoas, no primeiro ano do projeto foi realizado 

um piloto no Estado de Alagoas em parceria com a Secretaria de Estado da Educação, com 30 
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escolas. Neste segundo ano de projeto, a proposta foi ampliar o número de escolas para mais 75 

escolas e envolver a o Programa Saúde nas Escolas – PSE (ALAGOAS, 2013). 

 

SOBRE O PROJETO VALE SONHAR 

 

O Vale Sonhar é um desafio no trabalho de educação sexual que busca motivar o jovem a 

prevenir a gravidez na adolescência. Diversos estudos que analisaram o comportamento sexual na 

adolescência mostraram que somente a informação, pura e simples, não é suficiente para o sucesso da 

prevenção da gravidez. A mais recente pesquisa, realizada pelo Programa de Saúde do Adolescente 

da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, constatou que o conhecimento dos métodos 

contraceptivos por parte das meninas não garante seu uso. Procurando uma nova abordagem para 

prevenir a gravidez na adolescência , a equipe do Instituto Kaplan, responsável pela criação e 

aplicação do projeto, deparou-se com a frase do Senador Teotônio Vilela " O sonho é próprio de todos 

nós. Não há nenhuma realidade sem que, antes, se tenha sonhado com ela". Imediatamente, tornou-se 

a inspiração na criação da metodologia do Projeto Vale Sonhar. Simples e clara, ela nos mostrou uma 

possibilidade de desenvolver a motivação  do jovem por meio da percepção do impacto da gravidez na 

realização de seu sonho maior - o projeto de vida (KEPLAN, 2013). 

Ainda em relação aos objetivos deste projeto, destacamos, identificar que a adolescência não é 

o melhor momento para se ter um filho. Conhecer o processo da reprodução, associado às práticas 

sexuais de risco. Conhecer o processo da reprodução, associado às práticas sexuais de risco. Em 

relação as oficinas, em menor número que as do projeto Quebra Tabu, também são divididas em três: 

Oficina 1: Identificação do Sonho,  Oficina 2: Nem toda relação sexual engravida e Oficina 

3: Engravidar é uma escolha. 

 

SOBRE A ESCOLA E A REALIZAÇÃO DOS PROJETOS 

 

 Localizada no sertão alagoano, a Escola Estadual Laura Maria Chagas de Assis está localizada 

no município de Santana do Ipanema, numa região denominada de médio sertão. A escola, de acordo 

com dados da assessoria pedagógica, possui mil trezentos e cinqüenta e dois alunos, divididos nos 
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turnos matutino, vespertino e noturno. A escola entrou em funcionamento no ano de 2002, ofertando o 

ensino fundamental do 6º ao 9º ano e ensino médio. 

 Em relação à aplicabilidade dos projetos, a escola está promovendo pelo segundo ano 

consecutivo, oficinas de capacitação dos professores para que sejam aplicadores em sala de aula. 

Tanto para o projeto Quebra Tabu, quanto para o Projeto Vale Sonhar, são convidados professores de 

ciências e biologia a participar de oficinas onde ocorre uma formação inicial para os professores 

novatos, e uma reflexão sobre os resultados obtidos na versão anterior do projeto. A metodologia dos 

dois projetos está baseada na realização de jogos sobre, higiene, prevenção, puberdade, anatomia e 

localização dos órgãos sexuais. Entre os objetivos do projeto Vale Sonhar destacamos os três 

principais: 1 – Propiciar a identificação do sonho e o impacto da gravidez não planejada na 

adolescência no projeto de vida; 2 – Conhecer os processos de reprodução humana e saber identificar 

as práticas sexuais de risco e; 3 – informar sobre os métodos contraceptivos e promover a 

aprendizagem sobre o uso dos mesmos, focando o uso da camisinha e a pílula do dia seguinte. 

 Por se tratar de um tema que apresenta um acentuado grau de intimidade, sempre nos 

deparamos com alunos acanhados nas primeiras oficinas, mas que aos poucos vão se envolvendo as 

atividades ao ponto da presença do professor ser a de um simples facilitador. Entre os vários pontos 

positivos proporcionado pelo projeto, destacamos a resoluções de dúvidas dos alunos sobre corpo, 

sexualidade e diversidade de gênero. Outro ponto muito importante que se deve destacar são os laços 

firmados entre professor e aluno, transpondo os muros escolares, tornando o professor um amigo 

confidente, onde o aluno, mesmo que de forma acanhada inicialmente, se abre, discute e tira dúvidas. 

É criado assim uma via de mão dupla, onde existem momentos que você não consegue definir que é 

aluno e professor. 

 

 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O desenvolvimento da sexualidade faz parte de todo ser humano e seu ápice talvez se dê na 

adolescência onde são vivenciadas grandes transformações no corpo e mente de cada indivíduo. Estas 
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mudanças precisam ser acompanhadas de perto para que através da prevenção se ofereça proteção 

(JARDIM e BRÊTAS, 2006). 

 Ao longo do tempo o termo sexualidade sempre foi visto com grande receio, cautela e repudio. 

Mas, devido ao grande surgimento de doenças sexualmente transmissíveis e devido ao certo 

despreparo ou até mesmo de vergonha da família por conversar e preparar os seus filhos para a 

prática sexual, a escola acabou herdando este desafio. Os PCNs foram e são essenciais para que este 

conhecimento seja construído de forma planejada, sólida e eficaz nas escolas de nosso país. A criação 

dos projetos Quebra Tabu e Vale Sonhar nas escolas estaduais de Alagoas está proporcionando uma 

aprendizagem satisfatória, tanto para os alunos, foco principal, como também mudando metodologia de 

muitos professores de ciências e de biologia que antes das oficinas de capacitação não sabiam como 

abordar o assunto ou abordava-o de forma rústica, sem levar em consideração a diversidade presente 

na sala de aula, o perfil dos alunos, os termos abordados e assim por diante. 

 Diante de tudo que foi exposto, cabe salientar que os dois projetos ainda estão em fase de 

implantação, mas que já apresentam resultados positivos, neste caso, resta acompanhar o de 

aplicabilidade o que acontecerá naturalmente nos próximos anos. 
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