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"A mais bela de todas as certezas, é quando os fracos e
desencorajados,

levantam suas cabeças e deixam de crer na força de seus
opressores."

Bertold Brecht
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PREFÁCIO

José Flávio da Paz1

É sempre uma satisfação apresentar uma obra à
sociedade acadêmica e, em especial quando esta é o
resultado de um esforço coletivo no sentido de colaborar
com a formação continuada de docentes, não somente das
séries iniciais, mas também de estudiosos das áreas da
educação, matemática, literatura e outras linguagens num
diálogo recíproco em prol a melhoria da educação na
contemporaneidade.

Pode-se, inclusive, afirmar que se trata de uma obra
eclética no seu sentido stricto sensu do termo, mas sem
a pretensão de apresentar formulas, receitas ou
procedimentos metodológicos milagrosos que resolvam
as mazelas socioeducacionais, ora presentes em nossa
sociedade, mas sugerir alternativas para os caminhos que
a educação em geral deve tomar.

Esta obra, Retextualização: educação, literatura e
linguagem, na sua segunda edição teve como
organizadores os professores José Flávio da Paz; Maria
Socorro Rodrigues Porto Santos e Néstor Raúl González
Gutiérrez, reunindo nove artigos/ensaios versando
sobre as mais diversas linhas de pensamento das Ciências
Humanas, a saber:

No Capítulo 1, sob o tema Liderança na escola,
as autoras Cleidinice Pinheiro Rebouças, Joana de Souza

1 Doutorando em Estudos Literários-UNEMAT; Mestre em Letras-UNIMAR;
Mestre em Estudos Literários-UNIR. Atualmente é Professor do Magistério
Superior da Universidade Federal de Rondônia-UNIR. Bolsista do Novo
Programa de Formação Doutoral Docente - Novo Prodoutoral da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-CAPES e
Universidade Federal de Rondônia - UNIR.
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Carvalho Rolim, Ana Célia Privado dos Santos Bezerra
e Maria Socorro Rodrigues Porto Santos (Organizadora
desta Obra), no qual é apresentado os resultados do
projeto “Liderança na Escola” e das palestras que
contemplaram todos os alunos do Ensino Fundamental II,
Ensino Médio e corpo pedagógico como um ato de
agradecimento à Faculdade Porto, onde foram
desenvolvidos os estágios supervisionados.

Na sequência, o Capítulo 2. Avaliação no 3º ano do
Ensino Fundamental, de Daiana da Silva Monteiro
Barbosa, Gerson da Silva Chaves, Marineide de Souza
aludem às práticas avaliativas nas escolas e propõem
como dar conhecimento a concepção de avaliação
vivenciada por uma professora no terceiro ano do ensino
fundamental. Este resultado de pesquisa esteve
fundamentado por autores como Jussara Hoffmann que
discorre da avaliação mediadora e Cipriano Carlos
Luckesi que traz uma breve explanação da avaliação da
aprendizagem escolar. Como procedimento metodológico,
os pesquisadores se utilizaram da pesquisa bibliográfica e
de campo, de forma qualitativa, por meio de entrevista.

Concluindo, portanto, que o ato de avaliar pode se
tornar uma prática ameaçadora, autoritária e seletiva, no
qual acaba tornando-se também, um ato de exclusão.

O Capítulo 3. Violência e modernidade no conto
“O cobrador” (1979), de Rubem Fonseca, dos
professores e pesquisadores, Habacuque Sousa Amorim e
Fernando Simplício dos Santos tem como objetivo geral
analisar o conto intitulado “O cobrador”, publicado no
livro homônimo, em 1979, pelo escritor brasileiro Rubem
Fonseca – um importante contista e romancista brasileiro,
que encontrou, na forma breve e concisa do conto, a sua
marca. Nesse sentido, a partir de teorias distintas, tem-se
como objetivo específico averiguar a maneira pela qual
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violência e modernidade estão estruturadas na narrativa
em questão. O conto “O cobrador” foi composto em um
momento de intenso agito social, tendo como pano de
fundo o período militar.

Desse modo, segundo os pesquisadores Amorim e
Santos (2019), Rubem Fonseca teceria a sua escritura em
torno de temas, como, por exemplo, a cidade e suas
mazelas sociais. Daqui, surge algo que versa sobre a
verossimilhança, detectável entre os seus contos e o
contexto da época. Para a consecução dos objetivos, a
pesquisa baseou-se nos seguintes teóricos: a) sobre a
violência: Jaime Ginzburg (2012), Karl Erik
Schöllhammer (2013), Walter Benjamin (1991); b) sobre
a teoria do conto: Júlio Cortázar (2004), Alfredo Bosi
(1995), Fábio Lucas (1989), Antonio Candido (2006),
Ricardo Piglia (2004); c) sobre a modernidade: Marshall
Berman (2007), Charles Baudelaire (2004), além de
dissertações e teses que tratam do tema ou da obra
literária em pauta.

No Capítulo 4. intitulado Literatura Infantojuvenil e
Poética Visual, texto deste organizador, tem como
objetivo apresentar estudos da representação da imagem,
seus significados, subjetividades e sentidos presentes na
obra intitulada “Poesia dos pés à cabeça”, do escritor
Adriano Bitarães Netto e ilustração de Rubem Filho,
sendo esta classificada como gênero poesia e direcionada
ao público juvenil. Objetiva-se ainda, expor conceitos,
fundamentos teóricos, métodos e procedimentos na
execução de pesquisas dessa natureza, bem como,
argumentar e defender a utilização da respectiva
publicação em ambientes escolares da Educação Básica
como instrumento incentivador do pensamento criativo e
da imaginação simbólica.
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O Capítulo 5. A Literatura Infantil como
Instrumento de Reflexão nas Práticas Ambientais, de
autoria da professora, arte-educadora e mestranda em
Estudos Literários, Josimeire Santos da Mata e da
pedagoga e intérprete de Libras, Luciana Oliveira
Monteiro apresenta argumentos salutares, no sentido de
um estreitamento relacional entre a literatura
infantojuvenil e o meio onde esses leitores estão inserido,
de maneira que possam caminhar juntos o crescimento
intelectual e a sustentabilidade local sustentável, ético e
crítico.

Temos como título do Capítulo 6. A importância da
afetividade no desenvolvimento do processo da
autoestima e da aprendizagem nas séries iniciais do
ensino fundamental i, proposta de autoria das pedagogas,
Juliana Pereira do Rosário Chaves e Vana Izabel De
Araújo Chalender que visam com a proposta temática
refletir sobre a importância da afetividade no
desenvolvimento do processo da autoestima e da
aprendizagem nas séries iniciais do Ensino Fundamental
I, enfatizando a necessidade de criar um ambiente escolar
de convívio afável entre todos os que nele estão
envolvidos, contribuindo para a formação integral do
aluno. O estudo teve como objetivo geral verificar
estratégias pedagógicas do professor sobre os aspectos
relacionados a afetividade e com os objetivos específicos
de identificar as características dos alunos com as
dificuldades de aprendizagem encontradas; verificar os
elementos que devem ser constituído para um bom
aproveitamento da aprendizagem e compreender as
necessidades da afetividade no processo ensino
aprendizagem. A metodologia aplicada foi bibliográfica
descritiva qualitativa de cunho exploratório e pesquisa de
campo realizada em três escolas públicas, sendo uma
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rede municipal de Porto Velho e duas da rede estadual,
com dois professores de cada uma das três primeiras
séries do Ensino Fundamental I, totalizando 18
professores. Foram realizadas 9 (nove) perguntas entre
abertas e fechadas.

Aprender a conviver em sociedade é um dos
objetivos da educação escola deste século, logo, é
necessário ensinar a conciliar a relação igualdade e
diferença, paz e violência, aceitação e preconceito, sendo
que esse processo exigirá dos professores uma postura
democrática e não autoritária onde trabalha a criatividade
e liberdade de expressão, que são contrários ao modelo
atual onde é esperado o mesmo comportamento para
todos, como se fosse possível colocar uniformes no
interior dos alunos.

No Capítulo 7 - A representação da figura feminina
como eixo conflitivo do gênero nas narrativas de
Chiziane e Senna Fernandes, o professor, pesquisador,
doutorando e organizador desta publicação, Néstor Raúl
González Gutiérrez faz alusão a representação do
feminino a partir dos cânones sociais e culturais que
consolidam formas de idealização e hierarquização
políticas e econômicas, atiçando discussões de vitalidade
ou enfraquecimento de potencialidades nos sujeitos
dialogantes das questões de gêneros, etnicidades e outras.

O estudo analisa a questões conflitantes de gênero
segundo o proposto por Simone de Beauvior no seu livro
“Segundo sexo” presentes nas obras: “Balada de amor ao
vento” de Paulina Chiziane e “A trança feiticeira” de
Henrique de Senna Fernandes.

A criação de diálogos entre as obras se sustenta na
literatura comparada, baseando-se nos postulados de
Sandra Nitrini (1997), Rene Wellek (1994) e Salvato
Trigo (1986), os quais contribuem teoricamente
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possibilitando a articulação entre literaturas e assim
permitir uma interação entre narrativas. Por tal motivo, se
faz necessário elucidar e explicar, de forma sintética, as
obras a pesquisadas.

No penúltimo Capítulo, intitulado Gestão da sala de
aula, formação docente e prática pedagógica: um
ensaio, eu, juntamente com a professora e pedagoga Rute
Barboza da Silva versamos sobre as novidades
tecnológicas e como estas são apresentadas
cotidianamente na rotina escolar. Pretendemos, desse
modo, discutir como essas práticas educacionais, embora
estejam fisicamente nas salas de aula, determinadas
atitudes docentes continuam as mesmas. Nada muda e
tudo na escola e no espaço da sala de aula parece inerte
as mudanças contemporâneas extra-escolar.

Finalmente, o último Capítulo traz uma reflexão
sobres as Dificuldades matemáticas nas séries iniciais
do Ensino Fundamental, este de autoria do professor e
matemático, Walter Brito Bezerra Júnior, o qual afirma
que a Matemática é uma disciplina importante para o
desenvolvimento dos discentes dentro da sala de aula,
uma vez que se encontra interligada diretamente com o
convívio social das pessoas.

Assim, o presente artigo é resultado de um estudo
bibliográfico, tendo como referencial teórico os autores
Santos e Friedrich (2014), Rocha e Silva (2014), Conte
(2014) e outros. Como metodologia utilizou-se da coleta
dos dados e, através desses pude-se obter informações
necessárias para o seu embasamento teórico, mostrando a
importância do lúdico no ensino-aprendizado da
Matemática, dentro e fora das salas de aula. Vale
salientar ainda que, o artigo é voltado para o incentivo da
aprendizagem matemática, através do uso de materiais
didáticos, como o material dourado, no qual buscou
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proporcionar aos alunos e professores uma melhor
absorção do conteúdo trabalho, contribuindo com
metodologias capazes de chamar a atenção do educando,
visto que, para se construir uma educação efetivamente
de qualidade é preciso buscar inovar sempre, criando
táticas capazes de motivar seus preceptores e receptores.

Logo, não tenho dúvida que, o caráter eclético desta
publicação conduzirá os senhores leitores e as senhoras
leituras a percursos que levará a grandes experiências,
muitas delas que serão úteis durante toda a sua
existência.

Boa leitura e um excelente e significativo
aprendizado!
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Capítulo 1:
LIDERANÇA NA ESCOLA2

Cleidinice Pinheiro Rebouças3
Joana de Souza Carvalho Rolim4

Maria Socorro Rodrigues P. Santos5
Ana Célia Privado dos Santos Bezerra6

Introdução

Entendemos o conceito de liderança organizado nos
procedimentos de gestão de pessoas. Assim, este conceito
nos leva a outras ideias acopladas a gestão administrativa,
gestão do currículo, gestão de resultados, etc. Estas para
serem desenvolvidas, dependem do trabalho dos
profissionais da educação e também dos pais, alunos e
comunidade. Assim, abordaremos diretamente a questão
da liderança na escola, que liga ao funcionamento de
ações correspondente a equipe gestora trabalhando
individualmente ou coletivamente, no que se refere as
metas educacionais e como a equipe trabalha dentro das
demandas sociais escolares. E, ao decorrer desta leitura,
será bordado as formas de organização das tomadas de
atitudes mediante aos desafios e as providencias tomadas
diante de situações desafiadoras do contexto escolar,
também como esta instituição de ensino se capacita e
utiliza mecanismos para liderar e envolver uma equipe

2 Artigo apresentado à Faculdade Sapiens como requisito parcial para
conclusão do Curso de Licenciatura em Pedagogia;
3 Graduanda em Pedagogia pela Faculdade Sapiens;
4 Graduanda em Pedagogia pela Faculdade Sapiens;
5 Graduanda em Pedagogia pela Faculdade Sapiens;
6 Orientadora do Artigo e Professora dla Faculdade Porto Velho.
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gestora, pedagógica, pais e alunos afim de melhorar a
qualidade do ensino.

Tal tema Liderança na escola foi definido baseado na
escolha da própria Diretora escolar que norteou os
procedimentos necessários para a realização deste
trabalho, pois a mesma gostaria de expor este assunto
afim de comtemplar todo o grupo escolar. Assim, foi
exposto aos alunos e professores no auditório da escola
de forma audiovisual em momentos que ocorreram a
abertura do evento com os estagiários, logo em seguida
uma palestra com um convidado, posteriormente
audiovisual por meio de recurso tecnológico, apresentado
o vídeo: “Olho na escola: uma conversa sobre liderança
na gestão escolar. ” E, finalizamos com o ato de
agradecimento, um café da manhã a equipe escolar.

O propósito deste artigo é mostrar que a escola não
está somente com o papel de ensinar conteúdos, outros
valores, mas também de ensinar os alunos a se
comportarem e a educa-los. Não que a escola tenha
somente o papel de educar, mas o principal papel é o da
família. Então é preciso discutir com os professores os
caminho e possibilidades para não perder o papel de
liderar e ser respeitado.

A liderança escolar

Ao longo da história brasileira, tivemos uma
educação engessada e hierarquizada. Observamos ao
decorrer desta linha histórica, como a exemplo os
Jesuítas, o Império, a Ditadura militar, no Manifesto dos
Pioneiros até os direitos e deveres serem consolidados
pela Constituição Federal de 1988. Só então analisamos
que a luta pela educação passou a desconstruir o
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totalitarismo dando espaço para uma educação
democrática.

A democratização é amparada por lei pois defende
uma gestão democrática voltada a um currículo eficaz
nas escolas e sociedade, pois segundo Oliveira (2014,
p.15) descreve o seguinte:

A gestão democrática da escola e dos
sistemas é um dos princípios constitucionais do
ensino publico segundo o art. 206 da
Constituição Federal de 1988. Certamente, o
pleno desenvolvimento da pessoa, marca da
educação como dever de estado e direito do
cidadão, conforme o artigo. 205 da mesma
Constituição, ficará incompleto e truncado se
tal princípio não se efetivar em práticas
concretas nos sistemas e no chão da escola.

Hoje em dia a busca continua em conquistar,
realmente, uma educação de qualidade com políticas
publicas mais eficazes capazes de alcançar os objetivos
da educação, referente ao oferecimento gratuito de um
produto de qualidade para todos. Mas tal questionamento,
nos motivam a ir em busca de mudanças positivas
pesquisando o modelo de como é o trabalho de uma
liderança qualificada para conquistar estes objetivos nos
concebendo respostas significativas. Esta iniciativa
resultará em benefícios para todos os brasileiros.

Há uma clara percepção, por parte de
lideranças políticas brasileiras, de
representantes dos mais diversos segmentos que
compõem a nossa sociedade, de comunidades e
famílias, de que a melhoria da qualidade de
vida, o desenvolvimento das comunidades e a
transformação do Brasil em uma nação
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desenvolvida, com uma população proativa,
saudável, competente, cidadã e realizada,
somente se dará caso consigamos promover, o
mais urgentemente possível, um salto de
qualidade em nossa educação. (LUCK, 2015,
p.15)

A visão de liderança é estabelecida mediante a busca
de informações que agregam um olhar amplo
identificando as características do saber liderar. Quando
um líder compartilha o seu saber e se socializa, abre
portas para alçar metas, objetivos e participantes que
possam contribuir com a sociedade.

Mediante a busca por crescimento pessoal,
profissional ou pessoal há muitas demandas na educação
que precisam ser resolvidas, pois segundo Luck (2014)
afirma que:

[...] Todos os participantes de um grupo
social têm potencial para o exercício da
liderança, nos vários grupos sociais dos quais
participam, nos quais há sempre oportunidades
para o exercício de vários tipos e formas de
liderança. (pag.21)

Sem uma gestão não existe escola ou uma empresa,
pois é necessário ter pessoas que saibam organizar,
aconselhar, motivar, a socializar, administrar, dentre
outros saberes capaz de nortear uma equipe. Assim,
sempre haverá uma hierarquia, mas é bom que não ocorra
o totalitarismo e sim a democracia de forma igualitária
beneficiando a todos da esquipe motivando-a sempre.

Espirito de Liderança – sujeito capaz
de orientar, conduzir sua equipe para
alcançar resultados. Acreditar nas



21

habilidades e no discernimento das pessoas;
ser flexível, acessível e ter carisma
(CADINHA, 2009, pag.31)

Observamos as características de uma liderança e
nela, vemos que o trabalho deve ser realizado de forma
harmoniosa para conquistar metas, pois não é certo
psicologicamente que uma equipe seja somente
pressionada. A imposição moderada e com respeito em
alguns casos, faz parte em um trabalho, pois muitos
profissionais se acomodam fragilizando os resultados
positivos comprometendo a imagem da empresa ou da
escola.

Para analisarmos os tipos de liderança, Luck (2014,
p.85) afirma dois exemplos:

Dois estilos de liderança

ESTILO
AUTORITÁRIO

Liderança,
centralizada

ESTILO
DEMOCRÁTICO

Liderança,
compartilhada

Iniciativa Centrada no
dirigente. Pessoas
esperam
permissão para
tomar iniciativa.

Compartilhada
entre os membros
da organização e
determinada
coletivamente.

Cultura
Organizacional

Considerada
como secundária.
Mais forte é o
culto ao dirigente
e suas decisões.

Fortalecida
mediante o
desenvolvimento de
competências pelo
compartilhamento
de decisões e ações,
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que transformam
positivamente o
modo de ser e de
fazer na escola.

Tomada de
decisão

Centralizada e
baseada em
processos formais.

Distribuída,
mediante processos
de reflexão e
disseminação de
informações.

Todo ser humano é dependente do outro para ser
gerado, cuidado e amado. Uma liderança deve ter um
olhar estético, compartilhando e estendendo sua
criatividade baseada em ser humano. Assim, “não é a
ferramenta que é importante, na organização humana,
mas a energia que a move, e a inteligência que a orienta.”
(LUCK,2015, p.21)

Toda pessoa tem as suas potencialidades e
fragilidades. Um líder de excelência motiva a sua equipe,
direcionando-a a progredir. Cada função é importante e
todos dentro de uma determinada equipe, devem estar
abertos a críticas construtivas e a elogios, pois isto forja o
caráter profissional verificando sempre suas conquistas e
falhas a fim de superá-las.

A liderança escolar como estratégia no âmbito escolar
do ensino fundamental II

A organização escolar consiste desde a equipe
pedagógica, equipe de apoio comunidade e alunos, para
que se possa desenvolver uma boa liderança no âmbito
educacional é necessário que estes trabalhem com os
mesmos objetivos. A equipe pedagógica gerida por
professores, orientadores e supervisores vem atuando em
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parceria com os alunos das próprias salas de aulas
transformando-os em lideres, estes são responsáveis por
repassar as informações através da ficha de registros a
orientação para ajudar através de informações relevantes
a respeito do comportamento dos demais discente, com
objetivo de ter um controle dos acontecimentos
inadequados que ocorrem no cotidiano em sala de aula,
contribuindo também para os professores na organização
do dia dia, auxiliando-os. Essas ações e atitudes estão
todas dentro do regimento da escola, tendo como
princípio a gestão democrática, sendo o professor coautor,
mediando também como os instrumentos estão sendo
trabalhados pelos próprios discentes. Oliveira (2014)
discorre:

A gestão democrática como princípio da
educação nacional, presença obrigatória em
instituições escolares, é a forma não violenta
que faz com que a comunidade educacional se
capacite para levar a termo um projeto
pedagógico de qualidade e possa também gerar
“ cidadãos ativos” que participem da sociedade
como profissionais compromissados e não se
ausentem de ações organizadas que questionam
a invisibilidade do poder. ( p.17 )

Sendo assim o autor vem contribuir que é necessário
incluir o educando nas ações educacionais, possibilitando
sua autonomia, gerando atitudes natas, no qual estes irão
adquirir um olhar crítico mediante as adversidades,
auxiliando também a desenvolver atitudes trazendo
respostas no processo de resoluções de problemas dentro
e fora da escola.
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Aspectos metodológicos

Este trabalho será desenvolvido mediante a pesquisa
bibliográfica, de campo com abordagem qualitativa de
entrevista semi-estruturada.

A pesquisa bibliográfica objetiva um estudo mais
aprofundado possibilitando uma resistência nas falas com
base nestas fundamentações. Gil (2010, p29) afirma:

A pesquisa bibliográfica é elaborada com
base em material já publicado.
Tradicionalmente, esta modalidade de pesquisa
inclui material impresso, como livros, revistas,
jornais, teses, dissertações e anais de eventos
científicos. Todavia, em virtude da
disseminação de novos formatos de informação,
estas pesquisas passaram a incluir outros tipos
de fontes, como discos, fitas magnéticas, CDs,
bem como o material disponibilizado pela
internet.

A pesquisa de campo permite-nos realizarmos as
análises com base nas teorias. Pois de acordo com
Prodanov (2013):

Pesquisa de campo é aquela utilizada com
o objetivo de conseguir informações e/ou
conhecimentos acerca de um problema para o
qual procuramos uma resposta, ou de uma
hipótese, que queiramos comprovar, ou, ainda,
descobrir novos fenômenos ou as relações entre
eles. Consiste na observação de fatos ou
fenômenos tal como ocorrem espontaneamente,
na coleta de dados a eles referentes e no
registro de variáveis que presumimos relevantes,
para analisá-los. (p.59)
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A entrevista semi-estruturada é descrita por Boni e
Quaresma (2005) como:

As entrevistas semi-estruturadas combinam
perguntas abertas e fechadas, onde o
informante tem a possibilidade de discorrer
sobre o tema proposto. O pesquisador deve
seguir um conjunto de questões previamente
definidas, mas ele o faz em um contexto muito
semelhante ao de uma conversa informal. (p.75)

Tal tema Liderança na escola foi definido baseado na
escolha da própria Diretora escolar que norteou os
procedimentos necessários para a realização deste
trabalho, pois a mesma gostaria de expor este assunto
afim de contemplar todo o grupo escolar. Assim, foi
exposto aos alunos e professores no auditório da escola
de forma audiovisual em momentos que ocorreram a
abertura do evento com os estagiários, logo em seguida
uma palestra com um convidado, posteriormente
audiovisual por meio de recurso tecnológico, apresentado
o vídeo: “Olho na escola: uma conversa sobre liderança
na gestão escolar. ” E, finalizamos com o ato de
agradecimento, um café da manhã a equipe escolar.

A liderança escolar possibilita a socialização na
escola?

Para responder tal questionamento foi realizado uma
entrevista com a Diretora de uma Escola Estadual de
Ensino Fundamental e Médio de Porto Velho, no qual a
docente respondeu dentro das seguintes perguntas:
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1. Por que você escolheu o tema do projeto
“Liderança na Escola”?
Resposta (DIRETORA ESCOLAR): “Hoje em dia a
escola não está somente com o papel de ensinar
conteúdos, outros valores, mas também de ensinar os
alunos a se comportarem e a educa-los. Não que a escola
tenha o papel de educar, mas o principal papel é o da
família. Todas as mudanças acontecidas ao longo do
tempo, implicaram na relação professor e aluno, porque
devido a tanta violência que nos deparamos através da
mídia, o docente acredita que tenha um limite com o
discente, então ele não quer bater de frente com este. De
agosto de 2018 até abril de 2019, os profissionais se
achegaram mais próximo aos alunos, os apoiando na
questão da disciplina, pois antes os professores estavam
desesperados e já haviam cedido desistindo de trabalhar
esta disciplina. Assim, temos percebidos melhoras, mas
ainda alguns problemas persistem pelo fato da imposição
dos alunos aos professores. Isto implica a falta de
liderança na sala de aula. É importante citar que isto
não quer dizer que o professor não exerça a liderança,
mas o medo tem gerado esta insegurança, esta postura
de ficar na defensiva, pois o educador não conhece o
bastante com quem está lidando. Estudos relatam cargas
horárias dos professores imensas na rede pública, mas
tem aquele docente com o pensamento tradicional que
acha que isto tem que vir de casa. Assim, acredito ser
importante discutir com o professor, embora os
professores não aceitem esta dificuldade de não ter
liderança. Cito a EJA nesta questão, mas quando é uma
criança? Então é preciso discutir com os professores os
caminho e possibilidades para não perder o papel de
liderar e ser a autoridade.”
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Assim para entendermos mais a respeito da resposta
ao trabalho em conjunto, Luckesi(2011) afirma que:

[...] não será uma eventual perticipação em
uma decisão decisória que dará suporte para
que os seus participantes (representantes de
pais, comunidade, professores e estudantes)
efetivamente aprendam a compartilhar
responsabilidades diretamente na escola e na
vida pública em geral. (p.226)

Com base neste relato, entendemos que a liderança
deve vim com o papel de assegurar uma auto – confiança
aos profissionais, pais e alunos lhes mostrando a visão de
como agir em situações delicadas que ocorrem ao
decorrer da trajetória diária escolar, respeitando sempre
os direitos e deveres de todos para que haja o diálogo e a
concordância no procedimento de juntos, dar a
continuidade do comprometimento da realização de uma
educação de qualidade democrática.

2. O que a escola almeja alcançar com este projeto?
Resposta (DIRETORA ESCOLAR): “É importante que
os profissionais iram refletir criticamente sobre si
mesmos, pois quando um diretor fala ou um supervisor é
diferente de um palestrante ou um teórico, então em
algum momento, aquele profissional que eu tenho
observado pontos a serem trabalhados, se auto -avaliam
sem que o diretor possa agir diretamente, evitando certo
desconforto. Então, acredito que com uma formação
mais organizada e planejada esses profissionais
percebam em si mesmos que é necessário refletir.” Então,
esta concepção de reflexão está de acordo com a fala de
Luckesi (2011, p.90) a “Conversão, aqui, quer dizer
conscientização e prática desta conscientização.”
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Há outras formas éticas de chamar a atenção dos
profissionais afim de refletirem a sua atuação no trabalho
escolar convencendo-os por meio da razão e
norteando-os para aprimorarem seus métodos atitudinais
e procedimentais.

3. Qual a forma de liderança utilizada pela escola?
Resposta (DIRETORA ESCOLAR): “Temos trabalhado
constantemente com os líderes de sala, pois eles nos
ajudam muito auxiliando-nos a partir de informações
das condições positivas e negativas da sala de aula, ou
o professor convoca a Orientadora que vai até a sala
sondar, faz momentos de reflexão sobre a autoridade do
professor, fala a respeito do Regimento Escolar e aplica
as penalidades chamando os pais pais para que a turma
perceba o que isto poderá acarretar determinados
resultados disciplinares para aqueles que não respeitam
os professores. Cada aluno tem uma pasta que é relatado
o comportamento, por exemplo, em 2018 alguns alunos
simularam uma briga no auditório da escola e decidimos
que quem iriam decidir o que fazer com eles eram os
professores. Conversamos com os professores e
registramos em Ata, convocamos os pais e esclarecemos
o ocorrido e tive que impor 3 pontos de comportamento,
tirando a penalidade de suspensão para que os
professores entendessem que o comportamento também
se aplica na aprendizagem e na nota. E, foi pedido que
os alunos fossem em cada sala pedir desculpas, mas
posteriormente repensei pois acredito que isto se resolva
como um ato aleatório e não com imposição. Então, só o
fato de reunir o conselho de professores de forma
extraordinária para organizar estratégias, deixa claro
para eles a importância dos mesmos nos aspectos da
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escola, acredito que esta decisão é coletiva. Gosto de
trabalhar com reuniões e coloco em evidência o respeito
que cada um deve ter ao espaço de todos, também nas
justificativas de compromissos e na comunicação para
que eles compreendam de fato a pirâmide da liderança.
Nestas reuniões eu explano as sondagens observadas em
questionário e pontuo pontos negativos, trabalho também
com a comunicação e sensibilização no WhatsApp, por
exemplo.”

[...] os princípios da democracia e com
métodos que organizem e criem condições para
um ambiente educacional autônomo (soluções
próprias, no âmbito de suas competências) de
participação e compartilhamento (tomada
conjunta de decisões e efetivação de resultados),
autocontrole (acompanhamento e avaliação
com retorno de informações) e transparência
(demonstração pública de seus processos e
resultados). (LUCK,2015,p. 36)

Com base nesta análise, é importante que se trabalhe
o Patriotismo na escola começando de pequenos gestos
de respeito ao próximo e a contribuir para uma sociedade
melhor, pois os alunos observam as atitudes tomadas
após as falhas cometidas e internalizam as tomadas de
decisões dos profissionais a estes atos passando a se
auto-conscientizar. Assim, é preciso achegar estes alunos
aos profissionais da escola para criar parcerias afim de
voltar cobranças entre os mesmos através de demandas
de organização dos grupos de voluntários de cada turma,
ajudando a controlar através de anotações atitudes
inadequadas encaminhadas para a Orientação escolar que
tomará as medidas possíveis com a direção da escola
dentre outros profissionais envolvidos. Com estas
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parcerias, é gerado um laço de compromisso entre aluno
e escola através de reuniões do Conselho escolar que
possam dimensionar, continuamente, o trabalho em
equipe.

4. Existe a capacitação para o aperfeiçoamento de
liderança?
Resposta (DIRETORA ESCOLAR): “Ainda não tivemos
de forma sistematizada para trabalhar. No conselho de
professores é que estamos fazendo isto bimestralmente.
Com vocês, estagiários, será a primeira, mas conversei
com uma palestrante a respeito, más não foi realizada.
No serviço público, nós aproveitamos as conversas para
ser pedagógicas, mas eu não acredito em conversas e
sim em ações, mas acaba que pela a nossa falta de tempo
abordamos conversas intencionais pedagógicas que
realmente trata alguns temas.”

O desafio de se aprender a ser professor no
século atual precisa de uma aprendizagem além
do saber fazer, é preciso atitude, é preciso
pensar o crítico sobre valores a serem
construídos. [...] Freire propõem uma ideia de
que trabalhar na área da educação requer do
docente um contínuo processo de formação, o
professor/educador deve está comprometido
com a ética, o agir, para que não perca a
clareza dos seus atos. (CARVALHO,2018,p.2)

Nesta abordagem, compreendemos a importância da
busca por capacitação para liderar. Hoje em dia, o
mercado de trabalho exige o diferencial referente a
qualidade do oferecimento do trabalho para alcançar as
melhores oportunidades em meio a concorrência. Assim,
cabe aos profissionais aproveitarem a cada momento de
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compartilhamento das experiências profissionais e a
participação de formação continuada até mesmo, para
compreenderem as informações atuais de metodologias
referente a organização de uma liderança fora do conceito
totalitário e desatualizado.

Entretanto, mediante a entrevista e análise dos dados
podemos constatar que a liderança escolar possibilita a
socialização na escola , desde que ela seja de forma
democrática participativa, pois todos devem trabalhar
com mesmo olhar e com a perspectiva de um mesmo
objetivo.

Considerações finais

Esperamos ter contribuído através deste trabalho
possibilitar ao grupo escolar a rever conceitos e aprender
métodos para liderar, proporcionando a todos que estarão
envolvidos um maior desenvolvimento da criatividade
por meio de assuntos que motivem o trabalho em equipe,
pois as pessoas que participam de atividades de
capacitação apresentaram melhoras significativas nos
desempenhos dos trabalhos escolares. Desse modo,
buscaremos proporcionar momentos lúdicos através da
oralidade e de vídeo; contribuir no desenvolvimento
profissional da equipe escolar; despertar o hábito da
busca por inovações a partir do contato com as
experiências abordadas; Criar oportunidades e incentivar
habilidades e atitudes necessárias ao fortalecimento do
poder individual e coletivo, bem como em desenvolver
habilidades de pensamento crítico em uma sociedade
provida de bons líderes.
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Capítulo 2:
AVALIAÇÃO NO 3º ANO DO ENSINO

FUNDAMENTAL7

Daiana da Silva Monteiro Barbosa8
Gerson da Silva Chaves9

Marineide de Souza Rodrigues e Souza10
Cintia dos Santos Gonçalves11

Introdução

Esta pesquisa é referente ao ato de avaliação no
âmbito escolar. Traz as concepções de autores que
discorrem das ações pedagógicas na prática da Avaliação,
com questionamentos e posições pedagógicas que podem
mudar e melhorar essas ações no aprendizado do aluno.

Durante muito tempo a avaliação no ato pedagógico
foi tornando-se uma ação excludente e hoje no mundo
contemporâneo já possuímos ideologias que podem
mudar essa ação pedagógica e assim inserida dentro da
prática escolar.

Sendo assim, nesta pesquisa buscou-se discutir sobre
a prática da avaliação da aprendizagem vivenciada em
uma turma de 3º ano do ensino fundamental em uma
escola municipal de Porto Velho. Para tanto foi
estabelecido como objetivo geral “conhecer a concepção
de avaliação vivenciada por professores no ensino
fundamental I (séries iniciais) 3º ano”, os objetivos

7 Artigo apresentado à Faculdade Porto Velho como requisito de avaliação
da disciplina Atividade Integradora;
8 Graduanda em Pedagogia pela Faculdade Porto Velho;
9 Graduando em Pedagogia pela Faculdade Porto Velho;
10 Graduanda em Pedagogia pela Faculdade Porto Velho;
11 Orientadora do Artigo e Professora da Faculdade Porto Velho.
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específicos foram assim definidos: Verificar a concepção
do professor sobre avaliação; Identificar momentos do
ato pedagógico em que a avaliação é praticada; Refletir
sobre a efetividade da prática avaliativa dos professores
na concepção dos autores.

Concepções de avaliação

As concepções de avaliações citadas aqui são:
Avaliação Classificatória, avaliação Mediadora e
avaliação Diagnóstica. Essas concepções vão nos
direcionar a posições que poderemos concluir que o ato
de avaliar vai além da busca de uma média bimestral,
nota ou classificação.

Avaliação classificatória

O ato de avaliar é contínuo na sociedade, pois
abrange um contexto educacional, social e cultural. Está
presente em processos includentes e excludentes. Luckesi
(2011.p.202) discorre sobre a concepção de avaliação na
teoria pedagógica, onde:

A prática escolar usualmente denominada
de avaliação de aprendizagem pouco tem a ver
com a avaliação. Ela constitui-se muito mais de
provas/ exames do que de avaliação. Provas/
exames tem por finalidades, no caso da
aprendizagem escolar, verificar o nível de
desempenho do educando em determinado
conteúdo (entendendo por conteúdos o conjunto
de informações, habilidades motoras,
habilidades mentais, convicções, criatividade e
etc.) e classifica-los em termos de
aprovação/reprovação ( para tanto podendo
utilizar-se de níveis variados, tais como
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superior, médio-superior, médio, médio-inferior,
inferior,, sem rendimento; ou notas que variam
de 0 a 10, ou coisas semelhante). Desse modo,
provas/exames separam os “eleitos” dos “não
eleitos”. Assim sendo, essa exclui uma parte dos
alunos e admite, como “aceitos”, outra.
Manifesta-se, pois, como uma prática seletiva.

Durante todo o tempo (passado e presente) o
processo de avaliação da aprendizagem escolar vem
sendo mediada através de uma metodologia
classificatória, segundo Luckesi (2011):

[...]as tramas nas quais essa prática se
constitui e vem sendo exercitada em nossas
escolas: uma prática ameaçadora, autoritária e
seletiva. Portanto ao longo desse tempo, vim
denunciando o processo de exclusão que a
prática da avaliação da aprendizagem escolar
exercita, melhor dizendo, tem exercitado em
relação aos educandos, no passado e no
presente. (p.201)

De acordo com o autor o processo de avaliação
classificatória gera a exclusão do aluno no processo de
ensino aprendizagem. Pois esse processo não se preocupa
com o aprendizado do aluno, simplesmente se preocupa
em medir, buscar se este está apto ou não para a
aprendizagem. Luckesi (2011) especifica que:

Em nossa prática escolar, hoje, usamos a
denominação de avaliação e praticamos provas
e exames, uma vez que esta é mais compatível
com o senso comum exigido pela sociedade
burguesa e, por isso, mais fácil e costumeira de
ser executada. Provas e exames implicam
julgamento, com consequente exclusão;
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avaliação pressupõe acolhimento, tendo em
vista a transformação, as finalidades e funções
da avaliação da aprendizagem são diversas das
finalidades e funções das provas e exames.
(p.204).

O autor faz uma comparação entre as avaliações,
provas e exames e coloca um novo conceito apontando
um novo olhar no processo avaliativo, de acolhimento e
mediação, contrapondo a forma arcaica e costumeira na
prática escolar. Luckesi (2011.p.80) completa que
“[...]Nesse contexto a avaliação educacional deverá
manifestar-se como um mecanismo de diagnóstico da
situação, tendo em visto o avanço e o crescimento e não a
estagnação disciplinadora”. Então a ideia do autor
consiste em trazer um novo olhar letrado nas
metodologias avaliativas.

O processo de examinar determinado pelo processo
do sistema educacional é uma prática que foi se buscando
e exercendo durando alguns séculos. Conforme
especifica Luckesi (2011, p.28)

Os exames escolares, da forma como foram
sistematizados nesse período, tem
aproximadamente quinhentos anos de vigência.
Eles são conhecidos e utilizados a milênios
(eram utilizados na China 3.000 anos antes da
era cristã para selecionar soldados para o
exército), mas, da forma como eles são
praticados ainda hoje na escola, tem suas
configurações situadas no período acima
indicado.

De acordo com a citação a cima, Luckesi faz uma
crítica ao modelo da pedagogia do Exame cujo seu
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produto final é classificar, ou seja, não se preocupa com
o que está sendo aprendido, e sim aprovar ou reprovar.

[...] Os alunos têm sua atenção centrada na
promoção. Ao iniciar um ano letivo, de imediato,
estão interessados em saber como se dará o
processo de promoção no final do período
escolar. Procuram saber as normas e os
modelos pelos quais as notas serão obtidas e
manipuladas na função da promoção de uma
série para a outra. [...] Durante o ano letivo, as
notas vão sendo observadas, médias, vão sendo
obtidas. O que predomina é a nota: não importa
como elas foram obtidas nem por quais
caminhos. São operadas e manipuladas como se
nada tivessem haver com o percurso do
processo de aprendizagem. [...] Os professores
utilizam as provas como instrumentos de
ameaças e tortura prévia dos alunos,
protestando ser um elemento motivador da
aprendizagem. Quando o professor sente que
seu trabalho não está surtindo efeito esperado,
anuncia seus alunos: “Estudem! Caso contrário,
vocês poderão se dar mal no dia da prova.”
(LUCKESI. 2011. p. 36 - 37).

A partir da citação a cima, discorre-se a ideia que a
pedagogia do exame é utilizada de maneira autoritária,
impositiva e ameaçadora. Então esta questão resulta-se
no processo de retroação da aprendizagem do aluno,
desenvolvendo o bloqueio no desenvolvimento
educacional do mesmo.

A partir das concepções de avaliação aqui citada
podemos discutir a seguir as metodologias da avaliação
Mediadora e Diagnostica.
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Avaliação Diagnóstica

Partindo do princípio que cada indivíduo traz
consigo suas especificidades é possível então,
diagnosticar o grau de conhecimento que cada um tem
para que assim possa ser iniciado o processo de ensino e
aprendizagem. “O que se percebe é que geralmente a
avaliação diagnóstica tem sido usada com a finalidade
de descobrir que os alunos merecem tratamento, e a
avaliação formativa, como um meio de indicar que
objetivos o aluno alcançou e os que deixaram de
alcançar.” (SOUZA, 1991. p. 66)

Subentende-se portanto, que é necessário através de
uma atividade pedagógica um exercício que tenha como
principal intuito diagnosticar o nível de aprendizagem no
qual o aluno se encontra para que se inicie o tratamento
adequado para cada indivíduo conforme suas habilidades
e competências.

Avaliação Mediadora

A Avaliação Mediadora torna o processo de ensino
aprendizagem eficaz, possibilitando o feedback entre
docente e discente. Essa relação de construção permite
que ambos aprendam juntos. “A ação avaliativa
mediadora se desenvolve em benefício ao educando e
dá-se fundamentalmente pela proximidade entre quem
educa e quem é educado.” (HOFFMANN, 2003. p. 150).

A troca de conhecimento entre o educador e o
educando vincula mais informação a partir da troca de
saberes das experiências de vida de ambos facilitando a
zona proximal entre eles.
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Entendo que a avaliação, enquanto relação
dialógica, vai conceber o conhecimento como
apropriação do saber pelo aluno e pelo professor,
como a ação-reflexão-ação que se passa na sala
de aula em direção a um saber aprimorado,
enriquecido, carregado de significados, de
compreensão. Dessa forma a avaliação passa a
exigir do professor uma relação epistemológica
com um aluno. Uma conecção entendida como
uma reflexão aprofundada sobre as formas como
se dá a compreensão do educando sobre o objeto
do conhecimento. (HOFFMANN, 2003. p.116)

Partindo do pressuposto de que o professor faz o
processo de ação-reflexão-ação, é possível que o mesmo
realize uma análise diagnóstica com base nos dados da
observação do aluno e elabore o processo de construção
do conhecimento a partir dos resultados obtidos da
análise.

E dessa forma, acontece o processo de construção do
aprendizado ao discente. Por meio dessa ação, o
educador pode criar estratégias e novos métodos que
auxiliarão para o melhor ou o possível aprendizado ao
aluno. Por meio dos resultados avaliativos pode-se
aprimorar a ação do educador no ensino aprendizagem.

Procedimentos metodológicos

A pesquisa ocorreu por meio bibliográfico e de
campo com abordagem qualitativa e de entrevista e
questionário semiestruturada.

Apresentação dos resultados e análise

Baseado na pesquisa realizada com uma professora
licenciada a cinco anos que atualmente ministra aula no
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terceiro ano (series iniciais) do Ensino Fundamental em
uma escola municipal de Porto Velho Por meio de
entrevista a docente respondeu dentro das seguintes
perguntas:

1. Em qual momento do ato pedagógico em que a
avaliação é praticada?

Resposta da professora: “A docente coloca que, seu
posicionamento com relação á avaliação: em meio a sua
atuação ela ver alguns profissionais relatar que a
avaliação é um processo trabalhoso, mas no seu
posicionamento, acredita ser pertinente.”
Análise da resposta: Portanto, apropriando-se dos
relatos realizados com a professora conclui-se que, a
mesma utiliza-se dos quatro processos avaliativos no
qual o primeiro é a avaliação diagnóstica partindo do
pressuposto com a concepção de Souza (1991, p. 66), “O
que se percebe é que geralmente a avaliação diagnóstica
tem sido usada com a finalidade de descobrir que os
alunos merecem tratamento, e a avaliação formativa,
como um meio de indicar que objetivos o aluno alcançou
e os que deixaram de alcançar.”

2. Como o aluno reage a esse tipo de avaliação?
Resposta da professora: “Observa-se que nas

atividades do dia a dia na sala de aula “ tem aquele
aluno que segue os processos das atividades em sala de
aula , más que não consegue desenvolver e transmitir o
que aprendeu no processo avaliativo. Há também aquele
aluno que não faz nada dentro de sala de aula no dia a
dia, porém no momento do ato avaliativo o educando
consegue desenvolver todo o aprendizado diário no
processo avaliativo bimestral.”
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Análise da resposta: As reações dos alunos a esse
tipo de avaliação mediadora, segundo Hoffmann (2003, p.
75) afirma que:

Analisar teoricamente as várias manifestações
dos alunos em situação de aprendizagem (verbais ou
escritas, outras produções), para acompanhar as
hipóteses que vêm formulando a respeito de
determinados assuntos, em diferentes áreas de
conhecimento, de forma a exercer uma ação
educativa que lhes favoreça a descoberta de
melhores soluções ou a reformulação de hipóteses
preliminarmente formuladas. Acompanhamento esse
que visa ao acesso gradativo do aluno a um saber
competente na escola e, portanto, sua promoção a
outras séries e graus de ensino.

Portando, o acompanhamento é importante para que
a docente possa identificar as competências e ajustar as
falhas, trabalhando para o aperfeiçoamento das
habilidades e competências dos educandos para um
ensino letrado.

3. Qual é o resultado?
Resposta da professora: “Esse processo avaliativo,

ocorre bimestralmente de forma parcial, leva em conta o
conhecimento da vivência do aluno, são distribuídos
50% da nota no processo avaliativo por meio dos
trabalhos, participação, comportamento, trabalhos
extraclasse e atividades em sala de aula. Já os outros
50% da nota, é atribuído á prova bimestral. A professora
enfoca a importância deste processo avaliativo, pois
avalia o aluno em um todo sendo que, este consegue
obter uma nota maior nesse processo avaliativo
bimestral. A mesma, faz uma crítica em relação a
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recuperação paralela, porque o aluno não consegue
reter o conhecimento necessário em uma semana todo o
conteúdo trabalhado no bimestre.”

Análise da resposta: Diante dos relatos da docente,
vem de encontro descrição de Luckesi (2011, p. 103)

[...] pontos estes que, somados aos pontos
dos testes e provas para obtenção de uma média
aritmética ou uma média ponderada, decidirá o
nível de aprendizagem no qual o aluno será
classificado.

Considerações finais

Ao realizar essa pesquisa buscou fundamentos
teóricos referentes à temática avaliação e suas
concepções de aprendizagem. No contexto educacional o
ato de avaliar constitui-se em práticas que vão além da
busca do conhecimento, mas também impõe
metodologias pedagógicas que podem instigar no
aprendizado do aluno e leva-lo a caminhos que nortearão
aos passos da aprendizagem. Todos os atos
pedagógicos utilizados se faz-se necessário no decorrer
de todo o aprendizado educacional, seja na vida escolar,
profissional e social.

Sendo assim, os resultados aqui obtidos
proporcionaram as respostas dentro do objetivo de
conhecer a concepção de avaliação vivenciada por
professores no terceiro ano do ensino fundamental.
Dentre as respostas obtidas na pesquisa, conclui-se que, a
referida docente utiliza-se dos quatro processos
avaliativos sendo eles: a avaliação diagnóstica,
mediadora, classificatória e emancipatória. No entanto,
entende-se que o ato de avaliar vem direcionar o ensino e



45

aprendizagem , e advém do processo metodológico
aplicado pelo educador.

Referências:
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Capítulo 3:
VIOLÊNCIA E MODERNIDADE NO CONTO “O
COBRADOR” (1979), DE RUBEM FONSECA12

Habacuque Sousa Amorim13

Fernando Simplício dos Santos14

Considerações iniciais

Rubem Fonseca introduziu na produção literária
brasileira contemporânea um estilo único, caracterizado
em 1975, como uma escrita “brutalista”. Na tessitura de
seus contos e romances, são representadas personagens
que também são, na maioria das vezes, os narradores. Em
grande parte de sua produção literária, sobretudos os
romances são nos apresentado sob a ótica de uma
estrutura de caráter policial, na qual se fundem fortes
elementos da oralidade. Elementos como a ambientação
urbana, e, sobretudo, a contemporânea; enredos
carregados com tramas de suspense, envoltas em ações,
crimes e uma violência sempre explícita.

Seu estilo único no campo literário brasileiro se deve
talvez pelo fato de Rubem Fonseca ter atuado, quando

12 Artigo apresentado como requisito parcial para conclusão do curso de
Letras - Habilitação em Língua Portuguesa e suas Literaturas da
Universidade Federal de Rondônia-UNIR.
13 Licenciado Pleno em Letras - Universidade Federal de Rondônia-UNIR;
Pós-graduando Lato Sensu em Língua Portuguesa e Literatura Brasileira -
Faculdade Futura.
14 Doutor em Teoria e História Literária - UNICAMP; Mestre em Literatura e
Vida Social - UNESP-Assis; Graduado em Letras - UNESP-Assis. Professor da
Universidade Federal de Rondônia-UNIR, vinculado ao Departamento de
Línguas Vernáculas-DLV/UNIR e ao Mestrado Acadêmico em Estudos
Literários-PPGMEL/UNIR. Orientador deste trabalho de conclusão de curso.
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mais novo, como advogado, e de ter aprendido também
sobre a medicina legal, ter sido comissário de polícia na
década de 1950, no subúrbio do Rio de Janeiro. Tudo
isso teria favorecido para a singularidade do estilo e
temas do autor expostos em suas narrativas: as de um
“submundo”, com uma linguagem direta, crua e mordaz.
Muitos de seus personagens são “delegados, inspetores,
detetives particulares, advogados criminalistas, ou,
ainda, escritores”. O conto a ser analisado, “O
Cobrador”, é publicado na obra homônima, que data de
1979. É um livro que reúne dez contos, sempre envoltos
na temática da violência urbana.

Nesse sentido, este trabalho de pesquisa se limita aos
seguintes âmbitos: estilo do autor; modernidade;
“marcas do autor”; análise da teoria do conto, bem
como a dos elementos estruturais da narrativa; destaque à
representação da violência e da modernidade na narrativa
intitulada “O Cobrador”.

Partiremos do questionamento principal: como a
teoria do conto moderno e a violência juntas estão
configuradas em “O Cobrador”?

Partimos da hipótese de que o conto moderno, como
bem coloca Ricardo Piglia (2004), sempre tem duas
versões: uma no âmbito visível e outra no elusivo. Dessa
maneira, se tomarmos como ponto de partida tal teoria,
perceberemos que “O Cobrador” se estrutura na forma
moderna, alongando-se no estilo brutalista da
“violência’’, caracterizado como uma marca singular do
autor, sublinhada por uma “escrita da modernidade”.

Justificamos nossa escolha por estuda “O Cobrador”,
de Rubem Fonseca, por compreender que é uma obra
admirável nos seus infinitos sentidos; a obra contempla
ousadia, criatividade e, sobretudo, “heroísmo engajado”,
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bem como a violência social, carregada por aspectos que
transcendem as dimensões temporais e espaciais.

Na produção desse artigo, foi utilizada a pesquisa
bibliográfica, na qual o objetivo foi de reunir matérias
para a elaboração da análise, além de destacar,
igualmente, a leitura de livros, artigos e vídeos que
versam sobre o assunto em pauta com o intuito de
compreender o mundo da obra.

Nessa perspectiva, a pesquisa tem por objetivos
maior analisar a maneira como está representado no
conto “O cobrador” (1979) o questionamento contra as
configurações da violência no tecer da sua narrativa e de
qual forma essa categoria está organizada na estrutura
deste conto moderno, de modo a desempenhar um tipo
particular de crítica à sociedade da época e,
especialmente, a nossa contemporaneidade.

Especificamente, os objetivos da pesquisa são: a) a
partir do estudo de parte da fortuna crítica das obras de
Rubens Fonseca, averiguar de que modo o conto “O
cobrador” problematiza o tema da divisão de classes
sociais, demonstrando, em suas próprias estruturas, uma
crítica contra a burguesia da época e a um tipo de
“modernidade conservadora e paradoxal”; b) detectar as
transformações estruturais do conto (tradicional para o
moderno, segundo teorias específicas, as quais
contribuem para aprofundar a análise do conto “O
cobrador”; c) Analisar de que maneira o contexto de
produção do conto (a “urbanização”) está diluído no
conteúdo artístico desta obra de Rubem Fonseca, de
forma a revelar um questionamento contra a violência e
suas configurações coercivas.

Com relação ao embasamento teórico, seguiremos as
reflexões dos seguintes teóricos com as suas respectivas
áreas: a) sobre a violência: Jaime Ginzburg (2012), Karl
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Erik Schöllhammer (2013), Walter Benjamin (1991); b)
sobre a teoria do conto: Júlio Cortázar (2004), Alfredo
Bosi (1995), Fábio Lucas (1989), Antonio Candido
(2006), Ricardo Piglia (2004); c) sobre a modernidade:
Marshall Berman (2007), Charles Baudelaire (2004),
além de dissertações e teses que tratam do tema ou da
obra literária em pauta.

Estilo

Portador de um estilo único, Rubem Fonseca é um
importante contista e romancista brasileiro, que
encontrou na forma breve e concisa do conto a sua
marca.

Sua carreira foi iniciada em meados da década de 60,
juntamente, com grandes nomes da literatura brasileira,
como, por exemplo, Dalton Trevisan, Osman Lins, dentre
outros. Nesse período, o mundo se encontrava no pós
Segunda Guerra Mundial, contexto no qual as
manifestações artísticas e literárias estavam
modificando-se. Nesse período, o interesse por romances
é pouco buscado, e o conto passa a ser um alvo maior de
procura, visto que a real tendência nesse momento
histórico era a estima por “situações dramáticas de curta
duração e psicologias adaptadas às contingências do
momento de intensidade emocional” (LUCAS, 1976, p.
122).

Em um momento de intenso agito social, tendo como
pano de fundo o período militar (1964-1985), Rubem
Fonseca tece a sua escritura em torno de temas, como,
por exemplo, a cidade e suas mazelas sociais. Dessa
forma, surge algo que versa sobre a verossimilhança
detectável entre os seus contos e o contexto da época. É o
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princípio de um novo momento marcante que se insere na
história do Brasil. É, especialmente, nos escritos de
Rubem Fonseca que a produção artística literária se
aproxima ao “choque”, na forma da transmissão do
cenário do contexto social que se traduzira em violência
como característica no formato de transgressão em frente
às novas adversidades ou ainda em face de desafios de
um novo mundo que se abrira. Assim, a obra de
Fonseca está vinculada a uma nova literatura que está
preocupada com o cenário da cidade, do novo ambiente
urbano, da modernidade, e, sobretudo, dos seus
problemas.

Sob essa perspectiva, Rubem Fonseca traz sua
contribuição e renovação à literatura, em um contexto em
que “o ambiente literário estava saturado de ficção de
vida interior, na sua lenta caminhada verbal, da narrativa
de atmosfera. Desejava, àquela altura, dinamismo, ação,
expressividade veloz, conflito de caracteres” (LUCAS,
1970, p. 125). Não por acaso, Rubem Fonseca ofereceu
essa diversidade de características aos seus leitores.

Sua primeira obra, uma coletânea de contos,
denominada Os prisioneiros, fora lançada em 1963,
período em que se iniciava o regime militar no Brasil.
Dois anos depois, é lançado A Coleira do Cão (1965);
mais tarde é publicado também Lúcia McCartney (1969).
Nessas primeiras obras do escritor, as personagens de
Rubem Fonseca são figuras sonhadoras, que de certa
forma aceitam e compreendem algumas mudanças no
contexto social que se operavam até então. É somente
com a publicação d’“O Cobrador”, de 1979 (um livro de
contos, distantes entre si, mas com o mesmo propósito,
de refletir sobre temas e problemas que assolam a vida de
diversas grandes cidades) que podemos destacar a
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violência que se acentuou, ainda mais, por todo o Brasil,
especificamente, na década de 1970.

Como dito, a verossimilhança, a partir da qual
Rubem Fonseca vai construindo suas personagens dentro
dos contos, tendo como pano de fundo a própria cidade,
tem a função de manter sempre a fidelidade dentro
(subúrbio) ou fora (Leblon). De acordo com Vidal (200):

Percorrendo favelas, subúrbios, avenidas e
mansões, os personagens de Rubem Fonseca
praticam e sofrem as relações de uma nova
situação brasileira e, no caso, especificamente
carioca, terminando por flagrar a mudança de
comportamento de nossa vida social (VIDAL,
2000, p. 14-15).

A partir das reflexões teóricas expostas acima,
elegeu-se como análise o conto “O Cobrador”,
publicado no livro homônimo de Rubem Fonseca como
material a ser analisado. Assim, no presente trabalho de
conclusão de curso, por se tratar da análise de uma
narrativa que apresenta em sua estrutura elementos que
tecem considerações sobre o conto moderno e inúmeros
exemplos de violência no desenrolar de seu enredo,
decidiu-se destacar as teorias mencionadas aqui.

O livro “O Cobrador”, em que se insere o mesmo
conto homônimo, é uma coletânea de narrativas
composta ao todo por 10 contos, a saber: Pierrô da
Caverna; H. M. S. Cormorant em Paranaguá; O Jogo do
Morto; Encontro no Amazonas; A Caminho de Assunção;
Mandrake; Livro de Ocorrências; Onze de Maio; Almoço
na Serra no Domingo de Carnaval; “O Cobrador”. Estes
contos apresentam temas, consoantes ao crime, à
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violência e ao erotismo. E, sobretudo, “contam com uma
linguagem ofensiva e chocante”.

Em “O Cobrador”, temáticas a serem discutidas
como a estrutura do conto moderno, e da violência (física
e psicológica), é um coeficiente marcante na tessitura do
enredo da narrativa.

Violência

Para que possamos adentrar no tema da violência
representada no conto “O Cobrador”, de Rubem
Fonseca, é importante termos em mente a concepção do
que é a violência. Para tanto, este termo vem do latim,
que significa violentia, na qual é “uma qualidade de
violento. Ato violento de violentar” (Aurélio, 2015, p.
784). Tomando tal conceito como pano de fundo, a
violência é apresentada pelo narrado-personagem em “O
Cobrador”, de Rubem Fonseca, e perpassa por todo o
tecer da narrativa. Especificamente em seu início, o
narrador-personagem vai ao dentista se queixando de
uma dor de dente insuportável. Ao ser atendido, o
dentista alega-lhe que ele terá que fazer uma extração de
seu dente, após o procedimento, é-lhe passado o valor de
“quatrocentos cruzeiros”. Nesse momento, introduz-se a
primeira manifestação de violência pelo
narrador-personagem:

[...] Fui andando em direção à porta.
Ele bloqueou a porta com o corpo. É

melhor pagar, disse.
Era um homem grande, mãos grandes e

pulso forte de tanto arrancar os dentes dos
fodidos. E meu físico franzino encoraja as
pessoas. Odeio dentistas, comerciantes,
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advogados, industriais, funcionários, médicos,
executivos, essa canalha inteira; Todos eles
estão me devendo muito. Abri o blusão, tirei o
38, e perguntei com tanta raiva que uma gota de
meu cuspe bateu na cara dele, — que tal enfiar
isso no teu cu? Ele ficou branco, recuou.
Apontando o revólver para o peito dele comecei
a aliviar o meu coração: tirei as gavetas dos
armários, joguei tudo no chão, chutei os
vidrinhos todos como se fossem bolas, eles
pipocavam e explodiam na parede. Arrebentar
os cuspidores e motores foi mais difícil, cheguei
a machucar as mãos e os pés. O dentista me
olhava, várias vezes deve ter pensado em pular
em cima de mim, eu queria muito que ele fizesse
isso para dar um tiro naquela barriga grande
cheia de merda.

Eu não pago mais nada, cansei de pagar!,
gritei para ele, agora eu só cobro!

Dei um tiro no joelho dele. Devia ter
matado aquele filho da puta. (FONSECA, 1979,
p. 92-93).

Percebe-se que, ao dar início à sua violência
“desenfreada”, o personagem se auto intitula cobrador:
ele está cansado de pagar, agora ele “só cobra”.
Retomando o conceito de Ginzburg (2012), sublinha-se
que a violência pode ser entendida:

Como uma situação, agenciada por um ser
humano ou um grupo de seres humanos ou
outro grupo de seres humanos. Estou entendo a
violência como um fenômeno que inclui um
deliberado dano corporal. A violência, tal como
definida aqui, envolve o interesse em machucar
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ou mutilar o corpo do outro, ou leva-lo à morte
(GINZBURG, 2012, p. 11).

Nesta perspectiva, a violência executada pelo
narrador-personagem está vinculada a atos de extrema
brutalidade, condizente a danos físicos, morais e
psicológicos. Ao todo, o enredo nos expõe seis
assassinatos praticados pelo narrador-protagonista, o que
o “constitui como um agente da violência, e que
concretiza situações de agressividade” (GINZBURG,
2012, p. 31). A estrutura da violência se constitui sob a
ótica do narrador-protagonista, pois este, a seu ver, a
sociedade está lhe devendo muitas coisas: “está todo
mundo me devendo!” (FONSECA, 1979, p. 93).

O objeto de investigação, no que diz respeito ao tema
violência, não se limita somente à preocupação e
identificação desses atos, mas como estes se
fundamentam na literatura de Rubem Fonseca, na
estrutura do conto moderno, como este se entrelaça no
contexto de publicação, especificamente.

É neste contexto que a literatura de Rubem Fonseca
é considera por alguns teóricos como “brutalista”,
interligando esmo coquetel instinto e asfalto, objetos
plásticos e expresscom a real particularidade da sociedade
que fora produzida. Nesse sentido, Bosi (1995) enfatiza
que:

A sociedade de consumo é, a um só tempo,
sofisticada e bárbara. Imagem do caos e da
agonia de valores que a tecnocracia produz
num país do Terceiro Mundo é a narrativa
brutalista de Rubem Fonseca que arranca a sua
fala direta e indiretamente das experiências da
burguesia carioca da Zona Sul, onde, perdida
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de vez a inocência, os “inocentes do Leblon”
continuam atulhando praias, apartamentos e
boates e misturando no mões de uma libido sem
saídas para um convívio de afeto e projeto.
(BOSI, 1995, p.19-20).

A construção da violência, que é feita pelo
narrador-personagem, não está somente interligada ao
contexto histórico-econômico-social da época de
produção da narrativa, isto é, a década de 70. Tal
violência se justifica, na concepção do
narrador-personagem, contra os “bem-sucedidos”,
“dentistas, comerciantes, advogados, industriais,
funcionários, médicos, executivos, essa canalha inteira”
(FONSECA, 1979, p. 93). Nesse sentido a violência
presente na obra assume uma significação de cunho
político-ideológico, o que torna também uma marca
central nas obras fonsequianas; o que torna algo que
versa bastante sobre o contexto da década de 70 –
marcada pelo regime autoritário.

O que se percebe, nesse sentido, é que o
narrador-protagonista, autointitulado como “O
Cobrador”, pode ser entendido aqui como um
representante alegórico dos acontecimentos que
marcaram grande parte da população brasileira com atos
de violência no período da década de 1970. O que se
percebe, igualmente, é que o narrador-personagem
resolve reagir à violência social, entregando-a de volta de
forma multiplicada, tanto em forma física quanto
psicológica. Parecendo não haver, nesse caso, outra saída
a não ser a da violência para os desígnios dos desejos
reprimidos.

O personagem principal do conto assume então uma
prática de querer subjugar o mundo e personagens que a
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todo momento condenam por estarem lhe devendo algo.
Marisa Lajolo e Regina Zilberman acentuam que estas
práticas violentas estão enraizadas no contexto histórico
do conto:

Trata-se de uma estética eminentemente
masculina, que discute a justiça social – ou sua
falta – num meio que se moderniza e progride
tecnologicamente, mas acirra as clivagens entre
os grupos dominantes e os carentes de poder,
levando esses últimos à marginalidade ou à
revolta.” (LAJOLO, ZILBERMAN, 1996, p.55).

A presente acentuação de violência se propaga pelo
narrador-personagem através de diversas singularidades
de crimes, as quais, ao tecer a narrativa, transformam o
“assassino da Magnum” em um terrorista, cuja função é
explodir bombas. O que se percebe nesse contexto é que
o narrador seria uma espécie de “representante dos
marginalizados”. Apesar de nos ser apresentado como
um criminoso, ele resolve julgar e punir, os que se
apresentam naquele momento como os “bem-sucedidos”,
depondo toda a culpa de sua marginalidade.

Esta acentuação de estratificação social presente no
conto gera uma espécie de “crise de identidade”.
Parafraseando palavras de Stuart Hall, podemos dizer que
esta identidade é-nos apresentada como “a perda de um
sentido de si”, na qual desencadeia a “descentração do
indivíduo tanto de seu lugar no mundo social e cultural
quanto de si mesmo” (HALL, 1999, p. 09). O
narrador-protagonista não apresenta uma conduta fixa e
unificada. É um sujeito que, nos seus momentos de ódio
e revolta, comete atos de violência física, psicológica;
estupra e, sobretudo, acaba matando pessoas, com intuito
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de se sentir aliviado consigo mesmo, ainda quando nos é
apresentado atos de extrema de violência:

Quando satisfaço meu ódio sou possuído
por uma sensação de vitória, de euforia que me
dá vontade de dançar – dou pequenos uivos,
grunhidos, sons inarticulados, mais próximos da
música do que da poesia, e meus pés deslizam
pelo chão, meu corpo se move num ritmo feito
de gingas e saltos, como um selvagem, ou um
macaco”. (FONSECA, 1997, p. 23).

Percebe-se que a satisfação de prazer e euforia toma
conta do narrador de modo a fazer e praticar cada vez
mais sua insatisfação contra os detentores do poder
naquele momento.

Um outro crime cometido pelo “O Cobrador” de
caráter marcante no conto é o estupro de uma mulher que
é dona de casa, residente em um apartamento de luxo
localizado na rua Visconde de Maranguape. Disfarçado
de bombeiro, o narrador-protagonista dribla a portaria do
condomínio como se observa abaixo:

Uma caixa preta debaixo do braço. Falo
com a língua presa que sou o bombeiro que vai
fazer o serviço no apartamento duscenthos e um.
O porteiro acha graça na minha língua presa e
me manda subir. Começo do último andar. Sou
o bombeiro (língua normal agora) vim fazer o
serviço. Pela abertura, dois olhos: ninguém
chamou bombeiro não. Desço para o sétimo, a
mesma coisa. Só vou ter sorte no primeiro
andar (FONSECA, 1979, p. 101).
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Até então as tentativas de executa o seu propósito
são malsucedidas, ao ir para o primeiro anda, “O
Cobrador” consegue entra em um apartamento alegando
ser o “bombeiro”, entra nesse momento segurando a
caixa preta e a arma escondida:

A empregada me abriu a porta e gritou lá
para dentro, é o bombeiro. Surgiu uma moça de
camisola, um vidro de esmalte de unhas na mão,
bonita, uns vinte e cinco anos.

Deve haver um engano, ela disse, nós não
precisamos de bombeiro.

Tirei o Cobra de dentro da caixa. Precisa
sim, é bom ficarem quietas senão mato as duas.
Tem mais alguém em casa? O marido estava
trabalhando e o menino no colégio. Amarrei a
empregada, fechei sua boca com esparadrapo.
Levei a dona pro quarto.

Tira a roupa.
Não vou tirar a roupa, ela disse, a cabeça

erguida.
Estão me devendo xarope, meia, cinema,

filé mignon e buceta, anda logo. Dei-lhe um
murro na cabeça. Ela caiu na cama, uma marca
vermelha na cara. Não tiro. Arranquei a
camisola, a calcinha. Ela estava sem sutiã.
Abri-lhe as pernas.

Coloquei os meus joelhos sobre as suas
coxas. Ela tinha uma pentelheira basta e negra.
Ficou quieta, com olhos fechados.

Entrar naquela floresta escura não foi fácil,
a buceta era apertada e seca. Curvei-me, abri a
vagina e cuspi lá dentro, grossas cusparadas.
Mesmo assim não foi fácil, sentia o meu pau
esfolando. Deu um gemido quando enfiei o
cacete com toda força até o fim. Enquanto
enfiava e tirava o pau eu lambia os peitos dela,
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a orelha, o pescoço, passava o dedo de leve no
seu cu, alisava sua bunda. Meu pau começou a
ficar lubrificado pelos sucos da sua vagina,
agora morna e viscosa.

Como já não tinha medo de mim, ou
porque tinha medo de mim, gozou primeiro do
que eu. Com o resto da porra que saía do meu
pau fiz um círculo em volta do umbigo dela.

Vê se não abre mais a porta pro bombeiro,
eu disse, antes de ir embora (FONSECA, 1979,
p. 101-102).

O que se percebe na micronarrativa acima citada, é
que o objetivo maior do narrador-protagonista é o de
estuprar a dona de casa. Observa-se que as suas atitudes
violentas não são praticadas na empregada, mas
exclusivamente contra a mulher abastada.

Os crimes praticados pelo narrador-personagem no
tecer da narrativa são focados e direcionados aos
indivíduos com um maior poder aquisitivo, tornando sua
vingança em torno de algo ilimitado, sobretudo, por ser
um homem pobre e menosprezado pela classe social
dominante. Observa-se que “O Cobrador” não busca em
nenhum momento alguma recompensa ou lucro pelos
atos cometidos, mas age como se fosse algo que
trouxesse para o seu interior alguma
satisfação/compensação pessoal, “contra a injustiça e a
exploração”, praticadas pelo estrato social dominante.

Mas a escrita de literatura de Rubem Fonseca nos
deixa também uma marca enquanto leitores, o seu
vocabulário agressivo e bruto, acaba nos impactando
caracterizando como um “realismo feroz”, que insere o
autor, na sua totalidade, num quadro em que estão
aqueles que são portadores de um estilo único. Como
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contista e romancista, a sua escrita/narrativa deixa sua
marca no leitor, bem como é enfatizado por Candido:

Ele também agride o leitor pela violência,
não apenas dos temas, mas dos recursos
técnicos – fundindo ser e ato na eficácia de uma
fala magistral em primeira pessoa, propondo
soluções alternativas na sequência da narração,
avançando as fronteiras da literatura no rumo
duma espécie de notícia crua da vida
(CANDIDO, 1987, p. 211).

Como visto anteriormente, o estilo de narrar, nos
contos de Fonseca, destaca-se profundamente. Isso
ocorre tanto devido ao seu estilo quanto em virtude do
mérito que teve a recepção de suas obras literárias. A
narração em primeira pessoa caracteriza, desta forma, um
discurso direto com uma maior concretude, abordando
atentamente cada particularidade do enredo do conto “O
Cobrador” – tudo isto nos explicar o porquê de sua obra
ser tão importante, especialmente, em nossa
contemporaneidade.

Estrutura moderna

Rubem Fonseca inaugurou um novo estilo de escrita,
na década de 60, quando fora publicada sua primeira
coletânea de micronarrativas, intitulada Os Prisioneiros
de 1963. Assim, ele inaugura um estilo que ficou
marcado pela crítica literária. Especificamente em nosso
objeto de estudo, o conto “O Cobrador”, sua estrutura nos
apresenta características modernas, nas palavras de Bosi
(1995), ao afirmar que:



62

A trama narrativa e o manejo da frase de
cada um dos contos desses livros
representativos da ficção brasileira obedecem a
certos processos imanentes à prosa moderna,
muito mais próximos do despojamento
neorrealista , ou de uma sóbria e tensa
autoanálise, do que de livres expansões
neobarrocas. (BOSI, 1995, p. 17).

O narrador-personagem ajuda a elaborar “uma
identidade moderna”, no momento em que este não tem
uma identidade definida. Podemos destacar Freud,
porque este formulou uma das grandes descobertas do
inconsciente, explicando que a formação do sujeito (“eu”)
se constitui através das relações com outros indivíduos
(“eles”). O que se percebe nessa perspectiva é que a
própria mente do “Cobrador” o confunde em alguns
fragmentos-cenas “a rua cheia de gente. Digo, dentro da
minha cabeça, e às vezes para fora, está todo mundo me
devendo!” (FONSECA, 1979, p. 93).

O personagem principal da obra não apresenta uma
identidade definida; ele se identifica particularmente a
partir das referências à sua classe social, definida
ironicamente como os “os fodidos”, e, de certa forma,
com a classe de quem ele persegue: “os outros”. Para
tanto, o personagem não deixa de praticar seus atos,
ainda que veja a propagação da violência nas manchetes
dos jornais diários.

O que se percebe também, no tecer da estrutura do
conto, é uma certa referência ao cinema e à arte poética,
que “O Cobrador” faz

Ela corta perguntando se gosto de cinema.
E o poema? Ela não entende. Continuo: Sabia
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sambar e cair na paixão/ e rolar pelo chão/
apenas por pouco tempo./Do suor do seu rosto
nada fora construído./ Queria morrer com ela,/
mas isso foi outro dia,/ ainda outro dia./ No
cinema Íris, na rua da Carioca/ o Fantasma da
Ópera/ Um sujeito de preto,/ pasta preta, o
rosto escondido,/ na mão um lenço branco
imaculado,/ tocava punheta nos espectadores;/
na mesma época, em Copacabana,/ um outro/
que nem apelido tinha,/ bebia o mijo dos
mictórios dos cinemas/ e o rosto dele era verde
e inesquecível./ A História é feita de gente
morta/ e o futuro de gente que vai morrer./ Você
pensa que ela vai sofrer?/ Ela é forte, resistirá./
Resistiria também, se fosse fraca./ Agora você,
não sei./ Você fingiu tanto tempo, deu socos e
gritos, embusteou/ Você está cansado,/ você
acabou,/ não sei o que tem mantém vivo./
(FONSECA, 1979, p. 96-97).

O poema de “O Cobrador” é composto por um alto
grau de lirismo e, sobretudo, por uma agressividade. O
narrador-protagonista vê o cinema como uma espécie de
pano de fundo para a prática de sua violência. Assim, “O
Cobrador” se mostra bastante envolvido com a arte
cinematográfica, a qual fora desenvolvida a partir do
século XIX. Tal composição cinematográfica parece
fundir-se ao narrador-personagem, especificamente à sua
identidade. Há também uma certa banalização do
personagem principal quanto ao cinema, quando utiliza
como forma de inspiração a prática de violência durante
sua caçada à classe dominante.

Com o facão vou cortar a cabeça de
alguém num golpe só. Vi no cinema, num desses
países asiáticos, ainda no tempo dos ingleses,
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um ritual que consistia em cortar a cabeça de
um animal, creio que um búfalo, num golpe
único. Os oficiais ingleses presidiam a
cerimônia com um ar de enfado, mas os
decapitadores eram verdadeiros artistas. Um
golpe seco e a cabeça do animal rolava o
sangue esguichando. (FONSECA, 1979, p. 96).

O cinema é tipo para o personagem como um meio
de novas ideias para a violência a ser praticada. Tal
ensejo concretiza-se em mais uma cena de violência,
quando “O Cobrador” sequestra um casal da classe alta e
os leva para a barra da Tijuca. Com o objetivo de os
matar, uma mulher morre no primeiro momento, mas o
marido serve como exercício de prática (um jogo da
morte). Sem assim, o narrador-personagem tenta praticar
a mesma cena, que outrora fora visto no cinema.

Ajoelha, eu disse.
Ele ajoelhou.
Os faróis do carro iluminavam o seu corpo.

Ajoelhei-me ao seu lado, tirei a gravata
borboleta, dobrei o colarinho, deixando seu
pescoço à mostra. Curva a cabeça, mandei.

Ele curvou. Levantei alto o facão, seguro
nas duas mãos, vi as estrelas no céu, a noite
imensa, o firmamento infinito e desci o facão,
estrela de aço, com toda minha força, bem no
meio do pescoço dele.

A cabeça não caiu e ele tentou levantar-se,
se debatendo como se fosse uma galinha tonta
nas mãos de uma cozinheira incompetente.
Dei-lhe outro golpe e mais outro e outro e a
cabeça não rolava. Ele tinha desmaiado ou
morrido com a porra da cabeça presa no
pescoço. Botei o corpo sobre o páralama do
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carro. O pescoço ficou numa boa posição.
Concentrei-me como um atleta que vai dar um
salto mortal. Dessa vez, enquanto o facão fazia
seu curto percurso mutilante zunindo fendendo
o ar, eu sabia que ia conseguir o que queria.
Brock! a cabeça saiu rolando pela areia. Ergui
alto o alfanje e recitei: Salve o Cobrador! Dei
um grito alto que não era nenhuma palavra, era
um uivo comprido e forte, para que todos os
bichos tremessem e saíssem da frente.

Onde eu passo o asfalto derrete.
(FONSECA, 1979, p. 100-101).

Ratificando o exposto, o conto moderno iniciou-se
bem próximo da arte cinematográfica. Desta forma, o que
se percebe é que alguns contistas modernos
contemporâneos apresentam em seu estilo literário
algumas características pertinentes ao cinema em sua
produção artística, como, por exemplo, a técnica do
fragmento.

Além desta característica do conto moderno,
podemos destacar as reflexões de Ricardo Piglia (2004),
já que eles complementam nossas constatações
explanadas acima. Para Piglia, o conto moderno
apresenta duas versões no tecer de sua estrutura: uma no
âmbito visível e outra no elusivo, e, por sua vez, esta
última se alonga no objetivo de que “o conto é construído
para revelar artificialmente algo que estava oculto”
(PIGLIA, 2004, p. 94) – sugerindo, assim, uma espécie
de decodificação alegórica da arte da escrita do conto
moderno.

O que se percebe nas postulações de Piglia (2004) é
que “o mais importante nunca se conta. A história é
construída com um não dito, com o subentendido e a
alusão” (Piglia, 2004, p. 91-92). O não dito do conto “O
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Cobrador” se aplica ao contesto da época, mais
especificamente ao golpe militar em 1964.

O tema abordado por Rubem Fonseca tem um caráter
de ordem social e/ou injustiça social. Julio Cortázar
(1993) nos complementa que “um bom tema atrai todo
um sistema de relações conexas, coagula no autor, e mais
tarde no leitor, uma imensa quantidade de noções,
entrevisões, sentimentos e até ideias que lhe flutuavam
virtualmente na memória ou na sensibilidade” (Cortázar,
1993, 154).

Trabalham temas que rodeiam a ordem social e/ou
toda uma injustiça social são resquícios que atuam como
fator motivador na produção artística de alguns
romancistas e contistas modernos, especificamente no
conto “O Cobrador”, o tema se torna fator para o estilo
justiceiro do narrador-personagem, que se torna um
Serial Killer com o objetivo de matar pessoas da classe
dominante.

No caso de Fonseca, podemos perceber que esta
dupla estrutura, na forma pela qual trabalha o contista
moderno, aprofunda-se justamente no estilo brutalista de
sua linguagem particular, destacando a produção de
narrativas, sublinhada por uma “escrita da modernidade”,
do “choque” – peculiares à escrita e ao estilo deste autor.

Considerações finais

Iniciamos essa pesquisa tendo por objetivo refletir
sobre os temas relacionados à violência e à modernidade,
no conto “O Cobrador” (1979), de Rubem Fonseca.
Assim, percebemos certos processos que emergem por
quase toda a produção literária do escritor escrita.
Propusemos, neste sentido, investigar a estruturação do
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conto, diante do contexto que foi produzido e, sobretudo,
o estilo do autor que ronda toda a escrita fonsequiana.
Iniciamos o trabalho pela discussão sobre o estilo do
autor de modo a percebe a presença na análise, bem
como procuramos um referencial teórico que pode
sustenta toda a ideia, a qual foi trabalhada a partir da
análise.

Percebe-se que existe certa analogia, no conto “O
Cobrador” (1979), que ronda todo um estilo de violência,
atinente ao contexto da época, o da ditadura militar,
iniciada pelo golpe de 1964, que perpassa brusca e
brutalmente por toda narrativa, de modo subjetivo, por
vezes alegórico, praticada por um homem que se
autodenomina “O Cobrador”, isto é, o bandido que se
apresenta a favor da classe desprezada ou “dos fodidos”;
que puni homens e mulheres relacionados às classes
dominantes da época. A literatura então torna se
fundamental como um meio de aclaração da exposição da
violência que se apresenta como elemento de formação
social, bem como salienta Karl Erik Schollhammer
(2000), ao destacar que no nosso país “a violência
aparece como constitutiva da cultura nacional, como
elemento ‘fundador”’ (SCHOLLAMMER, 2000, p.
236-237).

É interessante pensarmos como alguns escritores
brasileiros colocam de temas controversos de forma
inquietante, sinalizando toda a sua complexidade e
polêmica.
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Capítulo 4:
LITERATURA INFANTOJUVENIL E POÉTICA

VISUAL

José Flávio da Paz15

A representação da imagem na poesia infantil:
aspectos psicopedagógicos e sociossemióticos

A criança, dada à necessidade mínima de se
desenvolver socioafetivo e cognitivamente, assimila e
interage no (e com o) seu entorno por meios das
intervenções que provocam as sensações, cujas
experiências possibilitam identificar “formas, cores, sons,
temperatura ambiental, objetos ou pessoas”; os estímulos
perceptivos, como o reconhecimento de “formas, peso,
altura, distância, tamanho, localização espacial,
localização temporal, tonalidade, intensidade, texturas e
outros”; e, a imaginação, como sendo a “habilidade que
os indivíduos possuem de representações, ou seja, de
construir imagens mentais acerca do mundo real ou
mesmo de situações não diretamente vivenciadas.”.
(DAVIS & OLIVEIRA, 1994. p. 68-69).

Desse modo, por meio da visualidade, da imagem
construída, do significado atribuído e da imaginação
criadora, a criança passa a trilhar caminhos que vão além
do simples olhar perceptivo. Ela é autora e, portanto,
criadora e recriadora de possibilidades, experiências e

15 Doutorando em Estudos Literários-UNEMAT; Mestre em Letras-UNIMAR;
Mestre em Estudos Literários-UNIR. Atualmente é Professor do Magistério
Superior da Universidade Federal de Rondônia-UNIR. Bolsista do Novo
Programa de Formação Doutoral Docente - Novo Prodoutoral da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-CAPES e
Universidade Federal de Rondônia - UNIR.



72

consecutivos instantes de novos e significativos
aprendizados, os quais a direcionarão, enquanto ser
humano.

Considerando que estamos versando sobre a
imaginação, torna-se salutar destacar que esta “... não é,
como sugere a etimologia, a faculdade de formar imagens
da realidade; é a faculdade de formar imagens que
ultrapassam a realidade, que cantam a realidade. É uma
faculdade sobre-humanidade.”. (BACHELARD, 1968.
pp. 17-18).

A esse entendimento, soma-se a ideia que

El modo visual constituye todo un cuerpo
de dados que, como el linguaje, puede utilizarse
para componer y compreender mensajes
situadas a niveles muy destintos de utilidad,
desde puramente funcional e las elevadas
regiones de la expression artística.
(BACHELARD, 1968. pp. 17-18).

Desse modo, poderíamos afirmar que o livro “Poesia
dos pés à cabeça”, de autoria de Adriano Bitarães Netto
e ilustração do artista visual Rubem Filho, publicado
pelas Edições Paulinas, em 2013, apresenta elementos
contributivos ao desenvolvimento de diferentes
linguagens, com especial atenção à poética, a visualidade
e a artística nas suas mais diversas formas de interação.
Além de se trata de uma obra desafiadora, provocativa,
inteligente, sensível, dinâmica e, acima de tudo, que
permite o entrosamento dessas linguagens, dado seu forte
apelo visual que envolverá os leitores ávidos da primeira
infância e também pré-adolescentes, adolescentes e
jovens em fase escolar. Uma vez que é possível, segundo
a sociologia da infância, classificar a cultura
infantojuvenil em dois blocos específicos e distintos, a
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saber: “formas culturais produzidas para as crianças e
formas culturais produzidas pelas crianças.”.
(SARMENTO, 2003. pp. 51-69).

Nisto, “Poesia dos pés à cabeça” também se
apresenta como um recurso didático-pedagógico saudável
as boas práticas em sala de aula, uma vez que através do
seu formato de 21,0 x 29,5, ilustrações variadas, cores em
diversas tonalidades, formas e textos visuais é possível
induzir seu leitor ao ato (re)criativo, por meio do seu
imaginário. Desse modo, caracteriza-se ainda, como é um
valioso instrumento de ensino-aprendizado, com ênfase
na leitura, no letramento literário e na interpretação do
texto verbo-visual. Mas não apenas isto, pois diante de
inúmeras possibilidades, além das já apresentadas, é
possível classifica-lo como um livro de poesias
intersignos.

De certo, isto não seria equivocado, pois, na
compreensão do escritor e semioticista, Philadelpho
Menezes (1991), a poesia intersignos apresenta os três
estágios seguintes:

O entrelaçamento que a visualidade foi
estabelecendo com a visualidade: na visualidade
enquanto estrutura, ela é decorrente do signo
verbal, seu arranjo no espaço da página; na
visualidade enquanto sintaxe, talvez numa ânsia
inconsciente de libertar a visualidade de seu
“aprisionamento verbal”, radicalizou-se para o
extremo oposto, suprimindo-se a palavra e não
se conseguindo, só com signos visuais, uma
recuperação da semântica perdida com essa
ausência do verbal (daí a poesia semiótica e o
poema-processo); na visualidade semantizada
da poesia intersignos, temos a síntese desse
processo dialético de atração e repulsa entre
palavra e imagem no percurso da poesia
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contemporânea brasileira. (MENEZES, 1991. p.
176).

Diante do exposto, podemos posicionar Adriano
Bitarães Netto e Rubem Filho (2013) como poetas da
contemporaneidade brasileira, seja da escrita ou da
visualidade e a sua obra, uma produção da poesia
intersignos.

A poesia intersignos de “Poesia dos pés à cabeça” e
suas ilustrações

Há algum tempo, escritor e ilustrador mantêm
estreita relação na construção de uma obra, seja para o
público infantil ou não. O objetivo é garantir um corpo
que se complementem mutuamente e consigam construir
no leitor uma lógica de completude. Há mesmo escritores
que adentram o universo da ilustração, na intenção de
fazer com que o seu texto escrito seja mais bem
demonstrado por meio das imagens cores, formas e
formatos das suas produções, como no caso do escritor,
ilustrador e pesquisador Ricardo Azevedo.

Na literatura infantojuvenil intersígnica, em especial,
no livro “Poesia dos pés à cabeça”, a função do
ilustrador é ampliada para além do simples atos de “ornar
e elucidar o texto escrito para..., integrar as formas de
leituras da escrita e da imagem visual.”. (SILVA, 2000.
pp. 143-144).

Basta que se perceba, inicialmente, a capa
multicolorida para que se reforce a preocupação do
ilustrador em construir a ideia de que se trata de um livro
para crianças e pré-adolescentes em fase de aquisição e
compreensão dos processos de letramento literário:
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Imagem 1. Capas do livro “Poesia dos pés à cabeça”.

Destaca-se ainda, as formas espelhadas e
transversalizadas com que os nomes do autor e do
ilustrador brincam na página; as cores desses
preenchimentos que oscilam ora uma tonalidade das
cores rosa e verde mais escura, ora mais clara; as letras
do titulo em formas garrafões e negritadas que dão um
sentido de copo ou taça, dada a separação silábica e
acrescidas de novas cores.

Na contracapa ou capa final, existem os mesmos
jogos de formas e cores, sendo mantido apenas o título da
obra de cabeça para baixo e as cores recebem uma
tonalidade mais opaca.

Em linhas gerais, a obra “Poesia dos pés à cabeça”
é composta por 34 textos escritos ou visuais, divididos
entre poemas e narrativas poéticas sobre a palavra, a
escrita, a leitura, a relação dialógica e interação entre
autor e leitor. Distribuídos em 40 páginas. Seu conteúdo
versa sobre o livro e seus labirintos, o cotidiano e práticas
sociais da criança, as representações e sentidos das
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expressões orais, os jogos, os desafios e as cruzadas
típicas das brincadeiras e jogos infantis entre outros, nos
quais o autor transita pela metalinguagem, brincando
com a ambiguidade e polivalência das palavras; transita
nas brincadeiras com a aranha Ariana, da bananeira
repetida várias vezes, do jogo da velha, brincando com a
natureza lúdica inerente ao homem.

É um livro que pode ser lido de frente para trás e de
trás para frente, pois a ordem não alterará a intenção
leitura, tampouco comprometerá a lógica dos sentidos
nele subjacentes. Talvez, por este motivo a obra integre a
coleção Vice-verso, das edições Paulinas.

Nas duas páginas seguintes, ou seja, a de rosto e a
destinada a dedicatória estão com fundo impresso na cor
azul celeste, sendo a primeira estampada com o nome do
autor, o título da obra no mesmo formato, letras e cores
apresentadas na capa, o nome do ilustrador e nome da
editora. No verso da folha de rosto, impressa em cor
amarelo ouro, são apresentados os créditos da obra, como
ficha catalográfica, observações e detalhes acerca da
editora. Já na página de dedicatória, esta feita
exclusivamente para Felipe Alves, encontra-se impressa
em itálica, na cor branca e sem maiores detalhes.

O que se destaca, inicialmente, são as cores
escolhidas para as páginas da obra e, nesse sentido,
trazemos à baila, os estudos do escritor alemão Johann
Wolfgang von Goethe, o qual se destacou como uma das
mais importantes personalidades da literatura alemã, do
Romantismo europeu, nos séculos XVIII e XIX, além de
criar a teoria das cores, em desconformidade aos
pensamentos do físico, astrônomo, alquimista, filósofo
natural, teólogo e cientista inglês Isaac Newton sobre a
cor e a luz. A compreensão de Goethe sobre elas,
conforme Araújo (2000) é a de que
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as sensações de cores que surgem em nossa
mente são também moldadas pela nossa
percepção – pelos mecanismos da visão e pela
maneira como nosso cérebro processa tais
informações... na qual as principais
características das cores são a simetria e a
complementaridade... Goethe defende que o
olhar é sempre crítico. Apenas olhar não seria
um estímulo, um estímulo é uma experiência que
vai além do simples observar, cria um vínculo
teórico e leva o observador a tirar suas
próprias conclusões... Para Goethe a
sensibilidade não é apenas receptividade, mas
também impulsividade. As cores devem ser
interpretadas duplamente como Leiden (paixão)
e como Tat (ação) da luz.”. (ARAÚJO, 2000)

E, citando o próprio Goethe, acrescenta:

Cada olhar envolve uma observação, cada
observação uma reflexão, cada reflexão uma
síntese: ao olharmos atentamente para o mundo
já estamos teorizando. Devemos, porém,
teorizar e proceder com consciência,
autoconhecimento, liberdade e – se for preciso
usar uma palavra audaciosa – com ironia: tal
destreza é indispensável para que a abstração,
que receiamos, não seja prejudicial, e o
resultado empírico, que desejamos, nos seja útil
e vital... As cores são ações e paixões da luz.
Nesse sentido, podemos esperar delas alguma
indicação sobre a luz. Na verdade, luz e cores
se relacionam perfeitamente, embora devamos
pensá-las como pertencendo à natureza em seu
todo: é ela inteira que assim quer se revelar ao
sentido da visão. (Doutrina das Cores. Esboço
de uma Doutrina das Cores – Prefácio - Goethe
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(tradução de Marco Giannotti)). (ARAÚJO
apud GOETHE, 2000)

Diante do exposto, os estudos goethianos propiciam
uma reflexão sobre cores utilizadas na obra “Poesia dos
pés à cabeça”, bem como oferece a possibilidade de,
através dos seus resultados, encontrarmos uma “tentativa
de ordenar e combinar os fenômenos cromáticos para
entender os princípios que os regem e como essa
ordenação nos leva a uma diferenciação em termos de
estética”, uma vez que a “sua teoria não se ocupa da
quantificação, e seu enfoque fenomenológico prioriza o
elemento qualitativo.”. (POSSEBON, 2011).

Literatura e arte poética presentes em “Poesia dos pés
à cabeça”: breve análise

Sustentando-se nas premissas teórico-práticas
apresentadas até o momento, seguimos com a análise dos
textos escritos e visuais presentes em “Poesia dos pés à
cabeça”, retomando, as cores azul-amarelo-azul, das suas
já citadas páginas iniciais, esclarecendo que “o azul
representa tanto a expansão do céu como as profundezas
do mar. Simboliza espiritualidade, pensamento, infinito,
vazio, eternidade e transparência”. Assim como o
amarelo nos remota a ideia de “luz, calor, descontração,
otimismo e alegria. O amarelo simboliza o sol, o verão, a
prosperidade e a felicidade. É uma cor inspiradora e que
desperta a criatividade. Estimula as atividades mentais e
o raciocínio.”. (SIGNIFICADOS, 2013).

Desse modo, a cor azul e a amarela nos conduz a
uma sensação de leveza e nos remetem a espaços como:
as nuvens, céu, sol e outros, os quais nos possibilitam paz
e tranquilidade. Tal percepção podemos constatar nos
poemas verbo-visuais das várias páginas da obra em
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análise, conforme demonstrados nas imagens a seguir, as
quais detectaremos a predominância dessa cor em
contextos que nos conduzem a um estado de paz e
tranquilidade, a partir da imagem da pipa que voa e
transita entre o céu e a terra; o visualizar da lua a partir
da sacada de uma janela de onde se pode ver seu estado
crescente ou minguante e conhecendo-a autoconfiante
por sua existência; o jogo com as palavras chove, chuva e
guarda-chuva representados por letras-pinhos de chuva e
protegido pela palavra guarda-chuva que se transforma
na imagem do próprio guarda-chuva e muitas outras
interpretações demonstrados pela seguintes imagens:
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Imagem 2. Páginas 11, 12, 13, 16, 18, 26-27 e 33.
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Anteriormente, nas páginas 8 e 9, os autores brincam
com a palavra homônima “bananeira”, cuja expressão
contida na primeira página direciona o leitor a entender
que a palavra bananeira corresponde ao signo linguístico
remonto, dada a relação arbitrária entre o significado
(não ao objeto, a coisa em si, mas à imagem criada pelo
significante) e significante (a imagem acústica), pois
“língua e escrita são dois sistemas distintos de signos; a
única razão de ser do segundo é representado pelo
segundo.” (Saussure, 2005). Logo, relacionando tal
palavra a árvore, de onde se origina a fruta banana.

No entanto, na página seguinte apresenta a imagem
de um homem de ponta-cabeira, ou seja, cabeça no chão,
apoiada com os cotovelos e pés para cima, cujo feito
também é denominado de bananeira ou plantando
bananeira, dada a variação linguística.

A palavra “bananeira”, ainda na página 9, também
será apresentada de ponta-cabeça, exigindo que o leitor o
manuseio, lendo o texto de cabeça para baixo, ou
exercitando a leitura como o (con)texto se apresenta.
Afinal, segundo neurocientistas afirmam ser uma prática
estimulante para a atividade cerebral.

Dessa maneira, tornar-se-á a aprendizagem e a
compreensão da criança mais lúdica, seja de imediato ou
em um futuro, o entendimento daquilo que a gramática
normativa categorizará como sendo as palavras que
pronunciadas e escritas da mesma forma possuam seus
significados diferentes.
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Imagem 3. Páginas 8 e 9.

Na página 21, os autores fazem uma alusão ao
vagalume em noites sem luar e o texto verbo-visual, em
forma de adivinhação - um gênero textual típico da
cultura popular, produz a sensação e a percepção de que
as letras piscas na folha frente a escuridão, como vemos a
seguir:

Imagem 4. Página 21.

Os jogos e brincadeiras, em forma de poesia
verbal-visual e intersígnica é uma frequente na obra.
Como exemplo, citamos o jogo da velha, jogo do galo ou
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ainda três em linha como também é conhecido,
classificado como um jogo e passatempo popular, com
regras extremamente simples. Portanto, de fácil
aprendizado.

Imagem 5. Página 10.

O dominó, cujo jogo convencionalmente é formado
por peças retangulares, contendo quantidades e
combinações quantitativas, na obra, permanece o formato,
mas invés de quantidades possuem letras e sílabas, de
maneira que o leitor construa sua leitura e respectiva
compreensão. Não se trata de um monta-desmonta, mas
um percurso de leitura literária.

Imagem 6. Página 22 e 23.
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O labirinto, que por sua relação direta com o mito do
Minotauro, caracterizou-se por ser um jogo de medo,
terror, habilidade, esperteza e de cunho exorcista, em
“Poesia dos pés à cabeça” ganha um tom espelhado
formado por palavras de incentivo a leitura e a correlação
entre o livro e um labirinto. Um exercício perceptivo,
mas que aliará os elementos sensoriais da criança leitora.

Imagem 7. Página 4 e 5.

As brincadeiras com dados e peões são muito
populares em várias partes do mundo e estão presentes na
vida de todos, sejam crianças, jovens e adultos, enfim, os
que gostam de passar momentos de diversão e de
entretenimento com amigos e familiares. Na obra em
“Poesia dos pés à cabeça” não é diferente. Os numerais e
as letras se fundem objetivando a criação de um
imaginário, onde números e letras se somam no sentido
de formar sujeitos alfabetizado e letrados nesses dois
universos. Ou seja, nas linguagens matemáticas e das
práticas de leitura e escrita.
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Imagem 8. Página 6 e 7.

Por tudo aqui exposto, fica evidente o viés
interdisciplinar obra em “Poesia dos pés à cabeça”,
independentemente da área do conhecimento de
conhecimento que a utilizemos. Isto porque apresenta
concepções das mais diversas linhas de pensadores. Alias,
alguns apresentados durante as arguições, bem como,
produz maior dinamismo tanto para a aprendizagem
quanto para a construção do conhecimento e prática da
leitura literária. “... cremos que examinar algo numa
perspectiva semiótica consiste em reeducar-se a
percepção do mundo; redirecionar a capacidade de
captação dos signos e significações resultantes da
interação do homem com seu mundo e com o mundo que
o cerca.” (SIMÕES, 2004. p, 35).

Considerações finais

Para se compreende a literatura infantojuvenil
contemporânea é necessário entender anteriormente suas
interfaces e o cenário que se encontra a sociedade,
pensando que, no texto literário há de existir a
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literariedade, ou seja, aquilo que confere a um texto o
estatuto de literário, enquanto arte, ou não.

Durante todo este artigo, podemos reafirmar
repetidamente as qualidades contidas na obra “Poesia dos
pés à cabeça”, ou seja, qualidades intrínsecas da matéria,
não somente literária, mais artístico, poético, das ordens
psico-filo-sociológicos e da educação formal e informal
como elemento mediador do ensino-aprendizado, a partir
das concepções lúdicas, do brincar, agir e reagir sobre as
possibilidades de criar e recriar o mundo no entorno
social da criança aprendente.

Acreditamos a luz dessa perspectiva, que o livro
“Poesia dos pés à cabeça” não foi pensado para ser um
referencial, mas a literariedade do texto. E, entenda-se a
concepção de texto como “uma peça de linguagem, uma
peça que representa uma unidade significativa.” (Orlandi,
2015). Por isto, será cômodo e mais espontânea a
aprendizagem das diversas áreas do conhecimento
humano, pois na sua leitura é percebível várias interfaces,
seja através dos sistemas e códigos da linguagem ou
pelos (con)textos e ambientes nos quais a obra será
utilizada como recurso didático-pedagógico.

Assim, sua utilização, enquanto obra poética e
intersígnica, na perspectiva da interface da literatura e da
educação, deverá ser a formação de leitores para a vida, a
leitura e compreensão do mundo, não para o consumo
desenfreado que assola as esferas da sociedade
contemporânea. Ao passo que esquecem suas crianças,
jovens e idosos nas suas dificuldades e necessidades
básicas existenciais, quando deveriam perceber nestes,
um leitor-mediador disponível a um novo saber e a
utilização de novos suportes, bem como identificar e
avaliar os processos com a predisposição de rever
percursos e (re) construí-los.
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Afinal, precisamos de todos os modelos sociais para
nos formar.
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Capítulo 5:
A LITERATURA INFANTIL COMO

INSTRUMENTO DE REFLEXÃO NAS PRÁTICAS
AMBIENTAIS

Josimeire Santos da Mata16
Luciana Oliveira Monteiro17

Introdução

A preocupação com o meio ambiente, ou seja, a
urgência com uma temática transversal, que vai além da
sala de aula, que faz repensar os valores e atitudes
enquanto ser humano inserido neste meio vai ao encontro
com a literatura infantil, sendo uma forma de expressão
artística e instrumento para reflexão, conscientização e
ações, pois a obra infantil é capaz de proporcionar
diálogo do leitor com o meio o qual pertence.

Em nome do “progresso” grande parte da sociedade
não se sensibiliza da importância e o cuidado com o
próximo e o meio ambiente. O capitalismo está acima de
tudo. Para muitos cidadãos, a sobrevivência fala mais
alto, em relação à reciclagem e tornando o ambiente cada
vez mais poluído, desmatado e desassistido pelo homem.

Sabendo do fascínio que a criança tem pela literatura
infantil, pois a mesma oferece uma linguagem lúdica, é
notável o quanto o ensino-aprendizagem pode ser

16 Graduada em Pedagogia - UNIR; Pós-graduada Lato Sensu em
Arte-Educação - FAIARA. Graduanda em Letras: Português/Inglês - UBC;
Mestranda em Estudos Literários - UNIR. Integra o Grupo de Pesquisa em
Letramento Literário: Estudos Literários da/na Amazônia-UNIR/IFRO.
17 Graduação em Pedagogia - Unitins; Pós-graduada Lato Sensu em
Psicologia Clínica e Institucional - INET; Pós-graduada Lato Sensu em em
LIBRAS - FAEL. Atualmente é tradutor e interprete de língua de sinais da
Universidade Federal de Rondônia-UNIR.
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avançado através da obra literária. A criança como está
em processo de formação, é um sujeito que está em
desenvolvimento, ou seja, assimila com facilidade e
ocupa espaço central na proteção dos animais e vegetais.
O trabalho com os livros paradidáticos é um meio eficaz
para aquisição da leitura e em sua formação. As histórias
proporcionam à criança a se identificar com os
personagens, assim possibilita ela atuar-se ou imitá-los.
A obra infantil leva a provocar e sensibilizar com o
enredo.

Monteiro Lobato, iniciador da literatura infantil no
Brasil deixou um grande legado, além de uma extensa e
rica obra, uma célebre frase sua é: “se não posso mudar a
cabeça do adulto, posso mudar a da criança”. Um homem
idealizador, que acreditou e apostou na criança, com
olhar literário e crítico sobre o mundo contemporâneo,
viu na infância, o caminho a ser traçado, no qual faz
muitos leitores/as a se questionarem sobre o meio social e
a valorização cultural. O escritor apresentou indignação
sobre as problemáticas ambientais e a destruição da
natureza. Deu voz aos seus personagens, principalmente,
em “O Sítio do Picapau Amarelo e Urupês” ironizando e
criticando a ganância do homem, bem como sendo o
próprio destruidor do seu meio. Sua literatura dedicada à
criança foi uma demonstração de amor ao país, pois
enxergou na criança o poder de transformação.

A mediação literária exigem estratégias por parte do
professor(a), é necessário, primeiramente, uma
apresentação do livro infantil, ou seja, aproximar o leitor
da obra.

Ao lidar com a Literatura Infantil em sala
de aula, o professor estabelece a relação
dialógica com o aluno, com sua cultura e com
sua realidade quando, para além de contar ou
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ler a história (informar os alunos sobre ela),
cria condições para que eles lidem com a
história a partir de seus pontos de vista,
trocando impressões sobre ela, assumindo
posições e personagens, criando novas
situações através das quais eles vão
descobrindo a história original (OLIVEIRA,
2012, p.14).

Conforme o exposto, a autora apresenta a
importância do(a) professor(a), no processo de mediação
da leitura. A obra infantil ocupa lugar de destaque para
que à criança seja informada, e possibilita-a conhecer sua
cultura e transitar na adversidade.

De acordo com Freire, 2002, p.15:

A curiosidade como inquietação
indagadora, como inclinação ao desvelamento
de algo, como pergunta verbalizada ou não,
como procura de esclarecimento, como sinal de
atenção que sugere alerta faz parte integrante
do fenômeno vital. Não haveria criatividade sem
a curiosidade que nos move e que nos põe
pacientemente impacientes diante do mundo que
não fizemos, acrescentando a ele algo que
fazemos.

Segundo este pensador, a curiosidade é uma
inquietação, uma procura por respostas. Também a
criatividade só é despertada através da curiosidade.

Assim, é a curiosidade da criança que permite
explorar sua criatividade e desenvolver suas habilidades.
É preciso aproveitar isso na faixa etária infantil, o
fascínio com a simplicidade e novidade. A cada busca,
cria-se uma expectativa com o achado, ou o desejo de
encontrar.
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[...] segundo Aristóteles, a poesia é uma
imitação da natureza, e, segundo Horácio, a
função é agradar e instruir, a relação com o
mundo encontra-se, assim, tanto do lado do
autor, que deve conhecer as realidades do
mundo para poder “imitá-las”, quanto do lado
dos leitores e ouvintes, que podem, é claro,
encontrar prazer nessas realidades, mas que
delas também tiram lições aplicáveis ao
restante de sua existência (TODOROV, 2017, p.
45-46).

Conforme o apresentado, a poesia sendo uma forma
de escrita literária, permite diálogo com o leitor e vai
além da reprodução artística, sendo que viver ou estar
atento à realidade, exige “visão de mundo”, e a
linguagem poética além da sua função agradável,
sensibilizadora, tem muito a ensinar.

Sabendo que o professor é o mediador no processo
de ensino-aprendizagem, isto alerta para a importância da
Literatura Infantil, pois o ser humano é capaz de
modificar, transformar dentro da sua cultura. É
necessário que haja uma interação da criança com o livro,
e o(a) educador(a) tem o dever de propor isso aos seus
alunos, ou seja, pesquisar, analisar e promover obras que
sejam adequadas a turma. A criança precisa sentir-se
parte deste universo. É preciso que a mesma seja
instruída, educada para a prática social.

O educador deve ter uma leitura de mundo
na busca por novos paradigmas que se
apresentam ao seu dia-a-dia e que venham
auxiliá-lo no papel de mediador diante do
ensinar e do aprender. Assim, a administração
do trabalho em equipe se faz presente na
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medida em que educadores e educandos estão
presentes como seres capazes de desenvolver os
conhecimentos diante da realidade cultural e
diferenciada pela qual os educandos e
educadores participam da realidade
educacional. (BARBA, 20015, p. 16).

A participação do educador e educando precisa ser
focado no contexto da realidade. É importante que o
educador tenha uma visão ampla sobre os acontecimentos,
e que isso sirva para melhor situá-lo em suas posturas
diante dos conteúdos que precisam ser trabalhados.

A literatura infantil, além de proporcionar ludicidade,
ajuda ampliar o vocabulário, criticidade, oportuniza à
criança de se reconhecer como membro essencial na
constituição da sociedade, e consequentemente, ela
contribuirá com o meio que está inserida. Um acervo
literário é capaz de explicar situações que estão
acontecendo, mas sem deixar de lado o prazer de uma
leitura encantadora.

Quando é dada oportunidade a criança de ter acesso
à leitura, consequentemente ela vai se tornando um
ser-pensante-crítico. Facilita o processo de distinguir
suas posturas negativas ou positivas. Por exemplo:
maltratar um animal ou polui o meio no qual vive, com o
tempo terá um retorno, terá consequências, talvez os
efeitos não cheguem de imediato, mas a geração seguinte
sofrerá pelas atitudes realizadas do momento atual.

Educar é preparar para a vida, portanto, é importante
ajudar a criança e o jovem a obter maior clareza de mente
e despertar a sensibilidade. Além desse aspecto essencial,
o desenvolvimento da leitura entre as crianças resultará
em um enriquecimento progressivo no campo dos valores
morais, da cultura da linguagem e no campo racional
(Góes, 2010, p. 47).
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As crianças precisam ser ensinadas a ter boas
maneiras com o meio social, cultural e ambiental, que
pense sobre suas atitudes diárias, perceba que “as ruas, às
arvores, os animais... é extensão de sua casa”. Que o
mesmo prazer, cuidado, responsabilidade,
comprometimento que tenha pelo seu lar, seja sentido e
praticado com as diversas pessoas e nos demais locais.
Quando há respeito e proteção com o meio ambiente,
também está protegendo o outro ser humano.

Conforme Barba:

A busca pelo processo educativo nos faz
pensar e repensar nossa prática educativa, e
como tal envolve as relações que correspondem
a identidade de ser um educador capaz de poder
pensar, refletir e construir com os seus
educandos a dinâmica da vida entre nós,
transformando os conteúdos em práticas
adequadas que revelam valores e espaços para
se lidar com a aspectos culturais nas
diversidades de alunos especiais, índios,
brancos, negros que se apresentam em sala de
aula. (BARBA, 2015, p. 14).

Barba (2015). considera importante o repensar sobre
a prática educativa, a flexibilidade e criticidade do
educador, em transformar os conteúdos em atividades de
descoberta de valores culturais, do público diverso dentro
da escola.

A obra literária precisa ser explorada pela criança.
Mas isso só é possível com métodos pedagógicos
eficazes. Para Saviani, 1993, p. 79:

[...] serão métodos que estimularão a
atividade e iniciativa dos alunos, sem abrir mão,
porém, da iniciativa do professor; favorecerão o
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diálogo com a cultura acumulada
historicamente; levarão em conta os interesses
dos alunos, os ritmos de aprendizagem e o
desenvolvimento psicológico, mas sem perder
de vista a sistematização lógica dos
conhecimentos, [...] dos conteúdos cognitivos.

Segundo Saviani (1993), os métodos precisam ser
pensados de modo reflexivo, respeitando o processo do
desenvolvimento mental do educando e seus ritmos de
assimilação do saber, sem perder a organização e a lógica
do que se deseja ser ensinado.

Isso faz repensar as propostas de ensino com a
literatura infantil. Sendo uma ferramenta dinâmica de
ensino, com uma linguagem facilitadora, a criança é
convidada a um passeio pelo seu universo. Sendo assim,
o livro infantojuvenil ocupa um lugar diferente com o
público desta faixa etária. Para Cunha, 2009, p. 17:

A literatura Infantil e Juvenil, se nos impõe
como importante objeto de estudo; seja porque
é vista como uma linguagem especial destinada
aos novos – aqueles a quem caberá a direção do
mundo amanhã; seja porque , tal como a
Literatura para adultos, passa a ser percebida
como fator básico da própria dinâmica do
conhecimento. A verdade é que no âmbito dos
estudos universitários a Literatura Infantil vem
ocupando espaços cada vez maiores.
Aparentemente ingênua ou inócua, vem
expressando as novas relações humanas. Novas
formas de pensamento, de raciocínio crítico;
novos mapas conceituais, novas formas de ver o
mundo (CUNHA, 2009, p. 17).
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O novo olhar para com a literatura infantil, é também
uma crença de que a criança como precisa ser
direcionada na vida, precisa ser instruída desde cedo,
bem como se relacionar com o outro, e ver o mundo com
atenção e respeito.

No universo da fantasia quase sempre é necessário à
identificação ou comparação com alguém ou algo. São
essas referências que suscita no imaginário, e possibilita
aproximar-se do real, do próximo, do ambiente e da
“verdade’’.

A fantasia quase nunca é pura. Ela se
refere constantemente a alguma realidade:
fenômeno natural, paisagem, sentimento, fato,
desejo de explicação, costumes, problemas
humanos, etc. Eis por que surge a indagação
sobre o vínculo entre fantasia e realidade, que
pode servir de entrada para pensar na função
da literatura (CÂNDIDO, 2011, p.83).

Comungando com pensamento de Cândido, a
fantasia sempre tem algum ponto de referencia, seja à
natureza, ou mesmo sentimentos, porque ela não só
diverte como ocupa função de perturbar o leitor. Sendo
assim, a criança é transportada da sua zona de
acomodação para uma visão extensa do seu universo. E a
boa literatura é essa, capaz de indagar sobre a condição
humana ou confrontar com a realidade.

Segundo Coelho:

A literatura infantil é, antes de tudo,
literatura; ou melhor é arte: fenômeno de
criatividade que representa o mundo, o homem,
a vida, através de palavras, funde os sonhos e a
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vida pratica, o imaginário e o real, os ideais e
sua possível/impossível realização ( 2000, p.27).

Para a autora, a literatura é arte, possibilita sonhar,
criar e experimentar o desconhecido. Através do
imaginário, a criança é desafiada no mundo literário a
interpretar o mundo que o cerca.

A literatura sendo arte permite desvendar mistérios
humano, interagir com o espaço e se reconhecer como
protagonista não só no mundo da fantasia, mas dentro
da realidade.

Como Candido (1989) afirma

Os valores que a sociedade preconiza, ou
os que considera prejudicais, estão presentes
nas diversas manifestações da ficção, da poesia
e da ação dramática. A literatura confirma e
nega, propõe e denuncia, apoia e combate,
fornecendo a possibilidade de vivermos
dialeticamente os problemas. (CANDIDO, 1989,
p. 113,)

A literatura pode ser a favor ou contra, isso depende
do contexto que se está inserida. A ficção permite
liberdade para que o leitor explore seu potencial
imaginário e sentimentalista. O mundo da ficção expõe as
problemáticas humanística, social e ambientalista, ela
alerta o leitor sem dizer diretamente, mas anonimamente,
pois mesmo na leitura silenciosa, abre espaço para
indagações sobre as atitudes do ser humano.

Breves Considerações

Há uma variedade de livros paradidáticos que trata
da temática ambiental, só precisa que o educador (a)
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explore junto às crianças questões sobre o meio ambiente
através da leitura, da dramatização e também de oficinas.
Não se pode negar o contato da criança com a obra
literária, pois é através desta que permite os encontros:
cultural, social e ambiental. Então, apresentar o livro
infantil logo cedo para à criança, é não negar a ela as
descobertas incríveis que estão lhe aguardando sobre o
universo, a contemplação, além de proporcionar sua
atuação de formas comprometedora e responsável com a
natureza.

Enfim, o livro infantil deve ser incluído nas
propostas de ensino, mas de modo que, de início, seja
apenas para o ato da leitura, do conhecer o desconhecido
ou experimentar sensações necessárias que
provavelmente, irá contribuir com o planeta. Afinal, o
livro tem esse poder de informar, mas também de
provocar o leitor a refletir sobre sua postura diante da
sociedade e do meio ambiente.
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Capítulo 6:
A IMPORTÂNCIA DA AFETIVIDADE NO
DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DA
AUTOESTIMA E DA APRENDIZAGEM NAS

SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
I18

Juliana Pereira do Rosário Chaves19
Vana Izabel De Araújo Chalender20

Introdução

A presente pesquisa visa refletir sobre a importância
da afetividade no desenvolvimento do processo da
autoestima e da aprendizagem nas séries iniciais do
Ensino Fundamental I, enfatizando a precisão de
apresentar para o ambiente escolar um convívio afável
entre todos os que nele estão envolvidos, contribuindo
para a formação integral do aluno.

Não há como negar a conexão da afetividade e a
aprendizagem, pois na instituição o aluno se relaciona de
modo emocional com outros alunos e professores em sala
de aula, o que permite refletir sobre a precisão de
desempenhar a ação pedagógica como facilitador do
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19 Formanda do 8º período do Curso de Pedagogia.2016.2-FATEC/RO
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Concluindo a Pós-Graduada Lato Sensu em Psicologia
Educacional-Uniasselvi e Psicopedagogia Clínica e Institucional-FARO.
Funcionária Pública na área da Educação atualmente Gestora e Docente do
Ensino Superior .
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processo de ensino-aprendizagem, despertando no aluno
a motivação, a segurança e a melhora no seu desempenho
escolar, a partir de atividades e atitudes que direcionem a
um maior conhecimento do aluno e de sua realidade
(WALLON, 2007).

O estudo teve como objetivo geral verificar
estratégias pedagógicas do professor sobre os aspectos
relacionados a afetividade e com os objetivos específicos
de identificar as características dos alunos com as
dificuldades de aprendizagem encontradas; verificar os
elementos que devem ser constituído para um bom
aproveitamento da aprendizagem e compreender as
necessidades da afetividade no processo ensino
aprendizagem.

A afetividade faz parte do dia a dia do aluno,
independentemente de sua origem, gênero ou classe
social, mas, mesmo assim, poderão ocorrer situações que
desvalorizam aquilo que é buscado por ele, que é
experiência como serem humano de compartilhar a
afeição com os demais alunos e professores.

A dimensão afetiva no campo da educação lembra a
possibilidade de reflexão sob duas perspectivas diferentes
de interesse, a dos sentimentos e a do conhecimento,
buscando desenvolver a problematização: De que forma a
afetividade pode contribuir no processo de ensino
aprendizagem da criança que já apresenta dificuldades,
resgatando sua auto-estima?

O relacionamento afetivo professor-aluno pode se
manifestar de maneira cruel quando, por exemplo, um
professor, para manter o controle da classe, permite a um
aluno, que é seu aliado, agredir seus pares, humilhando e
ridicularizando, diante de toda a classe, as crianças que
chegam atrasadas (ANDRADE, 2002).
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Assim, pode-se colocar que o vinculo afetivo que o
professor estabelece com aluno em sala de aula, deve ter
um caráter libertador e de confiança no cotidiano, para
combater o preconceito e os rótulos comuns presentes no
ambiente escolar.

Definição de afetividade e auto estima

Afetividade

Conforme o Mini Dicionário Luft (2010, p. 37),
afetividade é a “qualidade de afetivo, sentimento; afeição
profunda, o objeto dessa afeição, zelo, cuidado”. Aonde a
palavra afeto vem do latim affectur (afetar, tocar) e é o
elemento básico da afetividade. Ainda de acordo com o
Dicionário de Filosofia de Nicola Abbagnano, a palavra
afetividade indica o conjunto de ação como bondade,
inclinação, devoção, proteção, apego, gratidão, em
súmula, pode ser distinguida sob a inquietação de uma
pessoa por outra, por outra, tendo estima por ela,
cuidando dela, assim, e a mesma corresponde de maneira
positiva aos cuidados ou a preocupação.

Então, pode-se definir afetividade uma situação
positiva de afeto e carinho entre professor x aluno e vice
versa.

Para Almeida (2001) a afetividade deve ser
diferenciada de suas amostras, caracterizando-se do
sentimento, da paixão, da emoção, a afetividade é um
campo mais extenso, já que compreende esses últimos,
bem como as primeiras manifestações de tonalidades
afetivas basicamente orgânicas.

O autor define afetividade como algo que brota de
diferentes manifestações desde daquele que é especifica
do individuo como aquele sentimento que um ser adquire
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por outro, que podem se diferenciar em emoções,
sentimentos e as paixões.

Segundo Ribeiro (2010) existe distintos sentidos para
o termo afetividade, como, atitudes e valores,
procedimento moral e ético, desenvolvimento pessoal e
social, motivação, interesse e imputação, ternura,
interrelação, empatia, composição da subjetividade,
emoção e sentimentos.

Dentro desse contexto pode-se dizer que todos
englobam em só que é o amor, que nasce por meio dessas
atitudes no dia a dia de uma criança, ao se relacionar com
outras pessoas e com o próprio professor, quando esta
consegue perceber tais emoções ela retribui também, por
meio de seu desenvolvimento de aprendizado em sala de
aula.

A definição de afeto (affekt) está ligada ao de pulsão
(trieb), aonde pulsão é a definida pelo limite entre o
mental e o somático, como o representante psíquico de
excitação que tem origem dentro do organismo e obtêm a
mente, como um grau de requisição feita à mente no
sentido de trabalhar em consequência de sua ligação com
o corpo (FREUD, 1974).

Esta ligação entre afeto e pulsão, pode ser observada
quando uma criança cria por si uma necessidade de
aprender, pois seu interesse é chamar atenção de seu
professor para que ele lhe observe e tenha afeição por ele.

A afetividade é a possibilidade mais intensa e
complexa de que o homem pode compartilhar, é a
combinação de todos os sentimentos como: amor,
motivação, ciúme, raiva e outros, e aprender a cuidar de
maneira adequada de todas as emoções que
proporcionará ao sujeito uma vida emocional plena e
equilibrada. Deste modo o aluno, seja em casa, na escola,
em todo lugar, está se composto como ser humano, por
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meio de seus conhecimentos com o outro, naquele lugar,
naquele momento (SARNOSKI, 2014).

Quando se observa que a criança busca atenção ela
retrata o que sente naquele momento, seja o que for raiva,
amor, desespero, esse fato de ela colocar para fora o que
sente é uma manifestação de tentar buscar em outro o
afeto que ela necessita naquele momento.

O que é Autoestima

Para o desenvolvimento de uma aprendizagem,
fundamentado no afeto, certeza, livre-arbítrio e
responsabilidade por parte dos professores, durante os
anos iniciais da vida da criança, é necessário que haja
motivação da auto estima da criança.

A expressão estima veio do latim “aestimar” que
significa apreço, valor, afeição, gostar de apreciação
própria de uma pessoa ou de uma coisa, amizade,
respeito.

Coutinho (2009) define auto-estima, especialmente
como uma experiência pessoal, um sentimento
construtivo, um acordo que se auto-afirma, uma definição
positiva que se organiza a respeito de si mesmo, com
apoio em caracteres corretos, éticas e dignas do caráter; é
a reverência e a estima que o homem tem por si mesmo.

Dentro do processo educacional a auto estima pode
ser determinada como uma atitude de resgate de algo que
você nem idealizava ter e é indispensável para a
concepção de caráter.

Segundo Voli (2002), antes a autoestima era p
inverso da “virtude da modéstia”, hoje o sentido
hedonístico encanto individual e único do termo
converteu-se em responsabilidade da pessoa por si
mesmo.
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É essencial que o homem busque dentro dele mesmo
esta valorização que lhe é conveniente e que pode ser
adquirido desde que haja ânimos que lhe incentive a isto,
no caso da escola o professor.

A revista Veja, na edição 2015, de 04/07/2007,
apresenta um artigo especial sobre a auto-estima, onde
descreve que esta é a melhor aliada do sucesso na vida
pessoal e profissional e que existe idade-limite para
conquistá-la (Veja 2007, p. 76).

A mensagem que imposta é que é necessário confiar
em você mesma para conquistar algo ou alguma coisa, e
que é preciso ter confiança em si mesmo, confiar em sua
competência, ou seja, ter auto-estima.

As reações do homem as ocorrências do dia a dia são
verificadas por quem e pelo que pensam de quem somos
e a auto-estima é a botão para o sucesso ou para o
fracasso, e o jeito de entendermos a nós mesmos e aos
outros. (BRANDEN, 1992, p. 9).

O dicionário Novo Aurélio, descreve que a
auto-estima vem de auto + estima, que quer expor, como
o valor de si mesmo, amor próprio.

Segundo Ferreira (1999) a auto-estima é fundamental
tanto para o homem, como para o grupo familiar, que
pertence e quem não acredita em si mesmo, acha que não
vale a pena expor o que reflete.

Aristóteles (2007, p. 77), afirma que a esperança e o
entusiasmo, juntos, desenvolvem a autoconfiança, sem a
qual os jovens não teriam futuro.

Simka (1983) no século XVI relata que a pior
momento na vida do homem é quando alguém lhe
subestima, um individuo pode ter certeza em si próprio e
naquilo que exerce, mas se sentir a última pessoa no
campo pessoal.
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A autoestima, especialmente, é um experimento
pessoal, uma emoção construtiva, um acordo que se
auto-afirma, um conceito positivo que se elabora a
respeito de si mesmo, embasado em atitudes corretas,
éticas e na integridade do caráter; é o respeito e o apreço
da pessoa por si mesma (COUTINHO, 2009).

Estratégias pedagógicas do professor sobre os
aspectos relacionados a afetividade

A escola é um espaço de multiplicidades, onde
diferentes valores, experiências, concepções, culturas,
crenças e relações sociais se misturam e fazem do
cotidiano escolar uma rica e complexa estrutura de
conhecimentos e de sujeitos.

A importância da afetividade para o
ensino-aprendizagem constitui que a capacidade afetiva,
por parte dos educadores, consente a inspiração de
conexão entre eles e seus alunos, vínculos propícios a um
clima de confiança, de respeito mútuo, de amizade, de
compreensão das necessidades dos alunos e da abertura
para a expressão sincera dos sentimentos
(RIBEIRO ; .JUTRAS ; LOUIS, 2005).

Os autores propõem que uma vida afetiva na escola
aumenta o interesse dos alunos pelos estudos, melhora
significativamente a aprendizagem cognitiva e, em
consequência, reduz as taxas de abandono e de fracasso
escolar.

As estratégias de aprendizagem vêm sendo definidas
como sequências de procedimentos ou atividades que se
escolhem com o propósito de facilitar a aquisição, o
armazenamento ou a utilização da informação (DANTAS,
1997).
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Para o desenvolvimento de uma aprendizagem mais
concreta, sólida e eficaz é necessário aplicação de
estratégias de aprendizagem que podem ser aplicadas em
qualquer procedimento adotado para a realização de uma
determinada tarefa.

A função do professor ultrapassou a intervenção do
processo de conhecimento do aluno, o que era
comumente esperado, expandiu-se a missão do
profissional para além da sala de aula, a fim de garantir
uma articulação entre a escola e a comunidade
(SANDHI ; ASSUNÇÃO, 2005).

O professor, além de ensinar, deve participar da
gestão e do planejamento escolares, o que significa uma
dedicação mais ampla, a qual se estende às famílias e à
comunidade.

Conforme Wallon (1999, p. 43):

No estágio impulsivo-emocional, que
abrange o primeiro ano de vida, o colorido
peculiar é dado pela emoção, instrumento
privilegiado de interação da criança com o
meio. Resposta ao seu estado de imperícia, a
predominância da afetividade orienta as
primeiras reações do bebê as pessoas, as quais
intermediam sua relação com o mundo físico; a
exuberância de suas manifestações afetivas é
diretamente proporcional a sua inaptidão para
agir diretamente sobre a realidade exterior.

Segundo Minayo (1999) para se obter a afetividade e
a aprendizagem como tema implica enveredar por um
caminho intrigante que envolve processos psicológicos
difíceis de serem percebidos e desvendados.

O fator afetivo é muito importante para o
desenvolvimento e a construção do conhecimento, pois
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por meio das relações afetivas o aluno se desenvolve,
aprende e adquire mais conhecimentos que ajudarão no
seu desempenho escolar.

A afetividade está dentro do ser humano, ela é à base
da vida, norteia o desenvolvimento do sujeito, em
especial a construção da sua personalidade, e se
manifesta no clima de acolhimento, de empatia,
compreensão para consigo mesmo, e com os outros
(NASCIMENTO ; PRATI, 2011).

Ser professor não se constitui em uma simples tarefa
de transmissão do conhecimento, pois vai mais além e
também consiste em despertar no aluno valores e
sentimentos como o amor do próximo e o respeito, entre
outros.

As características dos alunos com as dificuldades de
aprendizagem

Piaget (1997) retrata que o conhecimento social é
construído pela criança à medida que ela interage com os
adultos e com outras crianças e conforme for essa
influência mútua é necessária na construção do
conhecimento.

A educação brasileira vem sendo marcada por uma
crescente preocupação em se tentar explicar o fracasso
escolar, pois, por não conseguirem obter êxito nas
demandas escolares, acabam por se sentirem incapazes,
gerando sentimentos de frustração e comportamentos
inadaptados, entre outros.

Para Wallon(1975, p.166-167):

Mas a escola é ainda um meio local onde
se encontram crianças que podem pertencer a
meios sociais diferentes. Também se pode falar
do meio familiar como dum meio funcional,
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onde a criança começa por encontrar meios de
satisfazer todas as suas necessidades sob
formas que podem ser próprias à sua família e
onde a criança conquista as suas primeiras
condutas sociais.A escola é também um meio
funcional. As crianças vão com a finalidade de
se instruir e elas devem familiarizar-se com uma
disciplina e relações interindividuais dum novo
tipo.

A tentativa de explicação para o fracasso escolar vê
existir um problema básico que diz respeito ao fracasso
da criança nas experiências de aprendizagem, seja ele
motivado por fatores de ordem extrínseca ou intrínseca
(SISTO, 2001).

No entanto, temos visto avolumarem-se, nos últimos
anos, na literatura nacional e internacional, obras e
pesquisas dedicadas ao estudo e à compreensão do
fracasso escolar sob a ótica das dificuldades de
aprendizagem.

Bee (1984), a importância do autoconceito
acadêmico e as variáveis que influem nele vão além do
marco escolar, por um lado, o autoconceito acadêmico e
as percepções dos outros podem ser generalizadas para
outras características, como suas capacidades intelectuais
gerais, suas habilidades para resolver situações
problemáticas, sua curiosidade e motivação, ou sua
maturidade.

As crianças com auto-estima elevada em comparação
com crianças com auto-estima rebaixada, geralmente,
obtêm melhores desempenhos na escola, se veem como
responsáveis pelos próprios fracassos e sucessos,
possuem mais amigos, percebem seu relacionamento com
seus pais de forma mais positiva, são mais competitivas e,
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quando atingem a adolescência, tendem a alcançar uma
identidade realizada.

Segundo Erikson (1976), a vida escolar desperta um
sentimento de ser capaz de produzir coisas e fazê-las bem,
a fim de conquistar consideração e admiração dos pais,
professores e colegas.

A criança encontrar dificuldades em usar suas
habilidades e assim não conseguir ser produtiva, irá
experimentar um sentimento de inadequação e
inferioridade em relação a seus iguais e do que
socialmente acredita que esperam dela.

Cabe ao professor investigar as causas desses
problemas, que pode ser verificado naquele aluno que é
muito indisciplinado, que se recusa a fazer as atividades
em sala de aula e briga constantemente com os colegas,
ou naquele que é muito quieto, distraído e desmotivado,
que se isola dos demais em sala (HAYDT, 1988).

O professor pode ajudar de várias formas,
estimulando o relacionamento entre os alunos, através de
jogos e atividades dinâmicas que possam incrementar a
integração da classe; distribuindo funções e dividindo
tarefas, como apagar a lousa, distribuir os cadernos,
pendurar cartazes, o que permite que todos os alunos
participem da dinâmica da sala de aula e se sintam
responsáveis por ela, reforçando o comportamento
positivo sem exacerbar nas críticas negativas, pois o
reforço positivo aumenta a motivação e o sentimento de
autoconfiança e de auto- estima.

Elementos que devem ser constituído para um bom
aproveitamento da aprendizagem

Hoffmann (2006), a avaliação atual é disciplinadora,
discriminatória e punitiva, onde um se utiliza e avaliam
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notas, “estrelinhas” ou carimbos pelos professores, os
alunos acabam comparando suas tarefas, suas notas e
suas “estrelinhas”, classificando a si mesmos como
burros ou melhores e piores, e isso acaba abalando a
auto-estima desses jovens, podendo levá-los a grandes
traumas em seus processos de aprendizagem.

A avaliação feita como forma de tortura, como um
meio de verificar se os alunos adquiriram os
conhecimentos visados e uma forma de criar hierarquias
de excelência que decidirão o futuro do aluno no curso
seguinte, assim como sua orientação para estudos
diferenciados, a garantia de um diploma e assim, a
contratação, sua entrada no mercado de trabalho
(PERRENOUD, 2007).

De acordo com Vygotsky (2003, p. 283):

A educação nunca se inicia em um terreno
vazio, nunca começa a forjar reações totalmente
novas, nunca realiza o primeiro impulso. Ao
contrário, sempre partir de formas de
comportamento já dados e preparados e se
refere ás suas modificações, sempre tende a
modificar, porém nunca a criar algo totalmente
novo. Nesse sentido, a educação e a reeducação
do que foi realizado. Por isso a primeira
exigência de qualquer educação é o
conhecimento absolutamente preciso das formas
de comportamentos herdados, pois sobre ele se
exigirá a esfera pessoal da experiência.

Conforme Hoffmann (2003), os alunos aprimoram
sua maneira de pensar quando se deparam com novas
situações e desafios, formulando assim, novas hipóteses,
é necessária uma avaliação que não esteja vinculada com
a verificação de respostas certas ou erradas, mas que faça
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o professor investigar e refletir as manifestações dos
alunos.

Segundo Hadji (2001), as finalidades da avaliação,
para o professor, deve ser:

1) conhecer melhor o aluno;
2) recolher informações de forma contínua, julgando

o grau de aprendizagem;
3) adequar o processo de ensino ao grupo de alunos

e àqueles que apresentam dificuldades, tendo em vista os
objetivos propostos;

4) adaptar o conteúdo e as formas de ensino às
características dos alunos, ou seja, deveria existir uma
pedagogia diferenciada;

5) fazer uma análise reflexiva, ao término de uma
determinada unidade, sobre o sucesso alcançado em
função dos objetivos previstos e revê-los de acordo com
os resultados apresentados.
A ação pedagógica nunca pode se restringir á

repressão e a dependência por parte dos alunos, pois para
pertencer sua função, a instituição precisa da informação
e do auxílio dos professore e alunos na constituição do
conhecimento.

A afetividade vem sendo debatida e apontada por
psicólogos, pedagogos e psicopedagogos e profissionais
da educação, mas, apreender a ampla diferença em
proporcionar um serviço profissional que unifique suas
técnicas próprias a uma influência recíproca para a
ampliação de um relacionamento fundamentado na
emoção (SARNOSKI, 2014).

É importante lembrar que como se permite, em que
período e porque, comprometem a relação professor e
aluno e, assim, a extensão no próprio processo
ensino-aprendizagem.
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Compreender as necessidades da afetividade no
processo ensino aprendizagem

No procedimento do ensino-aprendizagem o
educador como membro mais importante do processo de
desenvolvimento da afetividade com o aluno, deve
ensinar de maneira clara e real para estes compreendam
os benefícios na realização de algumas atividades a
serem executadas.

O aluno deve ter a pretensão de aprender, e o
professor é quem pode despertar essa ambição no aluno,
a afetividade na educação estabelece um campo de
conhecimento que deve ser empreendido pelos
professores desde as séries iniciais, uma vez que, através
dela compreende-se a causa do comportamento humano,
pois, a afetividade faz parte da aprendizagem
(SARNOSKI, 2014).

A aprendizagem faz parte da inclusão entre as partes
do processo ensino aprendizagem e por meio desta é que
deve ocorrer a afetividade.

Brasil (1998) para cuidar é preciso antes de tudo
estar comprometido com o outro, com sua singularidade,
ser solidário com suas necessidades, confiando em suas
capacidades, disso depende a construção de um vínculo
afetivo entre quem cuida e é cuidado.

A educação escolar de hoje não está em crise, mas
em fase de modernização, se estruturando para
desenvolver resultados positivos em busca de formação
de pessoas.

Tristão (2006, p. 47) relata que:

Educar uma criança significa promover um
crescimento integral do indivíduo e também
desenvolver a solidariedade, a capacidade de
enxergar o outro e a tolerância para com outros
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modos de ser, de modo a ter respeito e
responsabilidade para com os demais

Isso requer um compromisso com o outro, o que
demanda um conjunto de valores para a vida em
sociedade como solidariedade, cooperação, generosidade.

Metodologia

A metodologia aplicada foi bibliográfica descritiva
qualitativa de cunho exploratório e pesquisa de campo
realizada em três escolas públicas, sendo uma rede
municipal de Porto Velho e duas da rede estadual, com
dois professores de cada uma das três primeiras séries do
Ensino Fundamental I, totalizando um total de 18
professores. Foram realizadas 9 (nove) perguntas entre
abertas e fechadas.

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do
levantamento de referências teóricas já analisadas, e
publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros,
artigos científicos, páginas de web sites (FONSECA,
2002, p. 32).

Segundo Gil (2008) por meio de pesquisas
descritivas, procuram-se descobrir com que frequência
um fenômeno ocorre, sua natureza, suas características,
causas, relações e conexões com outros fenômenos.

A pesquisa qualitativa não se preocupa com
representatividade numérica, mas sim com o
aprofundamento da compreensão de um grupo social, de
uma organização para Goldenberg, 2003, p. 97:

Os pesquisadores que adotam a abordagem
qualitativa se opõem ao pressuposto que
defende um modelo único de pesquisa para
todas as ciências, já que as ciências sociais têm
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sua especificidade, o que pressupõe uma
metodologia própria. Assim, os pesquisadores
qualitativos recusam o modelo positivista
aplicado ao estudo da vida social, uma vez que
o pesquisador não pode fazer julgamentos nem
permitir que seus preconceitos e crenças
contaminem a pesquisa.

Todos os dados coletados na pesquisa de campo
serão interpretados e analisados e os resultados serão
sistematizados e apresentados através de capítulos em um
artigo científico.

A pesquisa de campo caracteriza-se pelas
investigações em que, além da pesquisa bibliográfica e
documental, se realiza coleta de dados junto a pessoas,
com o recurso de diferentes tipos de pesquisa (GIL,
2008).

Resultados e discussão

Dentro da metodologia aplicada por meio da
pesquisa bibliográfica e de campo realizada em três
escolas públicas, sendo uma rede municipal de Porto
Velho e duas da rede estadual, através de 9 (nove)
perguntas entre abertas e fechadas, o estudo sobre a
importância da afetividade no desenvolvimento do
processo da autoestima e da aprendizagem nas séries
iniciais do Ensino Fundamental I, foi realizado. Assim, se
obteve os seguintes resultados:

Quanto ao perfil dos 18 professores entrevistados
tem-se que 80% possuem curso superior em Pedagogia e
somente 10% formação em outro curso superior e 10%
tem somente o Magistério, destas, 88% já têm mais de
dez anos na profissão e em sala de aula, 10% possui
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menos de seis anos e 2% menos de 2 anos de serviços na
educação e em sala de aula.

Foi verificado nesta pesquisa que a maioria dos
professores possui curso superior, e também na área de
pedagogia, e ainda a grande parte tem mais de 10 anos
em sala de aula, experiência demonstrada por meio de
técnicas utilizadas em sala de aula e por meio de domínio
com seus alunos, constituindo que quanto mais anos
trabalhados mais domínio e estrutura de métodos de
aprendizagem.

Os professores entrevistados foram do Ensino
Fundamental do 1º ao 5º ano. Dentre as perguntas a
número 1, foi respondida sobre a existência de algum
professor (a) que foi importante na infância escolar
destas, e apenas uma professora disse que não existiam,
os demais disseram que sim, e muitos de acordo com as
respostas obtidas, o professor que as marcaram foi a do
1º ano, provavelmente por ser a primeira dentre as outras
que passaram em suas vidas.

A importância desta pergunta esta relacionada ao
campo afetivo, geralmente a criança lembra-se de fatos
marcante em sua vida, ou bons ou ruins, então ao fato do
professor lembrar sua primeira professora, constitui um
bom lado, que de algum jeito esta marcou sua vida e
assim, são também são os alunos, dessas professoras que
poderão ser lembradas de alguma forma.

Na pergunta número 2, sobre como estas definem a
afetividade dentro do ambiente escolar, foi respondido de
modo geral como uma forma de dialogo, conversas, ouvir
seus alunos com atenção, é uma forma realizada pelo
professor de ajudar seus alunos e ainda como algo
primordial, pois se o aluno tem um bom relacionamento
com o professor, por meio de respeito, ou seja, ele goste
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do professor, com certeza ocorrerá dentro do ambiente
escolar um bom desenvolvimento do aprendizado.

O aprendizado depende dos dois lados, aquele que
ensina e o outro que aprende, para que ocorra tal
desempenho é preciso ter interação, é por meio da
atenção ao aluno que o professor poderá conseguir
chamá-los para que seja desenvolvida a aprendizagem.

Na questão número 3, sobre quais as atitudes que
podem demonstrar a afetividade entre professor e aluno
dentro da sala de aula, dois professores, disseram que a
comunicação entre professor e aluno, é um tipo de
demonstração de afetividade; três acham que é conhecer
seus alunos, oito acham que a afetividade está ligada a
saber ouvir cada um com paciência e ter admiração por
cada aluno em seus aprendizados e cinco acharam que é
ter admiração por tudo que os alunos aprendem e sabem
demonstrar.

Dentre as resposta obtidas observou que o
professores constitui que afetividade esta ligada a saber
ouvir cada aluno com paciência e também saber admirar
cada situação de aprendizado que o aluno execute, assim,
estes alunos serão motivados a cada vez mais se superar.

Na questão número 4 sobre se elas acreditam numa
relação entre a afetividade e o desenvolvimento cognitivo,
80% acreditam que sim, e a justificativa, é que o
aprendizado diário destes alunos, é por meio de um
aprendizado concreto determinam essa afetividade e 20%
acha que não, os alunos aprendem por necessidade de
querer aprender.

O aprendizado está ligado a essa recepção que o
professor faz em relação aos seus alunos, pois a partir do
momento que a criança recebe incentivo por determinada
tarefa executada, esta a cada dia mais tentará se superar.
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Na questão numero 5, dentre as alternativas com
quais atitudes estas demonstra uma relação de afetividade
com os alunos, 30% optaram em que a alternativa que
garante ao aluno segurança em suas decisões a mais
abrangente ; 25% optaram pela alternativa que a partir de
atividades e atitudes que direcionem a um maior
conhecimento do aluno e de sua realidade; 20% torna-se
um facilitador do processo de ensino-aprendizagem ;
15% desperta no aluno a motivação e 10% que melhora
no seu desempenho escolar, seria a alternativa mais
aproximada.

A relação de afetividade entre alunos e professor é a
principal forma de fazer com que o aluno desenvolva um
aprendizado mais concreto, ou seja, o professor poderá
influenciar no desenvolvimento do aprendizado de seus
alunos.

Na questão número 6, sobre as formas de interações
afetivas desenvolvidas na sala de aula interferem no nível
de motivação de uma criança, promovem sua
aprendizagem, 89% destas professoras responderam que
sim e somente 11% acharam que não, pois é o ensinar
que faz o aluno aprender e não carinho.

A maioria dos professores confirma que é por meio
das intervenções de afetividades faz com que os alunos
busquem a cada dia um crescimento no aprendizado.

Na questão número 7, em relação se a afetividade
entre professor e aluno intervém na disciplina e
organização de uma sala de aula, novamente 89% das
professoras responderam que sim, pois se trata de uma
troca, pois se o aluno gosta do professor este fará de tudo
para que o professor goste dele também, então existe essa
troca de favores, de afeto, carinho e assim, o aprendizado
e 11% disseram que não afeta, porque continuar o
aprender depende do aluno também querer e somente
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este pode desenvolver o aprender, sem precisar essas
trocas de afetos.

Sobre se afetividade intervém no aprendizado, mas
uma vez os professores confirmam que sim, pois se
existe trocas de afeto, carinho, amizade entre aluno e
professor, o aluno fará de tufo para não decepcionar ao
seu mestre, então estudar mais se dedicar mais e entre
outros.

Na questão número 8, sobre o ponto de vista do
aluno, como a professora avalia as expectativas do aluno
em relação a ela, a maioria acredita que são ótimas, num
total de 89%, 10% acham que são boas e apenas 1%
acreditam que são ruins, pois não se entrega muito aos
alunos, por questão de não gostar muito dessa
aproximação.

Os professores são sinceros quando dizem que não
importa muito o que os alunos pensam delas, outras já
pensam nessa possibilidade como negativa, então a estas
tentam constituir um bom relacionamento entre os
alunos.

Na questão número 9, sobre o ponto de vista do
professor, quais as expectativas em relação às interações
com os alunos, para elas também acham que 89% são
ótimas, porque sempre dar atenção aos alunos, estimula
quando estão cansados ou com algum problema e 10%
boas, porque existe sempre uma troca entre eles, seja de
afeto ou responsabilidade, de trazer sempre seus deveres
e os trabalhos que são pedidos e 1% ruim, os alunos são
preguiçosos, mal criados e não gostam dessa professora.

A maioria dessas professoras já conhece seus alunos,
ainda mais nesta etapa do ano, onde já ocorreu de tudo,
então os professores podem sim, ter certeza do
sentimento real de seus alunos, pois as crianças são
sinceras, quando não gostas, de algo relatam a verdade.
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Considerações finais

O estudo sobre a importância da afetividade no
desenvolvimento do processo da autoestima e da
aprendizagem nas séries iniciais do Ensino Fundamental
I se fundamentou na existência de um ambiente escolar
adequado onde ocorra o afeto necessário para uma
contribuição de desenvolvimento do aprendizado para a
formação integral do aluno.

Então, para o desenvolvimento da problematização:
De que forma a afetividade pode contribuir no processo
de ensino aprendizagem da criança que já apresenta
dificuldades, resgatando sua auto-estima? Ocorre que
segundo Wallon a afetividade corresponde às primeiras
expressões de sofrimento ou prazer que a criança
experimenta. Assim, nesta expectativa nas respostas
obtidas na pesquisa de campo obteve-se que muitos dos
professores entrevistados acreditam que a afetividade
constitui muita influencia em relação ao aprendizado e a
autoestima, pois é uma espécie de contribuição ao aluno
para desenvolver o aprender e aperfeiçoar o seu
relacionamento com o meio em que vive.

Entende-se que o professor necessita ter habilidades
e conhecimentos teóricos para perceber e intervir em
situações que envolvam conflitos e crises emocionais
deve ter consciência do poder do contágio emocional
entre as crianças e atuar nessas situações, promovendo
intervenções que possam ser administradas de forma
significativa e, possivelmente, benéfica para o grupo.

É necessário construir estratégias que gere, tanto na
sala de aula como na escola, um clima de segurança,
confiança e respeito à criatividade de cada aluno que
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poderá no futuro consistir em liberdade de expressão
emocional, física e criativa deste aluno.

Aprender a conviver em sociedade é um dos
objetivos da educação escolar, assim, é necessário
ensinar a conciliar a relação igualdade e diferença, paz e
violência, aceitação e preconceito, sendo que esse
processo exigirá dos professores uma postura
democrática e não autoritária onde trabalha a criatividade
e liberdade de expressão, que são contrários ao modelo
atual onde é esperado o mesmo comportamento para
todos, como se fosse possível colocar uniformes no
interior dos alunos.
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Capítulo 7:
A REPRESENTAÇÃO DA FIGURA FEMININA
COMO EIXO CONFLITIVO DO GÊNERO NAS

NARRATIVAS DE CHIZIANE E SENNA
FERNANDES.

Néstor Raúl González Gutiérrez21

A representação do feminino a partir dos cânones
sociais e culturais consolidam formas de idealização e
hierarquização políticas e econômicas, atiçando
discussões de vitalidade ou enfraquecimento de
potencialidades nos sujeitos dialogantes.

O presente estudo objetiva analisar a questões
conflitivas de gênero segundo o proposto por Simone de
Beauvior no seu livro Segundo sexo presentes nas obras:
Balada de amor ao vento de Paulina Chiziane e A trança
feiticeira de Henrique de Senna Fernandes.

A criação de diálogos entre as obras se sustenta na
literatura comparada, basando-se nos postulados de
Sandra Nitrini (1997), Rene Wellek (1994) e Salvato

21 Doutorando em Estudos Literários-UNEMAT, Mestre em Letras-UNIMAR;
Pós-graduado Lato Sensu em Ensino da Língua Espanhola-UCAM;
Pós-graduado Lato Sensu em Língua Brasileira de Sinais, Docência,
Tradução, Interpretação e Proficiência-FATERN. Formação em Tecnologias
Assistiva e Acessibilidade-UNESP; Formação para Orientadores de Estudo do
PNAIC com ênfase na Língua Portuguesa-UFSC; Formação em Direitos
Humanos e Geração da Paz-UECE Graduado em Educação com ênfase em
educação Especial - UPN/Colômbia, revalidado pela Universidade Federal de
Rondônia-UNIR. Docente da Educação Básica e do Ensino Superior.
Pesquisador nos temas de Literatura Africana, Literatura de Língua
Portuguesa, Estudos Comparados das Literaturas de Língua Portuguesa e
Hispano-americanas, Linguística aplicada, tradução/interpretação da
LIBRAS e das línguas orais: Espanhol/Português. Foi Bolsista
CAPES/PROSUPUNIMAR e atualmente é Bolsista
CAPES?FAPEMAT/UNEMAT.
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Trigo (1986) os quais, contribuem teoricamente para
conseguir realizar pontos de articulação entre literaturas e
assim permitir uma interação entre narrativas. Por tal
motivo, se faz necessário elucidar e explicar, de forma
sintética, as obras a serem analisadas.

A obra Balada de Amor ao vento foi publicado pela
Associação de Escritores de Moçambique (AEMO) em
1990, sendo reeditado pela Editorial Caminho, em 2003.
A narrativa apresenta uma narradora em primeira pessoa
que, começando com o relato da sua história realiza um
flashback como estratégia de voltar no tempo e espaço
para conhecer sua vida. Estratégia que, desde o início faz
do leitor um agente ativo e testemunha dos
acontecimentos que marcaram sua trajetória como
mulher, desde a adolescência até o tempo da enunciação,
em uma comunidade perto do Rio Savé.

Sarnau é a personagem principal da narrativa que se
apaixona por Mwando uma personagem que simboliza o
legado católico da colonização portuguesa e contrariando
o discurso da protagonista, rejeita-a em matrimónio, pois
ele não compactua com o ensino e as práticas da
poligamia. O destino da personagem muda quando é
escolhida pela Rainha de Mambone como sua sucessora,
fazendo com que ela se torne a esposa de Nguila, o futuro
rei.

Embora ela seja a primeira esposa, seu marido
Nguila, possui no seu poder mais cinco concubinas. É
uma situação que desencadeia controvérsias e tensões
entre as semelhantes na busca de esmolas de afeto,
carinho e proteção.

Após o tempo, Mwando retorna para Sarnau e
promete que quer criar uma família e casar com ela, mas
o destino e as forças da cultura serão os vilãos da
concretização desse amor.
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O romance comporta as tensões familiares e as
relações que a mulher percorre na vida, sendo Sarnau
uma menina obediente, adolescente apaixonada e mulher
abnegada pela pressão masculina. Nesse mesmo sentido,
a obra permite percorrer cenários e regiões de
Moçambique desconhecidos, ainda, pela sociedade.

Em seguida, a trança feiticeira publicada em 1993,
narra a história de Adozindo, um jovem descendente de
família afortunada que se apaixona por A-Leng, uma
humilde aguadeira da cidade.

Adozindo, simbolizando a cultura portuguesa,
legitima os discursos masculinos de vitalização do
homem em relação ao sofrimento feminino. É um
personagem que, até o momento em que conhece A-Leng,
representa a subordinação feminina aos prazeres e
pretensões do homem-herói.

O romance, marcado pelos encontros conflitantes
entre as duas culturas dialogantes na península, permite a
reflexão sobre a resistência cultural manifestada na
negação por parte das famílias na união e o contato entre
as personagens, ação que produzirá uma série de
eventualidades que marcam aspectos psicológicos e
morais das personagens, como expoentes do encontro
entre a fé cristã e as tradições chinesas, demostrando “a
contribuição de ambas as culturas para Macau,
tornando-o uma ponte entre Ocidente e Oriente”
(BROOKSHAW, 2010, p. 120).

Levando em consideração os postulados por Simone
de Beauvoir (1967) o gênero feminino, leva consigo
fortes violências simbólicas que repercutem na
consolidação de perspectivas e funcionalidades da
mulher na sociedade, duvidando, questionando ou
indagando sobre o grau de participação e contribuição no
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sistema funcional e harmônico das nações
hegemonizastes e patriarcais.

Após o período de industrialização, a reivindicação
de direitos das mulheres conforma os movimentos
feministas em prol de uma igualdade e equidade, pois os
salários e as jornadas de trabalho eram significativamente
desiguais às do homem. Tal caso é evidenciado na
narrativa, quando se relaciona à mulher pobre com os
árduos trabalhos que exigem força física resistência e
destrezas manuais.

Nas obras, acentua-se a pobreza como caracterização
da mulher, que deve trabalhar para garantir uma
estabilidade e solvência econômica, enquanto as figuras
masculinas são enunciadas desde a riqueza e a vida de
comodidades. Trais ações contrariam as visões do sexo
fraco ou de mulher doméstica e homem provedor da
economia do lar.

Recolho as moedas. Minha mente regressa
ao mercado encharcado de lodo, de saliva de
mulala e odores putrefactos, onde ganho a vida
vendendo legumes, enxugando as lágrimas,
esgotando as últimas forças nos gritos de
atracção aos compradores, compre também
banana menina bonita. (BAV, p. 134).

Considerando o exposto, a mulher adquire
autonomia na ausência do homem, objetivando garantir o
sustento dos filhos com trabalhos de mão de obra que
restringem o progresso ou participação além do nível
social ao qual pertence. Assim mesmo, não se evidencia a
ascensão econômica ou cultural da mulher solteira,
reiterando a inferioridade e a desvirtualização do sexo
feminino.



131

Nos confrontos entre oriente e ocidente, evidencia-se
também como a mulher aborígene deve, por meio do seu
trabalho, manter a ordem econômica do sistema
capitalista, representando-a desde o trabalho escravo e
serviçal do sexo oposto e das semelhantes, quando
nascidas ou criadas na cultura eurocentrista. Um exemplo
disso pode ser observado em A-leng e sua rotina de
trabalho, quando se menciona:

No quarto dia, tivera um dia cansativo. Por
mais que se empenhasse, não chegaria à hora
precisa, na casa do rapaz. Caminhava a passo
regular, o corpo teso, as ancas a bambolear, ao
ritmo pendular dos baldes. Nas axilas e nas
costas, grandes manchas de suor. Na franja das
calças e nos pés nus, lama. [...] Umas mãos
calosas, ásperas, umas mãos estragadas pelo
tám-kón, por cordas, por baldes, pela água fria
do inverno e por coisas pesadas. Mas nessa
noite estavam quentes. (TF, p. 47).

A cultura e a religião disciplinam os pensamentos
dos cidadãos, hegemonizando valores e comportamentos
que repercutem na construção individual do ser. Nas
obras comparadas atribuem-se fatores conflitantes que
desarticulam a visão da mulher íntegra e culta,
contrariando os discursos machistas e falocentristas, que
recriam a mulher sonhadora, esperançosa, dócil e
benevolente.

Em relação ao gênero, a representação da figura
feminina quebra os paradigmas tradicionais, quando as
mulheres apresentam comportamentos ou ações que
contradizem os valores culturais e políticos dos contextos
nos quais são enunciadas, sendo ousadas e invertendo os
papéis de repressão no momento em que se tornam
conscientes da sua integridade.
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Um exemplo que reforça a intenção antes exposta
pode ser constatado no momento de epifania das
personagens femininas tais como Sarnau e A-leng,
quando fogem do discurso romântico e fantástico do
amor esperado, como nos contos de fadas, para refletir
sobre a relação tecida com Mwando e Adozindo,
respetivamente. Ao evidenciar-se isto na narrativa se
reforça a fase feminista proposta por Showalter em que a
mulher, na escrita feminina, adquire um papel de ruptura
e quebra das relações ou modelos propostos pelas
sociedades hegemônicas e falocentristas, quando Sarnau
declara:

Foste para mim um sonho, um ventinho que
sopra, uma nuvem densa que esconde o barulho
das estrelas, que não se apalpa. És vida de
angustia, pesadelo e algo mais que a minha
própria vida. És a voz que soa nas trevas; és o
vento que se perde no horizonte. (BAV, p. 114).

A desilusão de ter-se permitido construir castelos de
areia determinam ações de consciência e de decisão,
quebrando por instantes a representação a partir da
subordinação ou da visão filtrada pelos olhos masculinos.
Situação que se repete em A-leng, quando após conviver
com Adozindo, ele dispõe-se a tomar novos rumos na
vida.

Enganei-me quando acreditei que éramos
um para o outro. Foi um sonho bonito. A
realidade desmentiu-me, porém. Fui apenas um
objeto de entretenimento de um menino rico
cujo resultado saiu mal. Eu não tinha entendido
assim e, portanto, sou culpada da minha
ingenuidade. [...] Não nasci para ti (TF, p.
114).
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Uma vez mais, a mulher representada como objeto
sexual “de entretenimento de um menino rico” (TF, p.
114), reproduz pensamentos que enaltecem a figura
masculina, sendo contemplada a partir da tradição
religiosa, que vangloria os discursos poligâmicos como
eixos transgressores do gênero feminino, pois
obrigaram-na a respeitar as tradições que a submetem à
escuridão e submissão, mas que, ao mesmo tempo,
protege e zela pelos seus dependentes, os filhos de um
procriador com várias mães.

A poligamia tem todos os males. [...] mas
tem uma coisa maravilhosa: não há filhos
bastardos nem crianças sozinhas na rua. Todos
têm um nome, um lar, uma família. Não há nada
mais belo neste mundo que um lar para cada
criança. (BAV, p. 137).

O instinto maternal se afiança quando as
competências femininas encontram motivos de
convergência para unir forças e lutar por um mesmo ideal.
Nesse caso, a proteção e manutenção dos filhos da
poligamia. Independentemente das competições e
rivalidades juntavam-se a partir do reconhecimento e
identificação das tensões femininas resultantes das
partilhas forçosas da afetividade, amor, atenção, aflição e
frustração de um marido transitável e nômade.

Fatores convergentes nas tradições chinesas, que por
motivos de guerras e invasões, faziam com que as
mulheres se juntassem na ausência e carência do homem,
adotando os filhos esquecidos, abandonados ou
desprotegidos nas batalhas e tensões políticas e
econômicas da época. Exemplo exposto por A-leng
quando diz:
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Entre os chineses, não havia filhos
ilegítimos, todos eram reconhecidos
filhos do pai, fosse qual fosse a mãe.
Se eram filhos de concubina, a mãe
era sempre a primeira esposa.
Filhos de ninguém é que nunca
seriam. (TF, p. 146).

Enquanto o filho devia ter um pai, a mulher devia
assumir sem questionar a presença de novos integrantes
na família, acolhendo por tradição ou aceitando por
imposição. Uma vez mais, observa-se como existe uma
supremacia nos discursos masculinos que vitalizam e
constroem uma identidade social dos sujeitos que estão
sob seu controle, questionando a participação e a relação
entre mãe e filho, mulher e herança, mulher e
descendência.

Outro fator conflitante transcrito a través do gênero é
a incapacidade de exploração e controle na mulher do seu
próprio corpo. A poligamia presente nas obras, como foi
mencionado, solidifica a soberania masculina de forma
inquestionável e irrefutável, mas, quando acontece no
sentido adverso, é fortemente punida pela sociedade
controladora do discurso operante.

Nas obras, a infidelidade masculina robustece o
poderio masculino sem produzir ações repressoras ou
disciplinadoras. No entanto, ao ser atribuída uma situação
similar à mulher, é tachada como doente, vulgar,
insurgente e transgressora de todas as capacidades éticas
e morais que a mulher deve cultivar e preservar.

Eis assim, como o termo Adultério é um conceito
que acompanha as personagens femininas no momento
em que decidem pensar ou realizar alguma ação
comprometedora dos sentimentos, emoções, paixões e/ou
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prazeres. Esse termo não é evidenciado na descrição
masculina das experiências sexuais extramaritais.

Não me reconheço. Jurei perante deuses e
defuntos que nunca cometeria adultério. Mas
que mal há nisso? Todas as mulheres do meu
marido fazem o mesmo. Petiscam à grande com
os ndunas, pensam que eu não sei? Pobrezinhas,
eu entendo, o problema delas é igual ao meu.
(BAV, p. 84).

Percebe-se como discursos de pureza, castidade e
obediência são introduzidos na mulher como normas
legitimadoras das exigências pertencentes ao gênero
feminino. Apresentam-se como as preocupações de não
burlar as regras, fazem parte do universo da mulher,
recaindo só nela o peso da sociedade que molda e
constrói seu mundo, por meio da imposição estética,
moral e comportamental.

Mesmo estando comprometidas e/ou casadas, a
carência afetiva das mulheres representam o adultério na
busca de preenchimento de vazios emocionais e
passionais, retratando-as como figuras adversas dos
comportamentos impostos pelas masculinidades. Sarnau,
sendo casada com o rei de Mambone, ao reencontrar
Mwando, propõe-lhe encontros às escondidas às margens
das cavernas. Lugar em que podem ter espaço e tempo
para a privacidade.

De vez em quando, poderíamos
encontrar-nos na caverna dos
fantasmas. Ali ninguém nos
incomodará pois as pessoas têm medo
dos feitiços que dizem haver. Já lá
estivemos várias vezes, lembras-te?
(BAV, p. 82)
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O exemplo desenha uma mulher condescendente e
ousada que, sabendo das exigências impostas pela
sociedade, arrisca-se a viver sua sexualidade para
transgredir os discursos disciplinadores e controladores.
No entanto, pode-se interpretar essa ação como
permissividade e complacência das pulsões masculinas,
que levam-na ao adultério para agradar e manter o
homem por perto. Situação exteriorizada em Lucrécia,
esposa do Coronel, que mantinha um relacionamento
sexual com Adozindo como forma de subserviência.

Costumava entrar pela porta dos fundos,
subia umas escadas em caracol e muito estreitas
que iam direto até o terraço, onde o falecido
marido de Lucrécia construíra uma divisora de
madeira que transformara em quarto. [...] Esse
quarto transformara-se em ninho dos amores
com a viúva, com a cumplicidade da governanta
e longe da curiosidade do resto da criadagem.
[...] Faltou-lhe a coragem de gritar que
Lucrécia fora apenas uma atração puramente
sexual que uma vez provada e muito repetida o
cansava (TF, p. 65 - 68).

No retorno de Mwando, Sarnau representa a inversão
e a transgressão na hierarquização social e cultural de
Moçambique, quando exterioriza seu poderio e novo
status, produto das riquezas monetárias e políticas por ser
a esposa do futuro rei de Mambone. “[...] Na ânsia da
vingança, falei-lhe da minha importância, das riquezas,
da prosperidade, assumindo um papel de uma soberana
caprichosa, libertina, que procura os prazeres de um
amante pobre somente para variar” (BAV, p, 86).

Na inversão de poder, representa-se a mulher a partir
da tirania, capaz de decidir e de escolher seus
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pretendentes. Um comportamento que só pode ser
percebido quando a mulher consegue se sobressair na
sociedade como mantenedora da sua existência e, por
conseguinte, do homem que subverte a hierarquização e
se acopla a pertencer a um estado inferior da mulher de
classe econômica abastada. Situação convergente com
Lucrécia, a viúva reconhecida por ter-se casado com o
Coronel Santerra e na ausência dele, o poder aquisitivo é
preservado na relação direta com o dinheiro herdado,
atribuindo-lhe autonomia, identidade e controle sobre
Florêncio, um português com nível econômico inferior ao
dela, pois “dependia totalmente da mulher que o
alimentava, vestia e lhe dava as prerrogativas de nababo.
Manso pau mandado, untuoso e servil ao lado dela” (TF,
p. 179).

Em Balada de Amor ao Vento, Sumbi, esposa
escolhida pela família de Mwando, é projetada como
transgressora dos costumes moçambicanos, carecendo de
respeito aos valores próprios da mulher doméstica, pois,
não sendo submissa, gera conflitos sociais que
desvirtuam sua responsabilidade e identidade como
mulher.

A Sumbi, ao saber-se adorada e protegida,
não tardou a tornar-se tirana. As manifestações
carinhosas do marido passaram a obrigações,
situação que piorou com a chegada da gravidez.
Fazia dos sogros e cunhados seus joguetes.
Passou a exigir capulanas novas e panos
brulhantes, daqueles que eram trazidos pelos
mercadores indianos em troca de cereais. [...]
As línguas do povo começaram a actuar. Onde
já se viu um homem colar-se como um piolho
nas capulanas da mulher, cozinhar para ela,
lavar para ela? (BAV, p. 62).
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As narrativas permitem identificar comportamentos
sociais e culturais que são reforçados pela tradição ligada
ao sexo, mas que, no momento de serem contraditórios
ou subvertidos acontecem consequências nas condutas
das personagens femininas que se evidenciam em tensões
e em ações causais que repercutem no universo
masculino, conforme se pode observar quando: na
narrativa existe um homem idôneo e integro na arte de
amar, a mulher adota papéis de repressão e controle sobre
ele, exigindo que comportamentos e ações sejam
reduplicados para manter a sintonia marital, sendo
exposto no momento em que

[...] as manifestações carinhosas do marido
passaram a obrigações, situação que piorou
com a chegada da gravidez” (BAV, p 62).
Quando a figura masculina tenta reconquistar
seu espaço deslocado de rudeza, a manipulação
afetiva consegue neutralizar qualquer tentativa
ou intencionalidade de retomar o poder.
Exemplo disso se dá quando “[...] o marido,
apanhando-a em flagrante, em vão tentava
assumir o seu papel de homem ofendido, digno e
honrado. Quando ele a reprendia, ela chorava
de mansinho pedindo mil desculpas” (BAV, p.
63).

Quando a posição de opressora é conquistada pelo
poderio econômico perante o homem, a mulher é
representada com mais rudeza e brutalidade na
disciplinarização e controle do seu subalterno.
“Frequentemente se denunciava, mandando-o a calar,
diante de estranhos. Bastava deitar-lhe um olhar de
sobrancelhas contraídas, para ele saltar nervoso. E saltava
muito” (TF, p 179).
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No entanto se faz necessário salientar que essa
representação da mulher é apresentada em poucas
passagens da obra e não determinam o enredo ou
desenvolvimento da história, pois geralmente estão
idealizadas em personagens secundárias que são
esquecidas ou retiradas da narração.

Tudo isto permite pensar em que, as narrativas do
começo do século XXI apresentam a personagens
femininas que são descritas a través dos olhares do
feminismo, mas que sua representação é latente e termina
por ser apagadas ou tiradas na enunciação, pois nos
textos analisados estas personagens não ganham força no
devir da narrativa.

Com o anterior, poderia se pensar em como o
feminismo tem conquistado espaços políticos mas que,
nas narrativas ainda se apresenta uma leve representação
da figura feminina idealizada a partir da independência e
da reivindicação de direitos por e para as mulheres, pois
ainda existem sociedades que mantém em vigência os
discursos falocentristas que impedem a participação da
mulher.

Em síntese, os textos permitem analisar as
generalidades de uma nação e de um espaço literário que
expressa traços culturais, políticos e religiosos em que se
podem criar diálogos e reflexões da configuração da
figura feminina. Neste caso em particular, em
Moçambique e em Macau – China.
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Capítulo 8:
GESTÃO DA SALA DE AULA, FORMAÇÃO
DOCENTE E PRÁTICA PEDAGÓGICA: UM

ENSAIO

Rute Barboza da Silva 22

José Flávio da Paz 23

As novidades tecnológicas são apresentadas
cotidianamente na rotina escolar. Todavia, as práticas
educacionais nas salas de aula continuam as mesmas.
Nada muda e tudo na escola e no espaço da sala de aula
parece inerte as mudanças contemporâneas extra-escolar.

Há, portanto, reflexões que carecem ser discutidas
quando a temática é inovação tecnológica no fazer
pedagógico diário escolar.

Acredita-se que as mudanças não ocorrem na sala de
aula por mera acomodação, medo e falta de vontade do
novo, afinal, ninguém quer se comprometer com os
possíveis erros e, engajar-se nessa luta exige coragem e
determinação.

Por outro lado, há uma real incompetência docente,
pois com a fábrica de diplomas que se instalou a cada
esquina do osso País é muito fácil encontrar professor

22 Graduação em Pedagogia - Faculdade Interamericana de Porto Velho;
Especialista em Psicopedagogia e Gestão Escolar, ambas pela Faculdade
Porto; e, em Libras ( em conclusão) pela UNIRON. Cursando Letras Libras na
Universidade Federal de Rondônia - UNIR. Atualmente, atua como
professora da rede municipal de educação de Porto Velho-RO.
23 Doutorando em Estudos Literários-UNEMAT; Mestre em Letras-UNIMAR;
Mestre em Estudos Literários-UNIR. Atualmente é Professor do Magistério
Superior da Universidade Federal de Rondônia-UNIR. Bolsista do Novo
Programa de Formação Doutoral Docente - Novo Prodoutoral da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-CAPES e
Universidade Federal de Rondônia - UNIR.
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com documentos comprados e que por isso, sequer sabem
do que, de fato trata o seu curso ou determinada temática
da área, uma vez que só se apresentou conteúdos vazios
de possibilidades reais de ensinagem, também são
ultrapassados e nada condiz com o contexto atual das
escolas, dos alunos e da contemporaneidade.

São, portanto, ainda incapazes de formular maneiras
críticas e criativas para solucionar as dificuldades de
aprendizagens apresentadas em sala de aula, de trabalhar
em equipe, buscar soluções coletivas e reflexões acerca
do fazer pedagógico escolar.

Existem ainda, as desvantagens sociais da profissão
pelo fato da banalização, nos últimos anos, da figura do
professor – a condição salarial que coloca esse
profissional à prova to instante, a falta de preocupação
dos governantes e o descaso para com a instrução e
formação intelectual da população.

Com todo esse descaso e desvalorização profissional
fica difícil somar as necessidades do professor d se
capacitar, estudar, ler, buscar formação continuada viajar
outras iniciativas não apresentadas aqui que fazem desse
profissional um verdadeiro educador.

Ouve-se com frequência aspirações de professores
em mudar de área ou que trabalham e três ou quatro
lugares para garantirem uma condição de vida mais digna
e justa para si e seus familiares. Embora seja uma tarefa
árdua, pois em que momento ele e seus familiares
gozarão de alegria conjunta e de lazer familiar?

Vale ressaltar que o professor também precisa de
diversão, descanso e, sobretudo, ser amado e reconhecido
pelo que se propôs a fazer. Logo, não adianta somente vê
pelo aspecto social, mas pessoal e cidadão.

Sabe-se das inúmeras frustrações que esse
profissional vive, mas acredita-se que tal cenário pode e
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deve ser modificado, basta que se alie socialmente em
prol de uma educação que respeite as diferenças e
reconheça o professor como gente que gosta de gente,
mas acima de qualquer coisa é gente que sente prazer, se
realiza e vibra com amadurecimento e crescimento do
outro e da comunidade que atua.

Desse modo, a melhor maneira para que se avance na
perspectiva de dias melhores na educação é ter o aluno e
a comunidade escolar como aliados nessa luta.
Para tanto, é mister conhecer o alunos e a comunidade,
bem como suas realidades para que, em se seguida, se
façam diagnósticos acerca da suas vivências para além da
sala de aula.

No âmbito da sala de aula, deve-se ainda, expor as
reais necessidades de tais conteúdos serem ministrados,
seus objetivos e quais os procedimentos metodológicos
que serão utilizados, para que o aluno se senta mais a
vontade e parte ativa do processo de construção de
conhecimentos e saberes, uma vez conhecendo os
motivos porque está na sala de aula e as propostas
preparadas para e por ele, podendo inclusive intervir e
sugerir aos seus professores mudanças e possíveis
alterações.

“Os alunos sentem uma necessidade imperativa
de falar de todas as coisas estranhas à atividade que
está sendo realizada, ou de falar dessa atividade
com revolta ou ironia. O professor luta contra essas
derivações para manter ou fazer manter com que os
alunos retomem ao tema e à rede de comunicação. O
professor age como o cão do pastor que leva de
volta as ovelhas perdidas para o rebanho. Esse é o
seu papel. No entanto, se o desempenha com
excessivo rigor, priva seus alunos de liberdade, de
emoção, de riso, em outros termos, de oxigênio. É
vital ter direito e tempo para conversar. Essa é a
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fonte de sentido, de identidade, de força. As
instituições penitenciárias, que proíbem qualquer
comunicação entre os presos, sabem muito bem
disso. Para quebrar o indivíduo, impede-se que ele
fale com seus semelhantes – tal prática é tão antiga
quanto a repressão.” (PERRENOUD, p. 71, 2001)

Sabe-se que tais discussões estão no âmbito das
utopias, por isso mesmo possível. Cabe, portanto, a cada
indivíduo zelar pela vida e preservar a espécie.

Apesar de tudo, isto é o cotidiano e é necessário dar
o melhor de cada um, todos os dias, na busca pelo
amadurecimento e desenvolvimento humano, a partir de
um projeto íntegro de justiça social e de valorização dos
atos educativos, pois “se sonhamos com a democracia,
que lutemos, dia e noite, por uma escola em que falemos
aos e com os educandos para que, ouvindo-os, possamos
ser por eles ouvidos também.” (FREIRE, p. 92, 1993)

As inovações tecnológicas sempre fizeram parte do
dia-a-dia da humanidade e graças a ela própria
avançou-se e se chegou onde ora nos encontramos, mas
não podemos fazer desse projeto vital da humanidade
- ;uma camisa-de-força para todas as atividades escolares,
(pois) estaremos engessando a prática pedagógica.
(ALMEIDA, 2001)

Logo, precisa-se de um projeto que valorize e
respeite o homem em seu contexto real e, nesse sentido, o
contexto real é aquele que envolve a tecnologia através
dos games, jogos eletrônicos diversos, computadores e
outros que num grande número de vezes são condenados
pela escola e ignorados pelos familiares e professores.

Desse modo, vale ressaltar mais uma vez “o trabalho
por projetos requer mudanças na concepção de ensino e
aprendizagem e, consequentemente, na postura do
professor”. (PRADO, 2005)
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É nessa perspectiva que se deseja apostar: numa
postura firme do professor diante dos processos
tecnológicos, dentro e fora do espaço escolar e sua
adaptabilidade ao fazer pedagógico cotidiano. Ocasião
que aluno terá para expor pensamentos e possibilidades
de ensinar/aprender a partir do que lhe propicia alegria e
satisfação colaborativa e, não somente através de
concepções arcaicas e tradicionais, das quais nunca fará
uso ou poderá interligar ao seu dia-a-dia vital.

Logo, o ato de traçar projetos pedagógicos
inovadores, “não deve ser visto como uma opção
puramente metodológica, mas como uma maneira de
repensar a função da escola”. (HERNANDÉZ, p. 49.
1988)

Assim, compete a todos os professores e efetivos
educadores lutarem por um espaço escolar que respire ar
puro, de caráter inovador e criativo, onde o
ensinante/aprendente se sinta parte dessa construção
histórico-social, harmônica e equilibrada. Espaço que
possibilite, inclusive, o construir e o reconstruir de novos
processos tecnológicos de ensinância e aprendência para
o espaço escolar, afinal, construímos e reconstruímos na
coletividade, precisa-se do grupo para interagir e avançar
nesse contexto tecnologicamente globalizado, de difusão
massiva do conhecimento e da informação.

Referência:
ALMEIDA, F. J.; FONSECA JÚNIOR, F. M. Projetos e
ambientes inovadores. Brasília: SEED/PROINFO –
MEC, 2000.
FREIRE, P. Professora sim, tia não. Cartas a quem ousa
ensinar. 10ª ed. São Paulo: Olho d’Água, 1993.
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Capítulo 9:
DIFICULDADES MATEMÁTICAS NAS SÉRIES

INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Walter Brito Bezerra Júnior 24

Introdução

As dificuldades de aprendizagem da Matemática são
para muitos um verdadeiro paradigma. Existem motivos
para que esse quadro prevaleça, entre eles podemos citar
a deficiência no domínio da matemática básica, pois é
notório que a grande maioria dos alunos cheguem ao 9º
ano sem conhecimentos necessários para realizar
exercícios envolvendo as 4 operações básicas (adição,
subtração, multiplicação e divisão). Outra situação muito
discutida na bibliografia é o fato da linguagem utilizada
pelos professores ser muito distante da realidade dos
alunos. Muitas vezes o educador se limita a ler e resolver
mecanicamente o que está proposto no material didático,
pois se torna menos trabalhoso.

Outra problemática comum é a superlotação dentro
das salas de aula, no qual o docente não consegue
proporcionar uma atenção especial a um determinado
aluno que apresenta uma maior dificuldade de
compreensão e assimilação do conteúdo abordado. De
acordo com Fonseca (1995) as dificuldades de
aprendizagem aumentam na presença de escolas
superlotadas e mal equipadas, carentes de materiais
didáticos inovadores, além de frequentemente cotarem

24 Graduado em Matemática -UFRN; Pós-graduado Lato Sensu em
Matemática e Física - FAIARA.
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com professores “derrotados” e “desmotivados”. Os
alunos por sua vez têm maus hábitos de estudos, e não
buscam sua autonomia quanto a aprendizagem, esperam
aprender somente com o professor. Isso demonstra uma
grande falta de interesse, pois atualmente dispomos de
inúmeras formas de encontrarmos um aprendizado
significado.

Dessa forma, as falhas do processo de ensino e
aprendizagem dos alunos em relação à matemática
podem ser oriundas da metodologia adotada pelo
professor, da postura do aluno, de algum fator da
instituição de ensino, ou ainda de alguma combinação
das três. Segundo Souza (1996) os fatores relacionados
ao sucesso e ao fracasso da aprendizagem dividem-se em
três variáveis integradas entre si, e são designadas como:
ambientais, psicológicas e metodológicas, a junção
desses fatores resulta-se no desempenho escolar. Uma
das finalidades do nosso trabalho é proporcionar aos
educandos a capacidade de aprender de forma flexível e
também auxiliá-los a desenvolver o raciocínio
estratégico.

Dentre os diversos problemas encontrados na nossa
educação em relação ao ensino matemático, a formação
dos pedagogos se torna uma delas, no qual a carência de
uma explanação maior, sobre a história matemática, o
domínio da prática através de demonstrações e a ausência
de ferramentas como materiais didáticos, no qual tem o
intuito de explanar a visão do aluno, acaba afetando no
processo ensino-aprendizagem. De acordo com Costa
(2007, et. all) “Os professores que fazem o uso de
ferramentas diversificadas no processo de ensino,
apontam que o método pedagógico a ser empregado
depende do contexto da sala de aula e da realidade da
turma”. Não há receitas mágicas.
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A realidade do aluno, como também seus interesses
são pontos importantes que o professor precisa observar,
para que as ferramentas e os recursos utilizados supram
as necessidades didáticas, para auxiliá-lo positivamente
no seu objetivo de trabalho. Diante desse conjunto de
situações, temos como objetivo geral verificar as razões
que levam os alunos a apresentarem dificuldades na
aprendizagem das ciências exatas e as possíveis
explicações para este “problema”, trabalhando e
buscando juntos, alternativas para tornar o estudo dessas
disciplinas mais atrativas.

Como objetivos específicos iremos identificar as
causas que levam os alunos a apresentarem dificuldades
no aprendizado da matemática, fato esse que atrapalha o
processo de ensino e dos objetivos dos próprios discentes,
apontando metodologias concretas que busquem através
do lúdico, diminuir as dificuldades dos alunos em relação
às operações fundamentais da aritmética.

Definições matemáticas inseridas dentro do meio
social

A criança ao ingressar na escola, carrega dentro de se
um pensamento matemático construído através de
vivências do seu cotidiano. Nessa fase, o professor deve
passar a trabalhar os pensamentos matemáticos dentro de
um ambiente natural, utilizando uma maneira lúdica, que
seja capaz de proporcionar ao alunado um contexto mais
significativo em sua vida.

Sabendo que desde o nascimento o aluno transporta
uma formação matemática aperfeiçoada ao seu meio
social, se torna notório que, mesmo sem total percepção,
eles utilizam ideologias matemáticas durante as suas
brincadeiras. É bastante comum observamos tais fatos em
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jogos de futebol, por exemplo, no qual o uso da
geometria e dos números naturais se tornam presentes.

Dessa forma, o primeiro contato que construímos
com a matemática, ocorre a partir do nascimento, no qual
ao decorrer do seu crescimento, passa a ser amplamente
explorado e aperfeiçoado. Passamos a pensar em
organizar as atividades diárias e dessa maneira começar a
desenvolver um pensamento matemático natural, como
por exemplo, brincar, correr, jogar e conversar. Por tanto
a matemática não se define apenas as fórmulas ou
conceitos tabelados, ela tende a acontecer de uma
maneira natural e expressiva, no qual deve ser respeitada
e explorada: “Esse pensar acontece de várias maneiras:
quando ela brinca, joga, conversa, enfim, em qualquer
situação que a desafie a pensar sobre fatos, situações e
problemas a serem resolvidos” (CARVALHO e PIROLI,
2004, p.2).

O professor passa a ser o principal mediador nesse
processo de ensino aprendizagem, devendo sempre
encontrar-se preparado e capacitado para trabalhar em
tais situações. Como educadores, a busca é fazer com que
não se prevaleça em suas metodologias uma educação
tradicional, voltada apenas para livros didáticos no qual
tem como intuito seguir uma sequência ou um
pensamento já formado, sem deixar espaço para
questionamentos ou até mesmo posicionamento de um
pensamento contrário. Pautados nessa ideologia, temos
que:

(...) o aprendizado não é desenvolvimento;
entretanto, o aprendizado adequadamente
organizado resulta em desenvolvimento mental
e põe em movimento vários processos de
desenvolvimento que, de outra forma, seriam
impossíveis de acontecer. Assim, o aprendizado
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é um aspecto necessário e universal do processo
de desenvolvimento das funções psicológicas
culturalmente organizadas e especificamente
humanas. (VYGOTSKY, 1989, p. 101).

A partir do momento que a criança ingressa em uma
escola, ela tende a passar a conviver com um novo estilo
de vida, uma nova maneira de aprender e pensar se
comparado com o convívio diário no qual tem com sua
família. O papel da escola é dar continuidade a educação
vinda de casa, o objetivo maior é aperfeiçoar tais
conhecimento, para que se possa aplicar a sua percepção
sobre o mundo.

Passagem do conhecimento empírico, para o
conhecendo científico

Durante o início da trajetória acadêmica, o aluno ao
ingressar na escola, traz uma noção matemática
superficial e subjetiva. Através dela busca explicar fatos
e razões, no qual a sua veracidade não é comprovada. A
noção do empírico passa a fazer parte da sua vida como
uma forma indutiva, no qual o saber humano passa a ser
relacionado a um pré saber já estabelecido, deixando o
estudante sujeito a uma série de críticas, que surgem pelo
simples fato de não se existir uma verdade naquilo que
está sendo estabelecido.

Pensando assim, a escola como espaço de formação,
busca encontra-se pronta, junto com seus educadores,
para buscar explicações sobre o mundo, utilizando a
ciência como meio. O objetivo é esclarecer de forma
concreta, os fatos e fenômenos em que vivemos. Dessa
maneira, podemos demonstrar que o mundo deve se
tornar algo mais compreensivo para o homem e a ciência
conjuntamente com os pensamentos matemáticos entra
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como suporte capaz de proporcionar uma visão mais
ampla daquilo que está sendo proposto.

O conhecimento científico não é algo inquestionável
ou infalível e ao longo do tempo ele tende a se modificar.
Sendo assim teorias irão perdendo o seu valor e passarão
a abrir espaço para novas ideias que se tornarão capazes
de explicar a realidade de uma maneira mais ampla, até
que uma outra teoria surja e ocupe o seu espaço.
Schliemann et al (2001), procura relacionar a matemática
e a educação da seguinte forma:

A matemática que um sujeito produz não é
independente de seu pensamento enquanto ele a
produz, mas pode vir a ser cristalizada e
tornar-se parte de uma ciência, a matemática,
ensinada na escola e aprendida dentro e fora da
escola (SCHLIEMANN et al, 2001, p. 13).

A importância do professor em explorar o
conhecimento prévio do aluno, fazendo com que o
mesmo passe a trabalhar com o seu desenvolvimento
cognitivo, deve ser inserido dentro da sala de aula,
deve-se fazer com que ocorra uma ligação de
conhecimento de fora para dentro. Não se pode desprezar
a inteligência prática, pois a leitura que a criança constrói,
normalmente inicia-se através dos órgãos do sentido
(visão, audição, tato, olfato e paladar). Pensando nisso,
temos que:

Na aula de matemática, as crianças fazem
conta para acertar, para ganhar boas notas,
para agradar a professora, para passar de ano.
Na vida cotidiana, fazem as mesmas contas
para pagar, dar troco, convencer o freguês de
que seu preço é razoável. Estarão usando a
mesma matemática? O desempenho nas
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diferentes situações será o mesmo? Que papel
exerce a motivação da venda? Que explicação
existe para alguém que seja capaz de resolver
um problema em uma situação e não em outra?
(SCHLIEMANN et al, 2001, p. 19).

O uso do material dourado e o domínio das operações
fundamentais da aritmética

O material dourado, foi desenvolvido por Maria
Montessori, que ao perceber as dificuldades que os
alunos passavam em relação as operações fundamentais
(Adição, subtração, multiplicação e divisão), sentiu-se a
necessidade de aperfeiçoar e facilitar a vida do educando,
criando assim um material composto por 4 peças distintas,
que são os cubos (equivale a 1 unidade), a barra (equivale
a 1 dezena), a placa (equivale a 1 centena) e o cubo maior
(equivale a 1 milhar).

O material é representado da seguinte maneira:

Muito se questiona sobre a forma de se trabalhar
com o aluno dentro e fora da sala de aula as operações
fundamentais da aritmética. Pais e até mesmo professores
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precisam desenvolver na criança uma independência,
utilizando o uso de materiais concretos no qual se possa
construir uma abstração cada vez maior, fazendo com
que se entenda os erros e acertos através de novos meios
que trabalhe o raciocínio lógico do aluno. Dessa forma
por meio do uso do material dourado, o educando passa a
obter um aprendizado bem mais agradável e interativo,
construindo uma imagem mais concreta, capaz de
facilitar a sua compreensão.

Adição utlizando o material dourado

Quando envolvemos o uso da adição dentro do
material dourado e passamos a expor isso aos alunos, a
primeira coisa que temos que aprender, é de como se
deve montar os números com o uso do material. Logo, se
tivermos por exemplo o número 10, podemos representar
ele com o uso de 10 cubos, sendo que cada um representa
uma unidade ou uma barrinha, no qual ela representa
uma dezena, no qual é o equivalente a 10 unidades.

A adição está ligada a situações que envolvem as
ações de reunir, juntar ou acrescentar. No entanto,
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quando reunimos, concretamente, conjuntos de objetos,
não estamos efetuando a operação matemática de
adicionar; para tal, é necessário que deixemos de pensar
nas coleções de objetos em si e passemos a considerar
apenas a quantidade de objetos que estamos reunindo.
(FREITAS, 2004):

É de extrema importância que ao utilizar o material
dourado, seja sempre apresentado problemas conhecidos
e voltados para o dia a dia da turma, só assim, as aulas
acabam se tornando mais significativa, obtendo um norte
de um saber maior. O professor dentro da sala de aula,
deve buscar uma maneira de chamar a atenção do aluno,
propondo perguntas que os envolvam para que se possa
estimular o seu raciocínio.

Exemplo: Maria colecionava tampinhas de garrafa,
tinha 234 e ganhou de sua mãe 345 tampinhas. Com
quantas Maria ficou ao todo?

A imagem mostra a demonstração do resultado de
uma adição, onde são demonstradas as parcelas e no final
o resultado.

Subtração utlizando o material dourado
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Com o uso do material dourado, a subtração se torna
algo bem mais visível, ela é considerada o inverso da
adição, no qual o aluno ao utiliza-la deve ter como intuito
achar a diferença de um determinado número. Algo
importante é que em meio os cálculos e demonstrar o
aluno possa construir a ideia de comparação, para que se
possa existir um maior entendimento. Assim como na
adição, o professor deve buscar na subtração impor
exemplos contextualizados a seus alunos, para que eles
possam refletir e assimilar a ideia de subtrair

O conceito de subtração é construído a partir da ação
de retirar e associa-se ao conceito de adição a partir da
aquisição de reversibilidade. Colocar e retirar são ações
opostas. (NETO, 2005)

Exemplo: Em uma escola há 1000 lugares para os
alunos. Em uma competição de gincana compareceram
ao colégio 531 pessoas, sendo 325 homens. Quantas
mulheres estavam presentes?

A imagem mostra a demonstração do resultado de
uma subtração, onde são demonstradas as parcelas e no
término o seu resultado.
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Multiplicação utilizando o material dourado

A multiplicação entra na sala de aula, com o intuito
de facilitar a vida dos alunos em relação às grandes
somas, utilizando uma maneira mais simples e eficiente.
O aluno pode simplesmente colocar dois números iguais
ou diferentes, por exemplo, e multiplica-lo sem entender
exatamente o que está acontecendo. Pensando nisso, é
papel do educador estimular o raciocínio do aluno através
de perguntas que possam demonstrar situações do seu
cotidiano.

Portanto, se um professor, por exemplo, perguntar a
um determinado aluno, se ele comprou cinco pacotes de
figurinha, sendo que em cada pacote contém cinco
figurinhas, quantas figurinhas ele terá? Qual seria o
primeiro pensamento do aluno? Muitos iriam
simplesmente somar 5+5+5+5+5 e falar que que o
resultado seria 20 figurinhas ao todo. Aproveitando a
oportunidade, o professor deve buscar mostrar para seu
educando, que se pegar o número de elementos que
contém o primeiro pacote e multiplica-lo pelo número de
pacote que me resta, eu obterei o mesmo número de
figurinhas de quando foi somado, sendo assim, temos que
4 × 5= 20. Com o uso do material dourado, pode-se fazer
uma melhor assimilação em relação a multiplicação.

Exemplo: Pedro comprou quatro caixas de livros,
sendo que em cada caixa, eu tenho exatamente quatro
livros. Quantos livros Pedro possui ao todo?
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Utilizando as barrinhas referente às unidades e
agrupando de quatro em quatro em uma fileira no qual
contém exatamente quatro unidades cada uma, obteremos
16 como resposta, ou podemos simplesmente trocar 10
barrinhas de uma unidade, por uma barra de 10 unidades
e somarmos com mais 6 barrinhas de uma unidade,
obtendo também como resposta 16.

Divisão utlizando o material dourado

Algo bastante questionável, no qual causa
desconforto na trajetória acadêmica dos alunos, são os
trabalhos com as divisões. O professor, com a ajuda do
material dourado, deve buscar soluções mais claras,
demonstrando o quanto se torna simples obter resultados.
Através de ideias e do uso de objetos, se torna mais claro
exemplificar e demonstrar o propósito da divisão. Por
exemplo, ao se colocar dois pratos em uma mesa e se
perguntar quanto seria vinte pasteis dividido para duas
pessoas, o professor poderia simplesmente utilizar duas
barras de dez unidades, separando cada uma em pratos
diferentes ou trocar as barras de 10 unidades, por
barrinhas de uma unidade, no término da separação, os
alunos poderiam observar que em cada prato iriam obter
o mesmo valor, nesse caso, teriam 10 elementos.
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Exemplo: Pedro Henrique comprou 435 cartões e
gostaria de dividir para 3 amigos. Quantos cartões cada
amigo ficou?

Utilizando o material dourado, devemos primeiro
dividir todas as centenas que temos em partes iguais, o
que nos resta desmembramos em dez dezenas, repetindo
assim o procedimento para os demais grupos, até
chegarmos às unidades e obtermos o resultado 145
referente a divisão 435 ÷ 3.

Considerações finais

Algo que não se pode questionar ou deixar de lado
durante a trajetória acadêmica, são as experiências dos
alunos trazidas para dentro da sala de aula. Pensando
nisso, uma das maneiras do professor tentar resgatar tais
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ideias, é buscar despertar o interesse do aprender com o
lúdico. Acredito que dessa forma, os alunos tende a
conhecer a matemática de uma maneira mais clara e
objetiva, sem a presença de pressões psicológicas.

O material dourado, por ser uma ferramenta de fácil
domínio, proporciona condições ideais para alunos e
professores interagirem, questionarem-se e se
auto-observarem, pondo em prática problemas e soluções.
O objetivo é fazer com que surjam novas possibilidades
para os discentes e docentes, estimulando ambos a
aprenderem de uma maneira mais interativa.

Espero que com esse trabalho e o uso do lúdico, os
educadores e os educandos possam estimular cada dia
mais o pensamento lógico matemático, sem deixar de
lado o seu meio social, no qual a matemática encontra
inserida de forma constante. Dessa maneira, a disciplina
se tornará ainda mais prazerosa e o seu esquecimento não
ocorre tão facilmente.
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