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APRESENTAÇÃO

Prezados leitores! 
Este dossiê Humanidades da edição da Revista Caminhos - Periódico Online de 

Divulgação Científica do Centro Universitário para Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí – 
Unidavi, apresenta onze textos, de pesquisadores de instituições brasileiras e estrangeiras. Por 
diferentes vieses e com significativas contribuições para o desenvolvimento do conhecimento 
acadêmico e científico no campo das humanidades, esta coletânea de artigos assume diferentes 
metodologias de pesquisa. As discussões teórico-metodológicas assumem cenários empíricos 
que ampliam noções em torno de desafios na circulação de seus saberes na sociedade. Ademais, 
valoriza o campo de investigação em ciências humanas enquanto espaço de reflexão sobre 
culturas e representações sociais.

O primeiro texto, A UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS MAKER PARA A APRENDIZAGEM 
DE CONCEITOS MATEMÁTICOS, por Luciane Cristina Joenk Hoffmann e Estela Mary 
Fernandes de Sá, retrata as potencialidades da sala ambiente maker como espaço instigador da 
aprendizagem, de modo que o estudante se perceba como agente e protagonista no seu processo 
de busca e apropriação do conhecimento na área da Matemática. Assim, as autoras sugerem que 
a implementação de um espaço incentiva a ver a Matemática de uma forma mais ampla, com 
o olhar voltado à resolução de problemas e ao desenvolvimento de habilidades e do raciocínio 
lógico.  

O texto dois, CHAPEUZINHO VERMELHO E AS HUMANIDADES DIGITAIS: 
DA MORTE À SALVAÇÃO EM CONTEXTOS DIFERENCIADOS de Fernanda Sevarolli 
Creston Faria apresenta duas ferramentas digitais para análise de literatura, o Ngram Viewer e 
o Voyant. A partir dessas ferramentas, o artigo contribuiu para a análise literária empreendida 
no sentido de explicar como a proximidade das Ciências Humanas com as Tecnologia Digitais 
permite a percepção imagética da literatura.

Voltado para a compreensão da metodologia dos indicadores de fluxo escolar utilizado 
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) e da relação entre os 
resultados com a realidade social brasileira, o texto três EM QUE MOMENTO PERDEMOS 
O ALUNO? O ABISMO ENTRE AS MATRÍCULAS NAS SÉRIES INICIAIS E FINAIS NA 
EDUCAÇÃO PÚBLICA A PARTIR DOS INDICADORES DE FLUXO ESCOLAR Maurício 
Wamms da Luz e Jéssica Damian, apresenta uma análise sobre a construção dos indicadores 
e de seus pilares, assim como dos resultados obtidos entre os anos de 2007 a 2015. Ademais 
sinaliza a necessidade da criação e execução de políticas públicas de combate à evasão escolar.

O texto quatro, ESTRATEGIA COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS 
CLIMÁTICOS EN LA SUBCUENCA DEL RÍO JAGUANÍ, apresenta uma aproximação a 
problemas que afetam a participação comunitária no manejo integrado de bacias hidrográficas 
em áreas protegidas Os autores Karina Velázquez Pérez, Deneisi Rodríguez Cardona e Yiriannis 
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Rodríguez Peña destacam que é na identificação e integração de atores locais relevantes, 
incluindo a comunidade de pequenos agricultores, em ações de gestão participativa, que se 
possibilita o fortalecimento da base econômica e o desenvolvimento harmonioso entre natureza 
e sociedade.

O quinto artigo, elaborado por Valmir Mateus dos Santos Portal, Samanta Andresa 
Richter e Mauricio Wamms da Luz, intitulada “HAVERÁ SEMPRE UMA MEMÓRIA”: 
IDENTIDADE E CULTURA (I)MATERIAL DE UMA FAMÍLIA NO CONTEXTO RURAL 
DO MUNICÍPIO DE TAQUARA/RS, analisa o processo de construção da identidade, enquanto 
uma referência da memória familiar que se relaciona com a lembrança dos antepassados. Trata-
se de um estudo qualitativo, que se vale, da análise das narrativas de memória, e possibilita a 
compreensão da dinâmica de produção destas memórias familiares. Por fim, o estudo destaca 
a influência da memória no processo de formação da identidade, na qual a memória familiar 
prevalece no contexto da comunidade, permitindo a lembrança e a rememoração do passado na 
comunidade.

A sexta produção, IMPORTÂNCIA DA LITERATURA AFRICANA NO AMBIENTE 
ESCOLAR, de autoria de Carlos Augusto Santos Castro Filho e Giselle Patricia Ferreira Sales, 
objetiva apontar qual a discordância entre a aceitação da literatura africana como uma obra 
exclusiva e a importância do estudo da literatura africana na formação ideológica das crianças 
e adolescentes. Para tanto, o estudo destaca que a literatura africana, no caso dos países que 
falam a língua portuguesa, enfrenta muitos desafios para se consolidar como uma autêntica 
cultura africana. No caso do Brasil, efetivar o estudo da literatura africana nas salas de aula é 
importante, de forma que as futuras gerações conheçam a cultura africana como parte de sua 
identidade através da literatura.

A sétima obra intitulada O AMBIENTE RURAL E A PSICOLOGIA NA ATUALIDADE: 
UMA PESQUISA COM A JOVENS DE SANTA TEREZINHA, SC, de Claudia Gerber 
Andrade, Marlene Schmidt Schlickmann, Yasmim Aparecida Balam e Andrei Stock, apresenta 
uma análise da perspectiva dos jovens de Santa Terezinha, SC perante suas vontades para o 
futuro em relação a sair de sua cidade natal no campo para as cidades maiores, trazendo um 
olhar da psicologia no meio rural para a juventude. Com base nos princípios das ciências sociais, 
o estudo demonstra fatores que favorecem aos jovens a permanência no campo, valorizando as 
perspectivas da juventude, em acompanhamento às mudanças, sejam elas físicas, biológicas ou 
sociais, para o desenvolvimento de suas projeções para o futuro.

ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES REMOTAS PARA ATENDIMENTO AOS 
ESTUDANTES COM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM, de autoria de Eladio 
Sebastián-Heredero e Jociane Oliveira Nunes Gonçalvesé e a oitava produção textual deste 
dossiê. O artigo problematiza como são desenvolvidas as práticas educativas para os estudantes 
que apresentam dificuldades de aprendizagem neste tempo de pandemia. Nesse sentido, por 
um estudo de caso, a pesquisa sugere aprofundar o conhecimento sobre as práticas educativas 
inclusivas desenvolvidas por professores, de modo a oferecer subsídios para novas investigações 
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sobre a mesma temática e, sobretudo, abrir a possibilidade de discussão de estudos comparado.
O texto de número nove, PANDEMIA, VIOLÊNCIA E GÊNERO: A NECESSIDADE 

DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO ENFRENTAMENTO AO FEMINICÍDIO sugere como os 
movimentos feministas espalhados pelo país fazem ecoar as vozes de mulheres nas mais variadas 
esferas sociais, por outro lado crescem discursos machistas e de aversão as mulheres, de modo 
que geram um retrocesso social. A autora Karolaine Mendes destaca no estudo as relações entre 
opressores e oprimidos, que podem ser observadas nas desigualdades dos poderes, culminando 
na violência contra a mulher e no femicídio, trazendo à tona a reflexão acerca da omissão de 
termos como o feminicídio é ao longo da história um recurso estratégico que mantém o sistema 
do patriarcado.

O texto penúltimo texto POLÍTICAS PÚBLICAS, COMUNITARISMO E RESILIÊNCIA 
EM COMUNIDADES TRADICIONAIS: UMA ANÁLISE DA COMUNIDADE CAFUZA 
EM JOSÉ BOITEUX, SC, por Andrei Stock, Eduarda Tallmann Machado e Elivelton Jesus 
objetiva analisar as políticas públicas aplicadas dentro do contexto da comunidade cafuza de 
José Boiteux SC, uma das poucas comunidades cafuzas do sul do Brasil, verificando, dentre 
outros aspectos, o quanto estas podem fortalecer a resiliência comunitária. O estudo destaca o 
papel de diversas políticas públicas que têm relevância significativa à manutenção da cultura 
preservada, com uma elevação da qualidade de vida e valorização social dos moradores. 
Contudo, problematiza o êxodo e a consequente perda da cultura e identidade dos cafuzos 
naquele espaço geográfico.

O último texto deste dossiê, YAGUAJAY GEOGRAFÍA Y HISTORIA: CAUCES 
DENTRO DELCARSO, LOS SENDEROS DE LAS SIERRAS, de autoria de José Eusebio 
Chirino Camacho, Carlos Manuel Alemán Luna e Adilson Tadeu Basquerote, demostrou como 
uso dos caminhos cársicos que atravessam as montanhas foram importantes no processo de 
migração humana e na sua comunicação entre as diferentes sub-regiões geográficas de Yaguajay, 
Cuba. Para mais, apresentou as características geomorfológicas como elemento fundamental 
no desenvolvimento dos caminhos dentro das montanhas e no processo de assentamento do 
município e a inter-relação entre as sub-regiões ao longo da história.

Que seja uma leitura convidativa!
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A UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS MAKER PARA A APRENDIZAGEM DE 
CONCEITOS MATEMÁTICOS1

Luciane Cristina Joenk Hoffmann2  

Estela Mary Fernandes de Sá3  

RESUMO   
Ao iniciar a jornada nas séries iniciais do Ensino Fundamental, os estudantes geralmente deparam-se com salas 
de aula que, de modo geral, seguem o modelo tradicional, num espaço com poucos atrativos e desafios, que não 
estimulam seu envolvimento pessoal com a aprendizagem. Diante disso, esta pesquisa teve como objetivo analisar 
potencialidades da sala ambiente maker como espaço instigador da aprendizagem, de modo que o estudante 
se perceba como agente e protagonista no seu processo de busca e apropriação do conhecimento na área da 
Matemática. Como instrumento de coleta de dados utilizamos a pesquisa bibliográfica e base de dados do Portal de 
Periódicos CAPES, EBSCOhost, Google Acadêmico e do acervo da biblioteca da UNIDAVI. Destes escolhemos 
como aporte teórico principal Lorenzato (2012), Blikstein (2016), Cordova e Vargas (2016), Silveira (2016), 
Rafalski e Silva (2019), Moran (2018, 2019), Carvalho Neto (2019), Van de Walle (2009). A implementação 
de um espaço maker na sala ambiente de Matemática, ao incentivar o construcionismo de objetos e projetos, 
leva os estudantes a perceberem-se protagonistas no desenvolvimento das atividades escolares, favorecendo seu 
engajamento no próprio processo de aprendizagem, sendo que o “fazer com as próprias mãos” desde jogos até 
brinquedos, sempre vinculados com os objetivos do trabalho pedagógico com conceitos matemáticos, estimula os 
estudantes ao querer aprender. Também os incentiva a ver a Matemática de uma forma mais ampla, com o olhar 
voltado à resolução de problemas e ao desenvolvimento de habilidades e do raciocínio lógico.  
  

Palavras-chave: Sala Ambiente. Espaço Maker. Aprendizagem Baseada em Problemas. Conceitos Matemáticos. 
Apropriação do Saber.  

ABSTRACT  
The awaking of school trajectory in children’s lives is marked by attractions and discoveries in different spaces of 
nursery school. When starting their first grades of elementary school they face up classrooms that, broadly speaking, 
follow the traditional model of lined up desks with few attractions and challenges that do not stimulate their 
personal involvement in learning. Thus, this research aimed to analyze potentialities of single-purpose classroom 
Maker as an instigating learning space in a way that students see themselves as agents and protagonists in their 
process of seeking and appropriation of mathematical knowledge. The basis to theoretical contribution came from 
Portal of Periodic CAPES, EBSCOhost, Google Scholar, and library collection of UNIDAVI. Of which we chose 
as principal theoretical contribution Lorenzato (2012), Blikstein (2016), Cordova and Vargas (2016), Silveira 
(2016), Rafalski and Silva (2019), Moran (2018, 2019), Carvalho Neto (2019), and Van de Walle (2003. The 
implementation of a Makerspace in the single-purpose mathematics classroom by encouraging the constructionism 
of objects leads students to perceive themselves as protagonists in development of school activities, favoring their 
engagement in the learning process itself,  whereas “do-by-your hands” from games to toys, when linked to 
pedagogical goals and mathematical concepts encourages them to want to learn as well encourages them to see 
Mathematics in a broader way with a focus on problem solving and development of skills and logical thinking.  
  

Keywords: Single-Purpose Classroom. Makerspace. Problem-Based Learning. Mathematical Concepts. 
Appropriation of Knowledge.  

1 Estudo desenvolvido no segundo semestre de 2020, vinculada à linha de pesquisa Aprendizagem baseada em 
Problemas e Educação Maker; do curso de Pós-graduação Lato Sensu em Inovação na Educação, do Centro 
Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (UNIDAVI), financiada pelo FUMDES.
2 Mestranda do curso Ensino de Ciências Naturais e Matemática (FURB), Centro Universitário para o 
desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (UNIDAVI). E-mail: luciane.hoffmann@unidavi.edu.br . Orcid: https://
orcid.org/00000001-6326-9312  
3 Doutora em Engenharia Química (UFSC), Centro Universitário para o desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí 
(UNIDAVI). E-mail: esteladesa@gmail.com.  
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1 INTRODUÇÃO 
 
O início da trajetória escolar na vida das crianças é marcado por encantamentos e 

descobertas na Educação Infantil. Ceppi (2013) entende que isso acontece porque os espaços 
estimulam a imaginação, a criação, a descoberta de possibilidades que proporcionam situações 
de aprendizagens significativas e desafiadoras. Esse ambiente leva em consideração os 
interesses infantis, fornecendo elementos e instrumentos para desenvolver suas habilidades, 
seja no mobiliário, na decoração, como na organização de espaços compartilhados e divididos 
por temas (cantinho da leitura, dos jogos, de materiais criativos, dos experimentos, entre 
outros). Essa organização tem como princípios oferecer um lugar acolhedor e prazeroso, um 
espaço onde os pequenos possam brincar, criar e recriar suas brincadeiras, possibilitando o 
desenvolvimento de habilidades nos campos cognitivo, afetivo, social e motor.   

Entretanto, o que se observa na maioria das vezes, é que ao ingressar nas séries iniciais 
do Ensino Fundamental os estudantes se deparam com salas de aula que seguem o modelo 
tradicional de várias colunas com carteiras, com os espaços de paredes praticamente sem 
atrativos ou desafios. Será que a mudança da estrutura da sala de aula, permitindo a troca de 
ideias, trabalhos em grupo, discussões, não contribuiria para o desenvolvimento da criatividade, 
da autonomia e como um incentivo para a construção do conhecimento?

Uma das principais tendências na educação atual, que procura tornar o aprendizado 
mais significativo para os alunos, propõe um retorno ao fazer, presente apenas nas lembranças 
que os alunos trazem da Educação Infantil. “No mundo, diversas escolas já introduziram o 
espaço maker como um ambiente de aprendizagem, criando oportunidade de dar sentido ao 
que estão aprendendo, buscando soluções que gerem aprendizado relacionado com a vida” 
(RAFALSKI; SILVA, 2019, p. 2). Segundo os autores, esses espaços promovem a aprendizagem 
interdisciplinar, onde a invenção e a inovação oportunizam o exercício e o desenvolvimento da 
criatividade, como também a troca de experiências entre os estudantes.  

Com base em Lorenzato (2012), que analisa a importância do laboratório de ensino de 
matemática na formação de professores, bem como para auxiliar os estudantes na compreensão, 
apropriação e aplicação dos conceitos matemáticos, passou-se a refletir sobre a contribuição de 
um espaço maker na sala ambiente de Matemática, tendo como base a solução de problemas 
para o processo de ensino e aprendizagem. Dessa forma, e com a perspectiva de conduzir os 
alunos a se encantarem com a aprendizagem da Matemática, possibilitando o aprender em 
um espaço criativo, onde o aprendiz possa criar, experimentar, resolver situações desafiadoras 
e se sinta parte integrante desse processo de aprendizagem é que surge a questão problema 
desta pesquisa: Como a utilização de espaços de uma sala ambiente maker contribui para a 
aprendizagem de conceitos matemáticos?  

O objetivo deste trabalho é analisar potencialidades da sala ambiente maker como espaço 
instigador da aprendizagem, de modo que o aluno se perceba como agente e protagonista no 
seu processo de busca e apropriação do conhecimento na área da Matemática. A partir disso, 
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pretende-se: descrever os elementos necessários na composição de uma sala ambiente maker 
para a aplicação de conceitos matemáticos; analisar aspectos relevantes que favorecem a 
interação estudantes versus docentes e estudantes versus estudantes na sala ambiente maker; 
analisar as competências docentes necessárias para atuar no modelo educacional que prioriza 
metodologias focadas em aprendizagem a partir de situações problema; elencar prioridades que 
levem os estudantes ao engajamento no seu processo de aprendizagem quando embasado na 
solução de problemas.  

2 REVISÃO DA LITERATURA  

Ao refletir sobre as concepções de sala ambiente, toma-se como base os estudos de 
Lorenzato (2012) que, ao tecer comentários sobre o laboratório de ensino de Matemática, se 
refere a um espaço onde possamos “estruturar, organizar, planejar e fazer acontecer o pensar 
matemático, é um espaço para facilitar, tanto ao aluno como ao professor, questionar, conjecturar, 
procurar, experimentar, analisar e concluir, enfim, aprender e principalmente aprender a 
aprender”. (LORENZATO, 2012, p. 7). Porém, a prática nos mostra que a sala ambiente por si 
só, pensada somente como espaço físico, não se constitui como ferramenta proporcionadora da 
aprendizagem. Para que o aprender seja efetivo, precisamos pensar além dessa estrutura física.  

É com esse pensar reflexivo sobre o aprender na sala ambiente maker, articulado 
com o uso de um material didático eficiente e a prática pedagógica inovadora, apresentando 
situações problema que desafiem os alunos na busca e aplicação dos saberes matemáticos que 
se intenta constituir a aprendizagem. A ação de aprender parte do concreto, da observação, 
da manipulação de materiais, para que a aprendizagem propriamente se concretize. Lorenzato 
(2012, p. 22), apoiado em Davidov (1982), afirma que nessa ação de aprender a aprender “[...] 
os conceitos evoluem com o processo de abstração; a abstração ocorre pela separação mental 
das propriedades inerentes a objetos”. O processo de aprendizagem é facilitado com o apoio dos 
nossos sentidos, com a exploração de materiais concretos, pois na medida em que os estudantes 
analisam as relações desenvolvidas por meio da manipulação, o processo evolui, chegando ao 
abstrato.  

2.1 EDUCAÇÃO MAKER E SALA AMBIENTE  
  
Quando falamos em Educação Maker estamos nos referindo a uma prática pedagógica 

com foco no trabalho coletivo, que estimula a criatividade e procura desenvolver a empatia, 
além de obedecer a princípios que estimulam a autonomia e o potencial inventivo, colocando 
o estudante no centro de seu processo de aprendizagem. “O movimento maker é uma extensão 
tecnológica da cultura do ‘Faça você mesmo’, que estimula as pessoas comuns a construírem, 
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modificarem, consertarem e fabricarem os próprios objetos, com as próprias mãos. Isso gera 
uma mudança na forma de pensar” (SILVEIRA, 2016, p. 131).  

Rafalski e Silva (2019) entendem que o espaço maker baseia-se numa prática 
construtivista para formar uma abordagem construcionista, introduzida por Jean Piaget e 
desenvolvida por Seymour Papert (PAPERT, 1994): o “principal objetivo do construcionismo é 
fazer com que os alunos criem seus próprios conhecimentos criando e interagindo com objetos 
físicos. Tem conexões claras com a alfabetização midiática e com a aprendizagem autodirigida” 
(RAFALSKI; SILVA, 2019, p. 2).   

Atualmente a cultura maker passa por um período de ascensão em diferentes setores 
sociais, entre os quais o educacional. Rodrigues e Almeida (2019), citando estudos de Samagaia 
e Delizoicov Neto (2015), mostram que outra ideia vem sendo agregada à cultura do “Faça você 
mesmo”: a de fazer com os outros (Do it with others). As autoras entendem que essa perspectiva 
colaborativa pode ser associada diretamente às possibilidades abertas pela disseminação e 
popularização das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC). Lembram ainda 
que, em contextos educacionais, os elementos do movimento maker necessitam de depuração 
e reflexão para que sejam incentivadas, no intuito de “[...] contribuir para a superação de uma 
visão tecnicista apoiada no ‘saber fazer’, por si só, ou do ‘fazer por fazer’, sem reflexão sobre, 
na ação e posterior depuração para nova ação” (RODRIGUES; ALMEIDA, 2019, p. 148).  

Rodrigues e Almeida (2019), entendem que nos contextos formais de educação a 
cultura maker necessita ser ressignificada pela consideração de elementos importantes: a 
intencionalidade pedagógica e a relação com o currículo. E explicam:  

Para se ter clareza do significado da intencionalidade pedagógica, reportamo-nos ao 
conceito ampliado de educação proposto por Libâneo (2005), para quem a educação 
é uma prática social que se realiza em distintos contextos, institucionalizados ou não, 
e assim não se limita ao âmbito da instituição escolar tampouco da família. Porém, 
o grau de intencionalidade pedagógica varia conforme as características do contexto. 
[...] Os níveis mais elevados de intencionalidade pedagógica e de sistematização são 
observados quando a prática pedagógica ocorre em instituições de educação formal, 
como universidades e escolas. (RODRIGUES; ALMEIDA, 2019, p. 150).    

Entendendo o currículo sob uma ótica mais ampliada, para além da estrutura fixa de 
conteúdos, como um espaço para acolher e problematizar “[...] o popular e o erudito, a escola, 
além de transmitir, irá redefinir, ressignificar, produzir conhecimentos melhores, resultado 
da aproximação da prática e da teoria e, quem sabe, chegar à circularidade de saberes [...]” 
(GARCIA; MOREIRA, 2003, p. 29; apud RODRIGUES; ALMEIDA, 2019, p. 150 – 151).  

Na articulação entre as ações desenvolvidas em um projeto maker, a intencionalidade 
pedagógica e os conteúdos curriculares, privilegia a convivência de metodologias ativas, em 
que a hierarquização dos conhecimentos não se dá a priori, “[...]mas, no encontro e no diálogo 
entre lógicas, saberes e fazeres solicitados no processo de criação e construção colaborativa de 
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diferentes artefatos” (RODRIGUES; ALMEIDA, 2019, p. 150 – 151). Dessa forma, podendo 
trazer inovações ao currículo, além de contribuir na promoção de um processo mais horizontal e 
dialógico de construção e apropriação de conhecimentos. Oferecendo aos estudantes, portanto, 
um espaço onde possam compartilhar ideias e saberes sobre diversas áreas, durante a criação e 
construção de artefatos, propicia o aprendizado por meio da prática, desenvolvendo habilidades 
relacionadas ao pensamento crítico e raciocínio lógico, preparando-os para os desafios inerentes 
ao século XXI.  

Segundo o professor Paulo Blikstein (2020), um dos aspectos importantes da educação 
mão na massa é fazer com que o professor preste mais atenção no processo do que no produto, 
visto que na educação tradicional observa-se a prova, que é o produto. Blikstein (2020) entende 
que:  

Trazida para contextos formais de educação e uma vez adentrando as escolas, a 
cultura maker precisa também ser ressignificada por meio da consideração de alguns 
elementos importantes: a intencionalidade pedagógica e a relação com o currículo.  
Essa relação poderia ser articulada via narrativas digitais, uma vez que tais narrativas 
são mediadoras dos processos de aprender, construir e compartilhar conhecimento, 
caracterizando o que Goodson (2007) denomina como narrativas de aprendizagem e 
narrativas curriculares. (BLIKSTEIN, 2020, p. 149). 

  
Cordova e Vargas (2016), ao tecerem considerações sobre propostas pedagógicas, 

entendem que:  

[...] o conhecimento é ativamente construído nas relações entre os sujeitos e os 
espaços de aprendizagem, e não apenas transmitido pelo professor e passivamente 
apreendido pelo aluno. Acreditamos que desse modo pode-se inverter os papéis e 
assegurar ao aluno a centralidade do seu processo de formação, o que significa dizer 
que os interesses e inclinações dos aprendizes devem constituir o foco principal do 
trabalho pedagógico. (CORDOVA; VARGAS, 2016, p. 1).

  
  
Conforme Moran (2018):  
  

Ensinar e aprender tornam-se fascinantes quando se convertem em processos de 
pesquisa constantes, de questionamento, de criação, de experimentação, de reflexão e 
de compartilhamento crescentes, em áreas de conhecimento mais amplas e em níveis 
cada vez mais profundos. A sala de aula pode ser um espaço privilegiado de cocriação, 
maker, de busca de soluções empreendedoras em todos os níveis, onde estudantes e 
professores aprendem a partir de situações concretas, desafios, jogos experiências, 
vivências, problemas, projetos, com recursos que têm em mãos: materiais simples 
ou sofisticados, tecnologias básicas ou avançadas. O importante é estimular a 
criatividade de cada um, a percepção de que todos podem evoluir como pesquisadores, 
descobridores, realizadores, que conseguem assumir riscos, aprender com os colegas, 
descobrir seus potenciais. (MORAN, 2018, p. 4).  

  
Segundo o autor, as metodologias ativas vêm como uma proposta que revelam os 
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interesses e as inclinações dos alunos como fonte principal do trabalho pedagógico. Contudo, 
a escola não pode perder o foco de sua função social de garantir ao aluno a apropriação do 
conhecimento escolar, necessário em sua vida social, profissional e cultural.   

2.1.1 A estrutura da sala ambiente maker  

Carvalho Neto (2019) relata que ao longo dos séculos as práticas pedagógicas 
discursivas tiveram papel de destaque nos processos de ensino e na comunicação docente, 
sendo diferenciada com a introdução do quadro-negro, que marcou a transição do auditorium 
para a sala de aula. No decorrer do tempo, em torno da sala de aula foram sendo incorporados 
anexos, tais como biblioteca, laboratório de Ciências, laboratório de Matemática, sala de vídeo, 
laboratório de informática e multimeios. Contudo, ainda que propiciem acesso à informação, 
os referidos anexos também produzem fragmentação pedagógica por estarem em espaços 
distintos, prejudicando o sincronismo da ação pedagógica e, consequentemente, os processos 
de ensino-aprendizagem.  

O autor citado entende que na atualidade a arquitetura da sala de aula necessita ser 
compreendida como “[...] um continuum que propicia interações humanas de comunicação tanto 
no âmbito do lugar, enquanto espaço físico tangível, quanto nos ciberlugares digitais de modo 
que todos esses processos de comunicação podem ocorrer simultaneamente”. (CARVALHO 
NETO, 2019, p. 196). Com seus desdobramentos tecnológicos que reposicionam os espaços-
tempos educacionais, projetou as chamadas “salas inteligentes 4.0” que são “[...] ambientes que 
integram soluções analógicas e digitais de comunicação local, híbrida e remota, apontando para 
uma convergência de mídias a serviço dos processos de ensino-aprendizagem” (CARVALHO 
NETO, 2019, p. 10 - 11).  

Carvalho Neto (2019) relata que a sala inteligente 4.0 é um ambiente que conta com 
mídias informatizadas (softwares variados, acesso à internet), mídias para experienciação (para 
o ensino de ciências da natureza e suas tecnologias), mídias de suporte (voltadas a outras áreas 
do conhecimento), mídias de comunicação (projetor multimídia, câmeras, quadros digitais), 
mobiliário que permita a adequação desse novo ambiente à educação de modo a propiciar 
maior interação entre professor e alunos, alunos com alunos e alunos com mídias. As estações 
de trabalho, ou seja, o espaço com mesa ou junção de carteiras, destinado ao trabalho dos 
estudantes, em pequenos grupos, disponibiliza um computador e “[...] espaço de superfície no 
qual objetos, publicações e mídias pudessem ser depositados para permitir ações de natureza 
vivencial-investigativa, apropriadas pelas demandas que envolvem a educação científica e 
tecnológica, artística, linguística e outras”. (CARVALHO NETO, 2019, p. 203).   

Todavia, a experiência como professora de Matemática no Ensino Fundamental 
faz perceber que, para caminhar com êxito no processo de aprendizagem da Matemática, 
principalmente nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a criança deve vivenciar experiências 
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concretas, manipulando uma série de materiais que servirão como elementos mediadores na 
compreensão e apreensão do saber e no desenvolvimento do raciocínio matemático. Assim, 
a sala ambiente maker de Matemática deve ser um espaço que estimula o construcionismo e, 
segundo Dante (2008), a construção coletiva do conhecimento, em que os recursos didático-
pedagógicos materializem os conceitos, de modo que os estudantes aprendam manipulando, 
testando, fazendo em oficinas de Matemática.   

Muitos são os educadores que neste último século ressaltam a importância de 
materiais didáticos e atividades de ensino que valorizam a aprendizagem através dos sentidos, 
especialmente do tátil. Vygotsky (apud Lorenzato, 2012), nos mostra claramente como as 
experiências no mundo real constituem o caminho para a criança construir seu raciocínio. 
Enfim, cada educador a seu modo reconheceu que a ação do indivíduo sobre o objeto é básica 
para a aprendizagem. Quando nos referimos à sala de aula, durante a ação pedagógica, esse 
reconhecimento evidencia o papel fundamental que o material didático pode desempenhar 
na aprendizagem. Não faltam argumentos favoráveis para que as escolas possuam objetos e 
imagens a serem utilizados nas aulas, como facilitadores da aprendizagem. Justamente por isso, 
decorre uma inescapável necessidade de as escolas possuírem salas de aula ambientadas para o 
ensino, dotadas de materiais didáticos de diferentes tipos.  

Na sala ambiente maker de Matemática, entre os materiais didáticos deve haver um 
destaque especial para os materiais manipuláveis, essenciais para a compreensão dos conceitos 
matemáticos pelos alunos. Zimmer (2010), citando Passos (2006), alerta que:  

Os materiais didáticos (ábacos, material dourado, sólidos geométricos, palitos de 
sorvete, tampinhas de garrafa e a calculadora) no ensino da matemática devem ser 
vistos como instrumentos para mediação na relação professor, aluno e conhecimento, 
isso requer cuidados com a escolha dos mesmos, pois envolve certa diversidade 
de elementos utilizados como suporte na organização do processo de ensino e 
aprendizagem. (ZIMMER, 2010, p. 161).
  

Pesquisador desta área, Lorenzato (2012) relaciona diversos materiais que podem ser 
utilizados em uma sala ambiente de Matemática. Com base no apresentado por este autor, 
elencam-se os materiais considerados necessários, ressaltando que muitos deles podem ser 
alternativos, confeccionados pelos próprios alunos junto com o professor. Entre eles pode-se 
mencionar:   

• Instrumentos de cálculo: ábaco, material dourado, quadro valor de lugar, calculadora, 
réguas numéricas, discos de frações.  

• Figuras geométricas variadas: tangram, geoplano, blocos lógicos, sólidos geométricos, 
cartelas com representações de figuras geométricas planas.  

• Instrumentos de construção: régua, compasso, esquadro, transferidor.  
• Recursos visuais didáticos: cartazes com números, alfabeto ilustrado.  
• Instrumentos de medida: trena, fita métrica, metro de madeira, balança, decímetro 
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cúbico, litro, cronômetro, termômetro, relógio, calendários, “dinheirinho”.  
• Jogos: baralhos, dados, dominós, memória, ludo, trilha, pentaminós, damas, xadrez, 

matrix, bingo, quebra cabeças, desafios com palitos, peças de Lego, entre outros (industrializados 
ou confeccionados no espaço maker da sala ambiente).  

• Problemateca: banco de problemas interessantes para diferentes níveis (turmas), 
questões de Enem, vestibulares.  

• Publicações: artigos de jornais e revistas, livros didáticos, livros paradidáticos, livros de 
História da Matemática, livros sobre temas e/ou curiosidades matemáticas, livros de literatura 
(infantil, contos), divertimentos matemáticos (palavras cruzadas, números, desafios de lógica, 
curiosidades matemáticas, problemas divertidos), entre outras.  

• Elementos necessários para a produção e construção no espaço maker: cartolinas, fita 
crepe, cola, barbante, arame, canudinhos, palitos, lápis de cor, papéis diversos (coloridos, pardo, 
quadriculados, milimetrados, malha triangular...), papelão, isopor, canetas hidrocor, clips, cola 
quente, tesouras, massa de modelar, espelho, retalhos de tecido, linhas, agulhas, dedais, blocos 
para desenho, tinta guache, pincéis, entre outros.  

• Materiais reciclados pelos alunos para uso em aula, tais como: caixas de papelão, 
embalagens de papel, lã, linha, barbante, carretéis, botões, tampinhas de garrafas pet, entre 
outros (para uso no espaço maker)  .

• Recursos visuais: caleidoscópio, caleidociclos, mosaicos, reprodução de obras de arte, 
pinturas, ilusões de ótica, pôsteres, artesanato, fotografias ou desenhos de construções, painel 
para inserção dos trabalhos realizados pelos alunos (cartazes sobre assuntos estudados, tabelas, 
gráficos, etc), mapas, globo terrestre, guias de cidades.  

• Quadro magnético: réguas numéricas imantadas, gravuras imantadas para atividades de 
classificação e seriação.  

Bastien (1992), citado por Morin (2002, p. 34), entende que “[...] a evolução cognitiva não 
caminha para o estabelecimento de conhecimentos cada vez mais abstratos, mas, ao contrário, 
para sua contextualização. É a condição essencial da eficácia do funcionamento cognitivo”. 
Assim, o espaço maker na sala ambiente de Matemática, ao incentivar o construcionismo, o fazer 
com as próprias mãos desde jogos até brinquedos, sempre vinculados ao trabalho pedagógico 
com conceitos matemáticos, estará estimulando os alunos ao querer aprender, incentivando-os 
a ver a Matemática de uma forma mais ampla, com desenvolvimento do raciocínio lógico.  

Diante do exposto, projetou-se uma ideia de como poderia ser esse ambiente instigador 
da aprendizagem, movido pela investigação e construcionismo dos estudantes:  
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Figura 1 – Planta baixa da Sala Ambiente Maker de Matemática.  

  
Fonte: Acervo do autor (2020).

A sala de aula ambientada para o trabalho pedagógico, constituída num amplo espaço 
possui: quadros (para escrita, para projeções, de avisos, chalkboard), projetor multimídia, 
bancada com quatro computadores, armários e balcões (armazenamento de livros, jogos, 
materiais manipulativos e recicláveis), mesa de atividades coletivas, mesas de estudo/trabalho 
com dois notebooks para o trabalho em pequenos grupos com até quatro estudantes, local para 
leitura4. Entretanto, considera-se que o projeto possa ser adaptado às condições ideais de cada 
escola.  

2.1.1.1 Uma experiência de construcionismo na sala ambiente maker de Matemática  
  
Considerando os benefícios do lúdico na aprendizagem, ao mesmo tempo desejando 

mostrar a Matemática como uma “[...] disciplina criativa, visual, conectada e viva” (BOALER, 
2018, p. 29), foi organizada uma sequência didática com base na construção do caleidociclo.   

Segundo Lisboa (2012), o caleidociclo foi inventado pelo artista gráfico holandês Maurits 
Cornelis Escher, muito conhecido pelas suas construções impossíveis, padrões geométricos 
entrecruzados que vão se transformando, passo a passo, para formas bem diferentes. Caleidociclo 
vem do grego Kálos que significa bonito, eidos que representa forma e kyklos que é anel. De 
modo prático, pode-se dizer que caleidociclo é algo belo em forma de anel. Pode ser considerado 

4 Para adensar informações acesse: <https://drive.google.com/file/d/1fvgZ- >. 
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um objeto decorativo, composto por formas geométricas que giram, serve também para relaxar 
ao observar as diversas imagens que se formam. Além disso, tem sido um instrumento didático 
muito utilizado no ensino de composição de figuras.  

Não se pode construir o caleidociclo sem falar em resolução de problemas, pois durante 
a sua construção trabalha-se com o raciocínio geométrico para que aconteça a exploração de 
habilidades de pensamento. A função dos problemas será motivar os estudantes e garantir um 
espaço aberto à criatividade, levando a uma resolução mais livre.   Segundo Dante (2005, p.11), 
“[...] um dos principais objetivos do ensino da Matemática é fazer o aluno pensar produtivamente 
e, para isso, nada melhor que apresentar-lhe situações-problema que o envolvam, o desafiem e 
o motivem a querer resolvê-las”.      

Os problemas devem ser propostos para serem explorados pelas crianças, para que façam 
investigações sobre a atividade, individualmente ou em grupo. Dessa forma a atividade lúdica 
de construção de um brinquedo deve ter boas perguntas e desafios, além de apresentar situações 
problema que estimulem o aluno a ter o desejo orientado para a compreensão e aplicação 
dos conceitos matemáticos necessários. O envolvimento dos estudantes com os conceitos 
matemáticos ocorre, conforme Boaler (2018, p. 53), quando “[...] descobrem a criatividade da 
matemática e as diferentes formas pelas quais as pessoas veem as ideias matemáticas”, como 
ainda quando percebem a utilidade da sua aplicação nas atividades cotidianas.  

Van de Walle (2009) explica que os estudantes devem resolver problemas não para 
aplicar conhecimentos, mas para aprender um novo conceito. Para o autor, um problema voltado 
para a aprendizagem matemática deve ter as seguintes características: partir do conhecimento 
do aluno; estar relacionado ao conhecimento matemático que os alunos vão aprender; as 
justificativas para estratégias, cálculos e resposta devem estar amparadas na aprendizagem dos 
novos conteúdos pelos alunos.  

A construção do caleidociclo hexagonal pelos alunos dinamizou e deu significado ao 
ensino da Geometria numa turma de 5º ano do Ensino Fundamental, na aplicação de conceitos 
relativos a medidas, geometria (formas planas e espaciais, tipos de retas, ângulos, simetria, 
retângulo: propriedades, perímetro e área), fração: conceito, comparação, adição e subtração.

    

Fonte: Acervo do autor (2020).

As atividades da sequência didática foram desenvolvidas em três etapas: inicial 
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(estimulação, apresentação do brinquedo, leitura e pesquisa, início do desenho), intermediária 
(resolução de problemas abordando os conceitos matemáticos a serem apreendidos, trabalhos 
em pequenos grupos, pesquisas, elaboração de textos, socialização de resultados), finais 
(término da construção do brinquedo, observação de suas características ao ser movimentado, 
diálogo e brincadeira).

               
2.1.2 Aprendizagem a partir de situações problema  

A prática pedagógica nos mostra que a experimentação, a investigação e a resolução 
de problemas podem melhorar o desempenho dos estudantes no que se refere à compreensão 
e internalização dos saberes matemáticos. Com o foco na aplicação prática do aprendizado, 
permite-se que este estudante desenvolva sua capacidade de pesquisar, projetar e inventar 
soluções, levando-nos a concluir que “Aprender é um processo ativo no qual pessoas constroem 
novos entendimentos do mundo a sua volta, por meio de exploração, experiências, discussões e 
reflexões ativas”. (LEMONICA; FERNANDES, 2019, p. 409).   

A aprendizagem baseada em problemas tem como intuito principal o desenvolvimento 
de capacidades, como o pensamento crítico, a capacidade de recolha e tratamento da informação, 
a criatividade, a colaboração, o trabalho em equipe, a liderança a capacidade de comunicação. 
Lemonica e Fernandes (2019), entendem que empregar a aprendizagem baseada em problemas 
como estratégia pedagógica estimula o estudante a participar ativamente de seu processo de 
ensino e aprendizagem, desenvolvendo habilidades.  

Van de Walle (2009) entende que a Resolução de Problemas deve ser a principal 
estratégia de ensino do professor de Matemática. Quando os estudantes se ocupam de tarefas 
bem escolhidas, resultam novas compreensões da Matemática embutidas na tarefa. Enquanto 
procuram relações, analisam padrões, descobrindo que métodos funcionam ou não, justificando 
resultados, avaliando e desafiando o raciocínio dos colegas, os estudantes estão em um 
pensamento reflexivo sobre as ideias presentes na questão proposta, envolvidos no pensar e na 
Matemática que precisam aprender.  

Com base em estudos de Hiebert et al. (1997), Van de Walle (2009, p. 57) define um 
problema “[...] como qualquer tarefa ou atividade na qual os estudantes não tenham nenhum 
método ou regra já receitados ou memorizados e nem haja uma percepção dos estudantes de que 
haja um método ‘correto’ específico de solução”.  

Conforme o autor, um problema voltado para a aprendizagem da Matemática deve possuir 
algumas características: a) o problema deve começar onde os alunos estão; ou seja, a tarefa deve 
fazer sentido, ser desafiante e interessante; b) o aspecto problemático envolvente do problema 
deve estar relacionado à Matemática que os alunos precisam aprender; c) a aprendizagem 
matemática deve requerer justificativas e explicações para as respostas e métodos. 
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2.1.3 Competências docentes e as interações  

O espaço em que se dá a experimentação criativa com o conhecimento tem um profundo 
significado para o estudante, seja no aspecto cognitivo, como no social, emocional e de 
compreensão da realidade em que vive. A esse respeito Cordova e Vargas (2016, p. 4), lembram 
que:  

O conhecimento construído nesses espaços visa ampliar a visão de mundo do 
educando; enriquecer seu repertório de conceitos, teorias, modelos e procedimentos 
metodológicos e técnicos de análise e compreensão da realidade; promover o 
desenvolvimento de habilidades cognitivas e socioemocionais; promover a apropriação 
e a ressignificação das múltiplas linguagens, de modo a ampliar a percepção do 
educando sobre o contexto em que vive.  

  
Outro aspecto que deve ser foco da atenção do professor diz respeito aos conhecimentos 

necessários aos discentes na construção dos artefatos. Muitas vezes o conhecimento prévio não 
é suficiente para o estudante fazer as alterações necessárias na construção. Nesse momento 
é fundamental que o mesmo seja estimulado, orientado e direcionado à busca de novos 
conhecimentos e novas experiências, para que se perceba como sujeito ativo, capaz de alterar 
seu procedimento de ação. De acordo com Lemonica e Fernandes (2019, p. 409):  

No espaço maker, exige-se um equilíbrio entre assimilação e acomodação. É necessário 
que o professor tenha cuidado ao estimular o aluno por meio da conversa, para que 
possa abstrair a construção desejada. Portanto, a conversa é mais importante do que 
um desejo de um aluno inteligente, pois é por meio dela que o professor consegue 
desacomodar os lugares-comuns aos quais estamos condicionados, despertando a 
imaginação do aluno.  

  
Fiorentini e Miorim (1990, p. 2), alertam que “[...] por trás de cada material, se esconde 

uma visão de Educação, de Matemática, do homem e de mundo; ou seja, existe subjacente ao 
material, uma proposta pedagógica que o justifica”. Para usar os recursos de uma sala ambiente 
maker de modo eficaz visando a aprendizagem dos estudantes, é necessário conhecimento do 
professor acerca da aplicação de diferentes recursos didáticos como forma de fazer o aluno 
estabelecer relações entre estes e o conceito em construção.  

Moran (2019) destaca o papel das metodologias ativas e dos modelos híbridos como uma 
das maneiras de transformar a escola em todas as suas dimensões. Entende que as metodologias 
se expressam em três conceitos-chave tanto para docentes como para os estudantes: a) maker – 
que permite a exploração do mundo de forma criativa e reflexiva, com a utilização de diferentes 
recursos: espaços maker, linguagem computacional, robótica; b) designer – em que se desenham 
caminhos, itinerários, soluções, atividades significativas de aprendizagem; c) empreender – 
testar ideias com rapidez, corrigir erros, realizar atividades significativas para o grupo.  
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 3  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  
  
 O trabalho proposto insere-se nas linhas de pesquisa Aprendizagem baseada em 

Problemas e Educação Maker. Parte de uma abordagem metodológica qualitativa, de caráter 
exploratório, utilizando, inicialmente, revisão sistemática de literatura entre o período de 2016 a 
2020, em bases de dados públicas com acesso gratuito, a partir da análise de artigos científicos, 
teses e dissertações que abordam estudos acerca da sala ambiente maker para a apropriação/
aplicação de conceitos matemáticos.   

Dessa forma, busca-se com este modelo metodológico analisar e compreender processos 
e motivações, referente a utilização de salas ambiente maker como proposta inovadora 
educacional no ensino da Matemática.  
    

4 ANÁLISE DE DADOS  
  
Na pesquisa realizada para revisão sistemática de literatura, entre o período de 2016 a 

2020, em bases de dados públicas com acesso gratuito, a partir da análise de artigos científicos, 
teses e dissertações, não foram encontrados textos que se referissem à estrutura necessária 
da sala ambiente maker para tornar-se um ambiente propício e relevante na apropriação e 
aplicação de conceitos matemáticos no Ensino Fundamental. Diante disso, optou-se em buscar 
alternativas no modelo teórico-metodológico da Educação 4.0 de Carvalho Neto (2019) em 
relação à estrutura da sala de aula propriamente dita.  

Encontrou-se dificuldade na seleção de textos científicos com relatos acerca do uso 
da sala ambiente, como também do espaço maker, especificamente relacionados ao trabalho 
pedagógico com os conceitos matemáticos. Abordando o processo de ensino e aprendizagem 
da Matemática, de modo geral, a referência é dirigida ao laboratório de ensino de Matemática, 
como observado em Lorenzato (2012). Assim também a educação maker menciona o 
construcionismo, a robótica, mas não traz referências às suas vantagens na prática pedagógica 
envolvendo conceitos matemáticos. Dessa forma, a experiência da pesquisadora, na prática 
pedagógica como professora de Matemática, foi utilizada para enumerar recursos e materiais 
necessários no processo de ensino e aprendizagem de modo a potencializar a sala como espaço 
educativo.  

3.1 PRINCIPAIS RESULTADOS  
    
O presente estudo apresenta como resultados parciais: a) a análise da sala ambiente 

de Matemática da instituição em que a pesquisadora atua, com planejamento junto à direção 
da escola de instrumentalização da mesma visando a educação maker no processo de ensino 
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e aprendizagem da Matemática; b) elaboração de um protótipo (planta baixa) de uma sala 
ambiente maker de Matemática; c) apresentação de um produto educacional, em forma de 
sequência didática, que mostra a construção de um brinquedo (caleidociclo) no espaço maker 
da sala ambiente de Matemática, bem como a orientação das etapas na construção do artefato, 
do desenvolvimento e aplicação dos conceitos matemáticos envolvidos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
       
Vive-se hoje em uma sociedade em constante transformação, época marcada pelo 

avanço da tecnologia, onde as informações podem ser acessadas a todo momento, vindas de 
diferentes formas e lugares. Os estudantes possuem acesso, fora da escola, a materiais e jogos 
que os estimulam e os envolvem de forma a buscar maior conhecimento nestas áreas. Essas 
mudanças refletem diretamente na educação, onde o modelo atual não atende as necessidades 
para uma educação criativa e estimuladora, em um mundo globalizado que busca a integração 
entre os diversos espaços, ideias e pessoas.   

Crianças, adolescentes e jovens organizam seus passatempos, suas tarefas e atividades 
na interatividade. Dessa forma, o ambiente educativo também há de ser baseado na interação, 
investigação, criação, partilha, de forma a proporcionar o desenvolvimento individual e do 
grupo. Assim, visualiza-se um ambiente escolar de salas amplas, onde se trabalha em grupos 
e há interação com todos, com o tempo de aula pautado pelo estudo e pelas aprendizagens 
individuais e coletivas. Diante desta mudança muitas escolas estão em busca de um espaço 
escolar diferenciado no tocante às salas de aula.  

Para estimular os alunos e engajá-los no seu processo de aprendizagem dos conceitos 
matemáticos, uma das alternativas que está surgindo é o uso da sala ambiente maker de 
matemática. Trata-se de uma sala de aula especificamente ambientada para a disciplina, com 
todos os recursos e materiais disponíveis nesse espaço, de modo que os alunos trabalhem em 
grupos, vivenciem a interação, a investigação, a criação, a partilha, o desenho de itinerários, 
a testagem de ideias, a correção de erros, a solução de problemas, ao mesmo tempo em que 
desenvolvem a responsabilidade por sua aprendizagem e habilidades relacionadas ao pensamento 
crítico e raciocínio lógico. Nesse contexto, o maker, o fazer com as próprias mãos, relaciona-se 
ao construcionismo de objetos com vistas à aprendizagem do aluno, visando a compreensão e 
aplicação dos conceitos matemáticos abordados.  

Acredita-se que personalizar o ambiente é muito importante para a construção da 
identidade do indivíduo uma vez que, ao oferecer um ambiente rico e variado estimula os 
sentidos, sendo estes essenciais para o desenvolvimento do ser humano.  A importância da 
organização dos espaços na sala de aula permeia o caminho da Educação Infantil e traz suporte 
ao Ensino Fundamental, agora com uma visão mais sistêmica, porém não menos significativa. 
Onde o espaço de uma sala ambiente maker aliada ao olhar pedagógico do professor e a sua 
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intencionalidade, proporcionará ao aluno expressar o seu potencial, suas habilidades, sua 
curiosidade, incentivando a busca pela autonomia, permitindo que ele experimente, explore 
e pesquise. Ao levar o estudante a se envolver no desenvolvimento da sua aprendizagem, o 
professor está também possibilitando que ele desenvolva a sua autoconfiança.  

O espaço de aprendizagem é o lugar para aceitar o desconhecido, o erro e para trabalhar 
colaborativamente, características que não são habituais no nosso dia a dia. O papel do professor 
é de mediador para permitir aos educandos aprender pela experiência. Neste novo ambiente de 
aprendizagem é necessário prezar pela relação humana e respeito mútuo. Os participantes das 
atividades devem entender que para uma convivência harmoniosa e produtiva, deve-se sempre 
cuidar dos outros, do espaço e de si mesmo. Assim, todos sabem qual a atitude necessária 
para o trabalho no ambiente e as intervenções do professor farão sentido para o estudante. 
O desenvolvimento da autonomia é buscado a partir da empatia, criando vínculo com os 
alunos, reconhecendo o contexto de cada um, descobrindo o que tem sentido e significado 
para eles e ajudando a criar um ambiente propício para aprender. Ao ampliar seu horizonte de 
conhecimento, o estudante ganha autoconfiança e segurança para ousar, conquistando cada vez 
mais autonomia.    

Considera-se que na sala ambiente de Matemática cabe ao professor: a) a organização 
do espaço como ambiente de ensino, aprendizagem, exploração, investigação, troca de 
experiências; b) conhecimento do alcance didático de cada um dos recursos da sala ambiente;  
c) criação de situações práticas de exploração e adequação dos conteúdos matemáticos; d) 
proposição de situações problemas que despertem a vontade de conhecer o novo, que induzam 
o educando a tomar decisões; e) conscientização do estudante do objetivo do espaço e de suas 
responsabilidades no tocante aos recursos, atitudes e processo de ensino e aprendizagem; f) 
elaboração de uma proposta pedagógica de interação, que inclua trocas afetivas, formação de 
hábitos e respeito mútuo.  

Todavia, há de se reconhecer que a efetiva aprendizagem não acontece apenas em função 
do espaço, dos recursos disponíveis e do material didático ofertado. Seu uso dependerá, entre 
outros fatores, da formação e da disposição do professor, visto que são conhecidas as lacunas 
existentes na formação inicial no tocante à utilização de recursos e materiais no trabalho com 
a Matemática, motivo pelo qual são temáticas que necessitam ser abordadas tanto na formação 
inicial como continuada.  

Finalmente, pode-se concluir que a implementação de um espaço maker na sala ambiente 
de Matemática, ao incentivar o construcionismo de objetos e projetos, leva os estudantes a 
perceberem-se protagonistas no desenvolvimento das atividades escolares, favorecendo seu 
engajamento no próprio processo de aprendizagem. O “fazer com as próprias mãos” desde jogos 
até brinquedos, sempre vinculados com os objetivos do trabalho pedagógico com conceitos 
matemáticos, estará estimulando os alunos ao querer aprender, como também os incentivando a 
ver a Matemática de uma forma mais ampla, com o olhar mais voltado à resolução de problemas 
e ao desenvolvimento de habilidades e do raciocínio lógico.  



24

Revista Caminhos, On-line, “Humanidades”, Rio do Sul, ano 13 (n. 48), p.9-25, abr./jun. 2022.

REFERÊNCIAS    

BLIKSTEIN, Paulo.  Inovações radicais na educação brasileira. Porto Alegre: Penso, 2019.  
  
BOALER, J. Mentalidades matemáticas: estimulando o potencial dos estudantes por meio 
da matemática criativa, das mensagens inspiradoras e do ensino inovador. Porto Alegre: 
Penso, 2018.  

CARVALHO NETO, C. Z. de.Educação 4�0: princípios e práticas de inovação em gestão e 
docência. São Paulo: Laborciencia Editora, 2018, 5. ed. 2019.  
  
CEPPI, Giulio. Crianças, espaços, relações: como projetar ambientes para a educação 
infantil. Porto Alegre: Penso. 2013.  
  
CORDOVA, Tania; VARGAS, Ingobert. Educação Maker SESI-SC: inspirações e 
concepção,  2016.  Disponível  em:  http://fablearn.org/wpcontent/uploads/2016/09/
FLBrazil_2016_paper_108.pdf.  Acesso em: 20 jul. 2020.  

DANTE, L. R. Roberto. Didática da Resolução de Problemas de Matemática. 12 ed. São 
Paulo: Ática, 2005.  
 
DANTE, Luiz Roberto. Recursos didáticos auxiliares. Manual pedagógico do professor. In: 
DANTE, L. R. Tudo é Matemática. São Paulo: Ática, 2008.  
  
FIORENTINI, D.; MIORIM, M, A. Uma reflexão sobre o uso de materiais concretos e 
jogos no Ensino da Matemática. Boletim da SBEM. SBM: São Paulo, ano 4, n. 7, 1990.  
  
LEMONICA, R.; FERNANDES, L. R. B. Maker Space e os alunos empreendedores da 
sustentabilidade. IN: CAMPOS, F. R.; BLIKSTEIN, P. (Orgs.). Inovações radicais na 
educação brasileira. Porto Alegre: Penso, 2019.  

LORENZATO, Sergio. O laboratório de ensino de Matemática na formação de 
professores. Campinas, SP: Autores Associados, 2012.  

LISBOA, Isa. M.C.Escher, fascinado pela geometria. Lisboa, Portugal, 2012. Disponível em 
http://comjeitoearte.blogspot.com.br/2012/06/m-c-escher-era-umfascinado-pela.html. Acesso 
em: 17 jul. 2019.    

MORAN, J. Metodologias ativas para uma aprendizagem mais profunda. In: BACICH, Lilian; 
MORAN, José. Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem 
teórico-prática. Porto Alegre: Penso, 2018.  

MORAN, J. A escola se transforma mais lentamente do que desejamos e em ritmos diferentes. 
2019.  Disponível em:  www2.geekie.com.br.  Acesso em: 30 out. 2020.  

MORIN, E. Os princípios do conhecimento pertinente.In: MORIN, E. Os sete saberes 
necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez, 2002.  

RAFALSKI, J. P.; SILVA, M.  A. F.  Relato de Experiências em Espaços Makers nas 
Escolas do Ensino Fundamental, 2019. Disponível em: 
https://www.seer.ufrgs.br/renote/article/view/95793.  Acesso em: 20 jul. 2020.  



25

Revista Caminhos, On-line, “Humanidades”, Rio do Sul, ano 13 (n. 48), p.9-25, abr./jun. 2022.

RODRIGUES, A. ALMEIDA, M. E. B. Narrativas digitais, cultura maker e pensamento 
computacional: reflexões sobre possibilidades de articulação e aplicação em contextos 
educacionais. In: BLIKSTEIN, Paulo.  Inovações radicais na educação brasileira. Porto 
Alegre: Penso, 2019. p. 148-155.  
  
SILVEIRA, Fábio. Design & Educação: novas abordagens. p. 116-131. In: MEGIDO, Victor 
Falasca (Org.). A Revolução do Design: conexões para o século XXI. São Paulo: Editora 
Gente, 2016. 

VAN DE WALLE, J. A. Matemática no ensino fundamental: formação de professores e 
aplicação em sala de aula. Tradução: Paulo Henrique Colonese. 6.ed. Porto Alegre: Penso, 
2009.  

 ZIMER, T. T. B. Matemática. In. GUSSO, Ângela Mari. Ensino Fundamental de Nove 
Anos: Orientações Pedagógicas para os Anos Iniciais. Curitiba, Pr. Secretaria de Estado da 
Educação, 2010.        

 



26

Revista Caminhos, On-line, “Humanidades”, Rio do Sul, ano 13 (n. 48), p.26-46, abr./jun. 2022.

CHAPEUZINHO VERMELHO E AS HUMANIDADES DIGITAIS: DA MORTE À 
SALVAÇÃO EM CONTEXTOS DIFERENCIADOS1

Fernanda Sevarolli Creston Faria2

RESUMO
O texto aqui apresenta o uso de duas ferramentas digitais utilizadas para análise de textos literários, o Ngram Viewer 
e o Voyant. Tais ferramentas são de uso gratuito e auxiliam na análise de texto de forma ampla, tal como busca 
por palavras específicas, comparação entre textos etc. Ademais, o uso destas ferramentas corrobora em conclusões 
sobre texto, os quais apresentem características específicas, ou seja, comparar quantitativo de palavras, presença/
ausência de palavras, elaboração de nuvem de palavras que ilustrem determinada obra, frequência de palavras, 
entre outros. Assim, neste trabalho de cunho simples, além da apresentação destas ferramentas, buscamos, de 
forma objetiva e como exemplo do uso de tais ferramentas, demonstrar, através dos sites anteriormente citados, a 
alteração do final do conto Chapeuzinho Vermelho feita a partir da versão original de Charles Perrault e publicado 
pelos Irmãos Grimm, tendo em vista o público-alvo e anos das publicações.  

Palavras-chave: Chapeuzinho Vermelho. Humanidades Digitais. Conto de fadas.

ABSTRACT
The text here presents the use of two digital tools used for the analysis of literary texts, Ngram Viewer and Voyant. 
These tools are free to use and help in text analysis in a broad way, such as searching for specific words, comparing 
texts, etc. Moreover, the use of these tools corroborates conclusions about texts that have specific characteristics, 
i.e., compare the quantity of words, presence/absence of words, elaboration of a cloud of words that illustrate a 
certain work, frequency of words, among others. Thus, in this simple work, besides the presentation of these tools, 
we seek, objectively and as an example of the use of such tools, to demonstrate, through the sites mentioned above, 
the alteration in the ending of the story Little Red Riding Hood made from the original version by Charles Perrault 
and published by the Brothers Grimm, considering the target audience and the years of publication.  

Keywords: Little Red Riding Hood. Digital Humanities. Fairy Tale.

1 INTRODUÇÃO

O objetivo do texto é verificar o conto Chapeuzinho Vermelho através de duas ferramentas 
digitais, o Voyant e o Ngram Viewer no intuito de compreender a intenção das versões publicadas 
pelos autores Perrault e Grimm, através da ferramenta Voyant e outras fontes, e, ainda, observar 
a frequência de uso do conto ao longo dos anos, desde sua publicação até os dias atuais, através 
do Ngram Viewer, outra ferramenta digital de livre acesso. 

A literatura infantil é um assunto ainda recorrente no meio acadêmico, principalmente 
devido a sua origem, a qual nos legou grandes clássicos como A Branca de Neve, Chapeuzinho 
Vermelho, A Bela Adormecida, Os Três Porquinhos, entre muitos outros. Apesar de o imaginário 
infantil atual ser inundado pelo poder audiovisual e midiático, que altera algumas histórias e 

1Trabalho desenvolvido enquanto aluna especial do doutorado do Programa de Pós-Graduação em Estudos 
Literários da Universidade Federal de Juiz de Fora. 
2 Aluna especial do doutorado do Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários da UFJF; 
fernandasevarolli@gmail.com.  
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personagens clássicos, ainda encontramos diversificado material (clássico e contemporâneo) de 
qualidade para ser compartilhado e explorado junto ao público infantil.

 Em meio à explosão editorial de versões e possibilidades de leitura, os clássicos têm 
espaço reservado na literatura, principalmente a infantil, devido ao seu grande valor cultural, 
uma vez que inauguraram o período literário e conservam características atuais e identitárias 
da comunidade global, as quais podem ser explorados no mundo contemporâneo e vindouro de 
muitas formas e sob várias perspectivas. Contudo, é preciso observar bem as fontes e as versões 
para que deturpações que denigram os conteúdos originais não sejam assimiladas de pronto, 
sem o cuidado de uma análise criteriosa em sua seleção e escolha (FARIA, 2021, p. 46). 

Desta forma, o mundo literário se mostra um campo profícuo de pesquisa e lazer com 
suas várias vertentes e adaptações, o que não seria diferente no mundo literário infantil, repleto 
de valores e ensinamentos que chegam aos livros de diversas formas na atualidade. Apesar 
de o fator digital pesar contra o livro, acaba contribuindo, de certo modo, de forma positiva 
para sua exploração através de verões digitais, produções autorais orientadas para crianças e 
responsáveis, entre outras possibilidades. 

De fato, o mundo digital com o aparato da internet e dos dispositivos móveis abriu um 
grande leque de exploração para o campo literário infantil. Ainda assim, o fascínio pelos livros 
ainda é ímpar e conquista crianças e adultos a cada dia. É nesta direção que refletimos sobre os 
clássicos e seu papel na sociedade hoje, por serem um referencial de estudos e utilização por 
professores e pais e, porque não dizer, sendo ainda bem cotado entre os pequenos leitores. 

Mas nem sempre foi tão simples ler um conto para crianças como o é na atualidade, seja 
devido à facilidade de acesso aos livros, seja pelo conteúdo que não dialogava com a realidade 
das crianças. É neste sentido que buscamos compreender o porquê, através de um conto, esta 
aproximação com as crianças não se deu desde a primeira versão de um determinado conto, 
comprovando a hipótese de que ele não fora criado, primeiramente, para este público.

Para a exploração deste trabalho, analisamos, a partir de duas ferramentas digitais, o 
conto Chapeuzinho Vermelho. Para realizar análise do conto, fizemos uso de ferramentas do 
mundo digital, hoje amplamente utilizadas pelas Humanidades Digitais, as quais, segundo 
Susan Hockey, professora de Ciências da Informação da University College London, é “[...] uma 
área académica interdisciplinar que fornece metodologias específicas da área das tecnologias 
digitais para serem incorporadas na investigação nas Humanidades como um todo” (ALVES, 
2016, p. 11-12). 

Tal análise se deu, em um primeiro momento, através da ferramenta digital Ngram 
Viewer3, pela qual observamos a frequência no uso deste conto nos cenários literários 
incorporados ao Google Books4, para então comprovar como ele ainda é pesquisado e referido. 

3 Para maiores informações, vide: https://books.google.com/ngrams. 
4 Google Books (anteriormente conhecido como Google Book Search e Google Print, em português: Google 
Livros) é um serviço da empresa estadunidense Google que procura textos completos de livros que a Google 
escaneia, converte-o utilizando o reconhecimento ótico de caracteres, e armazena em seu banco de dados digital. 
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Em um segundo momento, utilizamos a ferramenta digital Voyant5 para comprovar as diferenças 
do referido conto original com a sua versão posterior, voltada e adaptada ao mundo infantil. 
Por fim, comprovamos as hipóteses lançadas sobre o conto para compreender sua origem e 
influências em tempos e espaços diferentes. 

2 HUMANIDADES DIGITAIS E LITERATURA INFANTIL 

Minha confiança no futuro da literatura consiste em saber que há coisas
 que só a literatura com seus meios específicos nos pode dar. 

(Ítalo Calvino)

 O mundo da literatura infantil é imerso no fantástico, tendo animais magníficos, 
gigantes de um olho só, bruxas, fadas, gnomos e uma incontável variedade de seres magníficos 
que surgem cada vez em maior número para agradar ao público exigente de crianças e jovens 
leitores. 

 Neste mundo fantasioso, atualmente, encontramos o final feliz e um ensinamento ou 
moral que encerra uma história, sendo ela (a história) um exemplo para crianças e jovens. 
Contudo, nem sempre foram encantadoras as histórias contadas no passado, em sua forma 
original, pois destacamos não haver o cuidado com o material a ser usado para ensinar ou 
dialogar com o público jovem, já que os primeiros contos, principalmente os orais, se valiam 
de cenários trágicos e violentos. Tal comportamento se dava, pois a concepção de criança era 
diferenciada da que temos atualmente. Para Ariés (1981), historiador, até o século “XII, a arte 
medieval desconhecia a infância ou não tentava representá-la. É difícil crer que essa ausência 
se devesse à incompetência ou à falta de habilidade. É mais provável que não houvesse lugar 
para a infância nesse mundo” (CALDEIRA apud ARIÈS, 1981, p. 50).

 Neste sentido, muitos contos infantis clássicos que conhecemos hoje, em sua maioria 
com origem na tradição oral e, tardiamente coletados para posterior publicação, tem versões 
originais direcionadas ao aspecto moral do ensino de alguma regra ou valor, mas que se 
apresentavam de forma contundentemente violenta ao mundo infantil.

 Deste modo, analisar e comprovar esta afirmação, ou melhor, hipótese se faz importante, 
primeiro para definir o caráter literário histórico da origem do conto e situar seu papel no 
mundo quando de sua escrita em relação à atualidade e, segundo, para corroborar a ideia de que 
ferramentas úteis do mundo digital têm sido criadas e amplamente utilizadas dentro do conceito 
de humanidades digitais com o intuito de esclarecer aspectos relevantes da literatura, no nosso 
caso, da literatura infantil.

 Para ressaltar as assertivas aqui apresentadas, selecionamos o conto Chapeuzinho 

Vide: https://pt.wikipedia.org/wiki/Google_Livros. 
5 Para maiores informações, vide: https://voyant-tools.org/. 
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Vermelho, publicado pela primeira vez em 1697, por Charles Perrault. 

Charles Perrault (Paris, 12 de janeiro de 1628 – Paris, 16 de maio de 1703) foi um 
escritor e poeta francês do século XVII, que estabeleceu as bases para um novo gênero 
literário, o conto de fadas, além de ter sido o primeiro a dar acabamento literário 
a esse tipo de literatura, o que lhe conferiu o título de “Pai da Literatura Infantil” 
(PERRAULT in WIKIPEDIA, 2022, on-line).

 Além da primeira versão original do conto publicado por Perrault, utilizaremos também 
a versão mais conhecida da história publicada pelos Irmão Grimm, por volta de 1812.

Os irmãos Grimm (em alemão Brüder Grimm ou Gebrüder Grimm), Jacob (Hanau, 
4 de janeiro de 1785 – Berlim, 20 de setembro de 1863) e Wilhelm (Hanau, 24 de 
fevereiro de 1786 – Berlim, 16 de dezembro de 1859), foram dois irmãos, ambos 
acadêmicos, linguistas, poetas e escritores que nasceram no então Condado de Hesse-
Darmstadt, atual Alemanha. Os dois dedicaram-se ao registro de várias fábulas 
infantis, ganhando assim grande notoriedade, essa que, gradativamente, tomou 
proporções globais (GRIMM in WIKIPEDIA, 2022, on-line).

 Logo, utilizamos também duas ferramentas para a análise do conto selecionado, quais 
sejam o Ngram Viewer e o Voyant, mencionadas anteriormente. 

1.1 CHAPEUZINHO VERMELHO NO NGRAM VIEWER

Para podermos compreender o papel desta ferramenta digital na análise realizada, 
precisamos compreender sua funcionalidade no cenário literário. A ferramenta faz buscas 
através de n-grama, que é uma sequência contínua de N-itens de um determinado suporte 
textual, termos assim utilizados em linguística computacional. Estes N-gramas são coletados 
em corpus pré-definidos, no nosso caso, no conto selecionado de Chapeuzinho Vermelho, o 
qual já faz parte do acervo digitalizado de livros do Google Books. 

O Google Ngram Viewer ou o Google Books Ngram Viewer é um mecanismo 
de pesquisa on-line que mapeia as frequências de qualquer conjunto de cadeias 
de pesquisa delimitadas por vírgulas usando uma contagem anual de n-gramas 
encontrados em fontes impressas entre 1500 e 2008 nos corpora de texto do Google em 
inglês, chinês (simplificado), francês, alemão, hebraico, italiano, russo ou espanhol. 
Existem também alguns corpora em inglês especializados, como inglês americano, 
inglês britânico e ficção inglesa; e a versão 2009 da maioria dos corpora também está 
disponível (NGRAM VIEWER in WIKIPEDIA, 2022, on-line).

 Ou seja, a partir da inserção de palavras na ferramenta, poderemos analisar sua frequência 
no material digitalizado pelo Google para observamos como tais termos estão sendo utilizados 
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dentro de um espaço de tempo, que pode variar de 1500 a 2019. Assim, inserimos na ferramenta 
três títulos de literatura infantil, seguindo as seguintes determinações:

1. Puss in boots (O gato de botas): primeira versão publicada em 1697, segunda 
versão publicada em 1812;

2. Little Red Riding Hood (Chapeuzinho Vermelho): publicado em 1697;
3. Hansel and Gretel (Joãzonho e Maria): publicado em 1812.
Ressaltamos que foi feita a opção por fazer a pesquisa no Ngram Viewer em língua 

inglesa, devido ao fato de a maior parte do acervo ser ter sido digitalizado nesta língua, o que 
nos aproximará ainda mais de dados fidedignos. Além disso, para esta análise, ignoramos os 
autores responsáveis pelas publicações, os quais não teriam nenhum impacto para a pesquisa 
neste momento e nesta ferramenta, dado ao referencial que se fez através dos títulos das obras. 

 O resultado encontrado pode ser observado na Figura 1 – Chapeuzinho no Ngram 
Viewer: 

Figura 1 – Chapeuzinho no Ngram Viewer

Fonte: Ngram Viewer, 2022 (dados editados pela autora).6 NN

A partir da observação da Figura 1 – Chapeuzinho no Ngram Viewer, concluímos que o 
conto Puss in Boots (O Gato de Botas), publicado em 1697, teve maior recorrência nos arquivos 
analisados no ano 1857, não tendo grande influência entre 1697 e 1857 e decaindo em citações 
após esta data até os anos 2000. O conto Chapeuzinho Vermelho, publicado em 1697 por Perrault 
e em 1812 pelos Grimm, começa ascender na ferramenta somente após sua segunda publicação 
e sua ascensão prossegue até 2018. Já o conto Hansel and Gretel (Joãozinho e Maria) começa 

6 Vide: https://books.google.com/ngrams/
graph?content=puss+in+boots%2Clittle+red+riding+hood%2Chansel+and+gretel&year_start=1800&year_
end=2019&corpus=26&smoothing=3&case_insensitive=true 
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a ter visibilidade apenas em 1892, já que sua publicação foi em 1812; contudo, tem maior 
visibilidade a partir de 2013.

 Embora os dois contos supracitados tenham sido mencionados durante o período de 
análise, qual seja 1697 a 2019, fica evidente no gráfico desenhado pela ferramenta digital que 
o conto Chapeuzinho Vermelho tem maior ênfase, segundo o gráfico e começa a ser influente 
após 1896, o que nos faz refletir que sua segunda publicação foi melhor aceita e citada e que 
a crescente frequência deste conto entre os três citados, demonstra a predileção por ele, em 
detrimento das outras duas obras citadas, e uma maior exploração e menção do referido entre 
1812 e os anos 2000.  

Portanto, a ferramenta Ngram Viewer demonstrou que esta obra, apesar de sua publicação 
em 1812 ter impactado sua predileção, também a fez permanecer entre as citações e utilizações 
digitalizadas pelo Google Books, dando à obra um status de qualidade e preferência entre o 
público que a pesquisa e a lê ainda hoje. Assim, cabe-nos explorar um pouco mais o conto 
preferido e, no tópico a seguir, verificaremos o funcionamento da ferramenta Voyant ao analisar 
o conto Chapeuzinho Vermelho. 

2.2 CHAPEUZINHO VERMELHO NO VOYANT

Neste tópico, analisamos o conto Chapeuzinho Vermelho com o auxílio da ferramenta 
digital Voyant, que:

[...] é uma ferramenta de código aberto, baseada na internet para analisar textos. Ela 
dá suporte a leituras e interpretação de textos ou corpus acadêmicos, particularmente 
para os estudantes das humanidades digitais, mas também a estudantes e público 
em geral. Pode ser usada para analisar textos online ou enviados pelos usuários 7 
(VOYANT in WIKIPEDIA, 2022, on-line).

Assim, utilizamos a referida ferramenta, pois além de analisar o conteúdo do conto, nos 
permitiu fazer uma comparação entre sua versão de 1697, coletada e publicada por Charles 
Perrault, com a versão coletada e publicada pelos Irmão Grimm, em 1812. Deste modo, por 
meio do uso do Voyant, analisamos os aspectos que diferem as duas versões ora utilizadas com 
o intuito de comprovar diferenças e similaridades nelas, para então comprovar a hipótese de que 
a versão de Perrault contenha um caráter violento ou não atribuído à versão original do conto, 
o que também comprovou que, em sua essência original, o conto pretendia, além de dar um 
ensinamento, assustar os ouvintes ou leitores através do aspecto macabro nele presente. 

7  Texto original:  Voyant Tools is an open-source, web-based application for performing text analysis. It 
supports scholarly reading and interpretation of texts or corpus, particularly by scholars in the digital humanities, 
but also by students and the general public. It can be used to analyse online texts or ones uploaded by users. 
Vide: https://en.wikipedia.org/wiki/Voyant_Tools. 
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Já com a versão dos Irmãos Grimm, pretendíamos comprovar a eminente tentativa 
de esterilização do conto, ou seja, a amenização do aspecto violento da morte de duas das 
personagens principais, o que visava o mercado editorial e convencimento para aquisição de 
uma literatura infantil clássica requintada, sem a visão violenta alentada por Perrault.

 Além da observação de minúcias do conto através do Voyant, tais como contagem 
de palavras, relação das palavras do texto, etc., buscamos demonstrar como tal ferramenta 
pode auxiliar o trabalho com textos de uma perspectiva digital, acelerando o processo de 
comparação entre textos e evidenciando aspectos linguísticos que podem colaborar em uma 
análise sistêmica de determinados textos, palavras e expressões selecionadas através da tela de 
resultado da análise. Ademais, a ferramenta cria gráficos e imagens com o intuito de ilustrar de 
forma imagética o conteúdo dos conteúdos analisados, o que a seguir poderemos observar. 

 Na Figura 2 – Visão Geral do Voyant, observamos que, após a inserção da versão de 
Charles Perrault e dos Irmãos Grimm, a ferramenta faz a primeira análise geral comparativa, 
gerando a tela a seguir:

Figura 2 – Visão geral Voyant

Fonte: Voyant, 2022 (dados editados pela autora).8

 A partir da Figura 2 – Visão Geral do Voyant, vamos analisar algumas possibilidades. 
No canto esquerdo superior, encontramos a gerador de nuvem de palavras, o qual cria uma 
nuvem para cada corpus disponibilizado. Para tanto, é preciso clicar na palavra “Dimensionar” 
e selecionar o documento desejado, neste caso, selecionamos primeiro o arquivo nomeado 
como Perrault, para a imagem ser produzida somente a partir documento digital com a versão 
deste autor. 

Vamos observar a nuvem de palavras criadas a partir da versão de Perrault:

8 Vide: https://voyant-tools.org/?corpus=55a78273ac781d1ad2d3ee2d2bc9287e.
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Figura 3 – Nuvem de palavras para o documento Perrault.doc

Fonte: Voyant, 2022 (dados editados pela autora).9

 Aqui observamos que, como o corpus não foi editado por palavras e não houve a exclusão 
de nenhuma delas para evitar possíveis erros na análise, verificamos que as palavras recorrentes 
e de maior importância no texto são: avó, lobo e capuchinho vermelho, as protagonistas da 
história. 

 Ao fazermos o mesmo movimento, agora com o documento nomeado Grimm, 
encontraremos:

Figura 4 – Nuvem de palavras para o documento Grimm.doc

Fonte: Voyant, 2022 (dados editados pela autora).10

 
Mais uma vez, a ferramenta salienta que as palavras recorrentes, ou seja, as mais 

importantes no documento, são: vovó, lobo e chapeuzinho vermelho, as quais são as protagonistas 

9 Vide: https://voyant-tools.org/?corpus=55a78273ac781d1ad2d3ee2d2bc9287e.
10 Vide: https://voyant-tools.org/?corpus=55a78273ac781d1ad2d3ee2d2bc9287e. 
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do conto.  Neste sentido, o Voyant demonstra que no corpus disponibilizado referentes aos autores 
Perrault e Grimm, as palavras mais importantes se remetem às personagens protagonistas do 
conto nos dois casos, demonstrando similaridade neste aspecto nos dois arquivos inseridos na 
ferramenta, corroborando a conclusão que estas palavras estabelecem diálogo entre os textos, 
apesar dos anos que separam as duas publicações, ou seja, a história mantém sua essência 
narrativa original com os dois autores, pelo menos no que tange às personagens. 

 Contudo, devemos salientar que o texto de Perrault traz um aspecto mais trágico em sua 
versão, uma vez que termina a história com a morte da avó e da menina(neta), sem nenhuma 
chance de salvação para delas, evidenciando o triunfo do mal (lobo mau). Além disso, a versão 
deste autor apresenta ainda uma moral ácida direcionada aos leitores. Observe:

MORAL: Vimos que os jovens, / Principalmente as moças, / Lindas, elegantes e 
educadas, Fazem muito mal em escutar / Qualquer tipo de gente, Assim, não será de 
estranhar / Que, por isso, o lobo as devore. / Eu digo o lobo porque todos os lobos 
/ Não são do mesmo tipo. / Existe um que é manhoso / Macio, sem fel, sem furor. / 
Fazendo-se de íntimo, gentil e adulador, / Persegue as jovens moças / Até em suas 
casas e seus aposentos. / Atenção, porém! / As que não sabem / Que esses lobos 
melosos / De todos eles são os mais perigosos (LÚCIA, 2022, on-line).

 Salientamos que, na moral da história de Perrault supracitada, há um apelo sexual 
explícito, já que o autor menciona lindas e elegantes moças, arrazoando sobre estas não darem 
ouvidos a estranhos pelo caminho que percorrem, talvez usando a figura do lobo como metáfora 
para malfeitor ou algo do tipo. Há versões do conto que sugerem que o lobo pediu a Chapeuzinho 
para se despir antes de se deitar com ele na cama, denotando aspecto fortemente sexual para a 
história, o qual não vamos abordar neste artigo, uma vez que a versão analisada não apresenta 
este pedido do lobo, não sendo este o objeto de nosso estudo.

 Ainda assim, é importante mencionar que a Revista Super Interessante, em sua versão 
online, publicada em 03 de novembro de 2015 e atualizado em 04 de julho de 2018, um artigo 
sobre o conto ora analisado, o qual se intitula como “A origem sangrenta dos contos de fadas, 
parte 1: Chapeuzinho Vermelho” trata de uma série de artigos com o intuito de apresentar a 
origem nada inocente dos contos, trazendo aspectos históricos sobre alguns contos infantis. 
Sobre os contos, a revista menciona que a maioria deles, inclusive Chapeuzinho Vermelho:

[...] surgiu por volta da Idade Média, em rodas de camponeses na Europa, onde eram 
narrados para toda a família. “A fome e a mortalidade infantil serviam de inspiração”, 
diz a especialista em histórias infantis Marina Warner, da Universidade de Essex, na 
Inglaterra” (JOKURA, 2018, on-line).  

Neste artigo, Jokura (2018) explora uma versão do conto com aspectos sexuais explícitos, 
além de traços de canibalismo e violência, o que se pode compreender devido ao conto original 
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pertencer à tradição oral e permitir várias versões de uma mesma história, inclusive incluindo 
nestas versões características diversas daquelas que hoje conhecemos através dos textos 
impressas e reconhecidos pela maior parte da população e público infantil. 

Neste sentido, mencionamos Ong (1998), autor que evidencia a formação da sociedade 
humana primeiramente através do discurso oral, mesmo que isso denote para o leitor atual 
um preconceito quanto a esta formação humana inicial. Contudo, ela fez parte do cotidiano 
de nossos antepassados, deixando marcas significativas nas histórias que chegaram até nós, 
inclusive as coletadas através da oralidade por Perrault e pelos Irmãos Grimm. 

 Embora a versão de Perrault termine com a morte de duas personagens do conto, a 
versão dos Irmãos Grimm não deixa este término se perpetuar sombrio aos leitores, mesmo que 
esta característica tenha sido passada de geração para geração através do discurso oral. Como 
a perspectiva de ensinamento através do conto e a apresentação de uma moral ao final das 
histórias era um aspecto da literatura infantil, os Grimm preservaram esta característica e ainda 
inseriram um novo personagem ao conto, para amenizar o final deste e torná-lo feliz e aceitável 
aos leitores, os quais se tornavam mais exigentes e com mais acesso à literatura de um modo 
geral e, ainda, formavam o mercado consumidor de literatura. 

Na versão reformulada pelos Irmãos Grimm em 1812, os autores tiveram a preocupação 
com o público infantil, revertendo as cenas sangrentas em algo que não se alinhasse a um 
massacre das personagens principais e se finalizasse a história deste modo. Comprovamos esta 
preocupação a partir destes autores ao observarmos em sua versão que a vovó e a netinha 
sobrevivem ao lobo maligno, sendo ambas salvas, apesar terem sidos engolidas, e não devoradas. 

Um caçador, personagem que surge a partir dos Grimm, abriu a barriga do lobo e retirou 
as duas personagens ainda vivas de seu ventre. Apesar da morte do lobo ser algo violento, 
não há ênfase neste sentido, pois se elimina um ser malvado em prol da salvação de duas 
personagens queridas e indefesas, o que é muito mais relevante neste momento da narrativa. 
Perceba que neste momento da história, a reformulação do conto não pode ser eximida da 
satisfação alimentar do lobo que, apesar de ser satisfeita ao engolir avó e neta, não as devorou/
destroçou, mantendo-as vivas em seu ventre, que fora posteriormente aberto pelo caçador para 
libertá-las, observe: “ O lobo levantou a taramela, a porta escancarou-se e, sem dizer palavra, 
precipitou-se para a cama da avozinha e engoliu-a (...) dizendo isso, o lobo pulou da cama e 
engoliu a pobre Chapeuzinho Vermelho” (GRIMM, 1812, on-line). 

A reformulação sofreu alteração com a inserção do personagem “caçador”, que na 
versão original não existia e que a ferramenta Voyant encontra apenas na versão dos Irmãos 
Grimm, ao comparar os arquivos nela inseridos. 

Deste modo, comprovamos a afirmação de inserção de novo personagem na versão dos 
Grimm ao clicarmos no canto superior direito da tela do Voyant, no retângulo com um sinal 
de interrogação, especificamente na aba “Tendências”. Neste retângulo, temos a alternativa 
de escrever a palavra que queremos buscar nos dois arquivos. Logo, ao digitarmos a palavra 
“caçador”, eis o resultado encontrado na Figura 5 – Palavra “caçador” nas versões analisadas.
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Figura 5 – Palavra “caçador” nas versões analisadas

Fonte: Voyant, 2022 (dados editados pela autora).11

A ferramenta, como esperado, encontrou a palavra “caçador” apenas no arquivo dos 
Irmãos Grimm, já que na versão de Perrault este personagem não existia originalmente. 
Deste modo, é preciso compreender que a ideia de criança, jovem e adulto amalgamava-se na 
compreensão do povo em geral, o que se refletia nos escritos de cada época. A preocupação 
com tal distinção, tempos depois da Idade Média, vai permitir a derivação de conteúdos 
direcionados a cada público distintamente, conforme verificamos atualmente. Além disso, é 
preciso compreender o público-alvo que cada autor buscava em suas versões e o próximo tópico 
nos elucidará a este respeito. 

3 UM CONTO MACABRO PARA O MUNDO ORAL

As palavras podem suscitar todas as emoções;
pasmo, terror, nostalgia, pesar...

(...) As palavras têm um poder assustador. (Bess Sondel)  

Muitos contos infantis chegaram ao nosso tempo através da tradição oral, a qual foi muito 
útil até a disseminação em massa da escrita e do papel, já que sem as tecnologias escrita e papel, 
os povos perpetuavam suas histórias e mitos através da oralidade. Contos como Chapeuzinho 
Vermelho e entre tantos outros existiram antes da palavra escrita no imaginário de alguns povos 
somente através da oralidade. 

Tais histórias, inclusive, possuíam outro caráter que não o infantil, o que se explica pela 

11 Vide: https://voyant-tools.org/?corpus=55a78273ac781d1ad2d3ee2d2bc9287e. 
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condição de a criança com necessidades de cuidado e atenção em sua formação ser algo que foi 
somente reconhecida recentemente na história da humanidade, legando a estes contos populares 
o papel de assustadores e sombrios ou até mesmo como forma de ensino categórica marcada 
pelo castigo trágico na escolha errada ou na desobediência, como no caso de Chapeuzinho 
Vermelho, no qual a menina desobedece a mãe de duas formas: uma, conversando com um 
estranho no caminho da casa de sua avó e, outra, quando muda sua rota, sem o conhecimento 
de sua progenitora. 

Desta forma, o aceite da menina em mudar sua rota, permitiu ao lobo chegar primeiro a 
casa da indefesa avó e seus atos, doravante, vão corroborar com a ideia do sombrio em contos 
originais. Para tanto, encontramos uma versão do conto na qual podemos verificar algumas 
passagens do conto original de Chapeuzinho Vermelho, o qual foi publicado por Charles Perrault 
em 1697, onde aspectos macabros podem ser identificados. Observe:

O lobo chega à casa da vovozinha. Impiedosamente, ele mata a velha senhora, 
esquarteja seu corpo e come alguns de seus pedaços. Recolhe as roupas dela e se veste com elas, 
deitando-se na cama da falecida. Chapeuzinho Vermelho chega a casa e o lobo, disfarçado de 
vovozinha, serve-lhe a carne e o sangue da própria avó (!!!), obviamente sem contar à criança 
o que acontecera. (KRUGER, 2017, on-line).

 No trecho supracitado, encontrado em uma das versões de Perrault12, o lobo pratica atos 
violentos com a vovozinha e, além de comer alguns pedaços da senhora, oferece à Chapeuzinho 
a carne de sua avó, sem que a garota soubesse de que carne se tratava, comendo assim parte de 
sua própria avó. Este aspecto nada infantil denota a necessidade de que, para ouvir este conto, era 
preciso maturidade emocional e, mesmo não sendo essa a realidade de crianças e jovens naquela 
época e ainda hoje, na tradição oral eles faziam parte da audiência, o que podemos compreender, 
pois antigamente ainda não eram expressas as características de cuidado, resguardo e inocência, 
a qual a crianças e jovens ganharam com o passar do tempo e com estudos realizados ao longo 
da história, deixando de ser vistas como adultos em miniatura (ALMEIDA, 2022, p.01). 

 Deste modo, a origem dos clássicos, sejam eles infantis ou não, está intimamente ligada 
à situação e lugar onde surgiram. Um exemplo de clássicos que ainda povoam o imaginário 
das pessoas são os clássicos greco-romanos com seu panteão de deuses, mundo de criaturas 
fantásticas e heróis consagrados. Na verdade, como mencionado anteriormente, mesmo estes 
mitos em sua origem, foram escritos de forma sangrenta e não tão bela, mas algo aconteceu para 
mudar a direção destas histórias na contemporaneidade. 

12 Importante ressaltar que o trecho mencionado não pertence à versão aqui analisada, e sim a um site que analisa 
parte do conto de Perrault Vide: https://mundodelivros.com/chapeuzinho-vermelho/.  
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3.1 LITERATURA, PAPEL, TINTA E PRENSA: ISSO MUDA TUDO

Logo, um dos fatores que importa ser mencionado é a situação da criança e sua 
condição no meio social, a qual precisamos compreender e que ganhou status de ser social 
com necessidades de educação e cuidados, tendo as crianças sido concebidas como adulto em 
miniatura até meados do século XVII, com algumas ressalvas.

Segundo Ariès (1981) apud Almeida (2022):

O historiador Philippe Ariés (1981), ao desenvolver uma investigação acerca da 
criança e da família no cenário francês medieval, a partir de elementos iconográficos, 
descreveu características das crianças como adultos em miniatura. De acordo com 
o autor, até o século “XII, a arte medieval desconhecia a infância ou não tentava 
representá-la. É difícil crer que essa ausência se devesse à incompetência ou à falta 
de habilidade. É mais provável que não houvesse lugar para a infância nesse mundo” 
(ARIÈS, 1981, p. 50 apud ALMEIDA, 2018, p. 2).

Neste sentido, encontramos autores como Wilhem e Jacob Grimm (Irmãos Grimm), 
entre outros, que começaram a divulgar seus contos em formato esterilizado e encantador ao 
gosto infantil. Tal assertiva também se corrobora a partir do surgimento de uma tecnologia que 
revolucionou o acesso ao mercado literário desde então, pois somente a partir de 1455, com o 
surgimento da prensa de Gutenberg, a preocupação com uma escrita que contemplasse o público 
infantil foi realmente processada e começou a gerar preocupação nos escritores da época. 

Além disso, a distribuição de literatura se tornou maior e significativa, já que até esta 
data, ou seja, 1455, os processos de cópia em papel se davam basicamente a mão, sendo 
dominado, em sua grande maioria, pelo clérigo. Com a chegada desta tecnologia ímpar no 
mundo das letras, a prensa, e sua posterior evolução e maior alcance mercadológico, os autores 
precisaram repensar a forma de escrever, principalmente aquelas formas violentas dos contos 
de uma forma geral. Para Ong (1998):

[...] a impressão substituiu a prolongada predominância da audição no mundo do 
pensamento e da expressão pelo predomínio da visão, que se iniciara com a escrita, 
mas não podia se desenvolver apenas com o apoio da escrita. A impressão situa as 
palavras no espaço de maneira muito mais inexorável do que a escrita jamais fizera. 
(ONG, 1998, p.139).

Neste sentido, foi um grande passo dado pelo homem a partir do surgimento da prensa, a 
mudança do mundo das palavras faladas para o mundo das palavras impressas, o que modificou 
o pensamento e a consciência humana, permitindo mais leituras, mais conhecimento e um maior 
aprofundamento no que se produzia e distribuía. 

Os contos deixaram de ser sombrios para ganhar o status de fantásticos e maravilhosos, 
principalmente aqueles que foram direcionados e confirmados para serem levados ao público 
infantil. Os espaços criativos destes contos ganharam enorme visibilidade, sendo o que se 
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mantém no mercado atual, já que os clássicos são ainda muito difundidos e lidos, principalmente 
os infantis, exemplo de Chapeuzinho Vermelho, ora analisado.

3.2 LITERATURA, PAPEL E TINTA: NÃO SÃO MAIS SUFICIENTES?

Contudo, a partir dos anos 1990, com o surgimento da internet e o avanço da tecnologia, 
a cibercultura vai modificando os hábitos de leitura da população mundial, destacando-se o 
poder dos dispositivos móveis em detrimento dos livros. Não é uma questão de substituição de 
uma tecnologia pela outra, trata-se muito mais da difusão de uma tecnologia em detrimento (da 
difusão) de outra (SANTAELLA, 2004). 

A cultura de massa ganha um espaço maior no ideário humano quando passa a ser 
patrocinada por grandes conglomerados econômicos, com o interesse único de ganhar mercado 
e aumentar lucros. Assim, o mundo cibernético, reconhecido por Santaella (2004), deixa de ser 
passivo e passa a encorajar os indivíduos a desenvolver-se em hábitos de leitura diferenciados, 
o que refletirá diretamente na formação deste leitor desde sua tenra idade. Segundo a autora, o 
ciberespaço favorece a criação de um leitor imersivo, aquele habituado ao espaço virtual e que, 
muitas vezes, se acostumou também a uma leitura fragmentada e curta.

Neste sentido, já que as ideias nele (no ciberespaço) contidas são descontínuas, fazendo 
com que o leitor se habitue a esta nova realidade, importando-se cada vez menos com a leitura 
contínua e aprofundada de um livro impresso. Neste mundo cibernético, até mesmo a escolha 
do que ler se torna marginal, já que os famigerados algoritmos se encarregam pela sugestão 
daquilo que definem ser interessante para o usuário a partir de pesquisas virtuais que definirão, 
segundo estes algoritmos, o gosto do leitor imersivo, sendo esta escolha feita pelo algoritmo, 
considerada um parâmetro de acesso. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Um clássico é um livro que nunca acaba de dizer o que tem para dizer.
 (Ítalo Calvino) 

 Nossas breves considerações neste estudo abrem grandes oportunidades de estudo no 
que tange aos contos de fada, principalmente o conto de Chapeuzinho Vermelho, já que fatores 
outros não foram aqui contemplados como sexualidade, canibalismo, entre outros, os quais 
estão presentes na primeira versão do conto e são dignos de análise e pesquisa, embora nosso 
espaço não fora reservado a este conteúdo, mas à comparação de duas versões e à inserção 
de um personagem para amenização do aspecto violência ao se adaptar a versão original de 
Perrault para crianças a partir da versão dos Grimm. 
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 Optamos por evidenciar o aspecto violência, o qual foi modificado para uma maior 
aceitação e penetração do conto no mundo literário pelos Irmãos Grimm, partindo-se da 
premissa que o público principal a que eles se dirigiam foi o infantil. Ainda sobre este aspecto, 
como no passado, a distinção de públicos não era feita, ou seja, crianças, jovens e adultos eram 
expostos a todo tipo de histórias através da tradição oral, podendo ser esta uma das justificativas 
que levou Perrault a manter a versão original coletada do povo francês. 

 Outro aspecto a ser considerado e que é fundamental diz respeito à época de publicação 
de cada versão. Perrault lançou os contos em versões originais na literatura voltada para a corte 
francesa13, sem a preocupação de adequar o conteúdo ao público infantil. O conto buscava alertar 
jovens donzelas a respeito de pretendentes mal-intencionados, portanto violência, estupro e 
morte não tinham um impacto desumano neste sentido, eram utilizados justamente para que as 
moças se precavessem e não se deixassem conquistar por homens de má fé, no caso utilizando 
a metáfora do lobo mau para representar homens de má índole.

 Já a versão dos irmãos Grimm, integra uma coletânea de contos voltados para o público 
infantil14, os relatos colhidos pelos autores sofreram adaptações necessárias ao público infantil. 
Portanto, a demanda de cada época explica a linguagem, cenários e cenas inseridas em cada 
história, dando uma direção para a leitura a ser feita, bem como o intervalo de tempo que cada 
uma delas foi produzida e o intuito de cada autor ao publicar suas obras. Ademais, há que se 
considerar os locais onde os contos foram reescritos, Perrault estava na França em 1697 e os 
Irmão Grimm, na Alemanha em 1812.

Desta forma, cada abordagem tem seu mérito na história e as ferramentas digitais aqui 
utilizadas corroboraram diretamente para a ampliação do entendimento do porquê se inserir 
um personagem novo, no caso o “caçador”, quase dois séculos depois do surgimento da versão 
original (Perrault,1697 e Irmão Grimm, 1812) e também compreender porque a versão de 
Perrault foi escrita de uma forma tão dura e violenta, já que seu intuito era advertir jovens 
donzelas contra o perigo do estupro e do assassinato.

Logo, concluímos que, de posse das informações encontradas no Ngram Viewer, a 
versão mais utilizada e os autores mais citados são os Irmão Grimm, com sua versão esterilizada 
e voltada ao público infantil, conforme confirmamos em imagens anterioremente citadas e que 
comprovamos com a Figura 6 – Charles Perrault e Gimm Brothers no Ngram Viewer a seguir, 
na qual apresentamos a comparação não feita anteriormente com os nomes dos autores, mas 
sugestiva para nossa conclusão e agora evidenciada. 

13 A versão impressa mais antiga é de Charles Perrault, Le Petit Chaperon Rouge, retirada do folclore francês foi 
inserida no livro Contos da Mamãe Gansa. Vide: https://pt.wikipedia.org/wiki/Capuchinho_Vermelho. 
14 Os irmãos Grimm registram a história com o título de Rotkäppchen foi incluído na primeira edição de sua 
coleção Kinder und Hausmärchen (contos infantis domésticos) (1812). Vide: https://pt.wikipedia.org/wiki/
Capuchinho_Vermelho.
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Figura 6 – Charles Perrault e Grimm Brothers no Ngram Viewer

Fonte: Ngram Viewer, 2022 (dados editados pela autora).15

Observe que a Figura 6 – Charles Perrault e Gimm Brothers no Ngram Viewer evidencia 
os dois autores em patamar de igualdade no que tange a menção deles pela ferramenta ancorado 
no Google Books, apesar de um período de grande ascensão para Perrault nos anos 1800, os 
autores acabam ficando em patamares similares até os anos 2000.

Assim, encerramos nosso texto ratificando também a importância de ferramentas como 
Voyant, que nos explicitou de forma rápida e conclusiva a presença da palavra “caçador”, a qual 
fez total diferença na versão dos Irmãos Grimm, alterando significativamente o final da história, 
sendo esta inserção justificada devido ao público escolhido pelos Grimm como público-alvo 
de sua publicação, qual seja, crianças e jovens leitores, os quais não foram a preocupação para 
Perrrault, que escrevia para adultos da corte francesa, especificamente moças indefesas que 
deveriam zelar por sua honra.

 Neste sentido, a aplicação da tecnologia digital, mesmo que de forma simplificada 
como feita neste estudo, contribuiu para a análise literária empreendida no sentido de explicar a 
diferença entre as duas versões aqui apresentadas e demonstrar que a proximidade das Ciências 
Humanas com as Tecnologia Digitais permite a percepção imagética da literatura e ainda 
seleciona nuances importantes para a conclusão de sentido de textos comparados. 
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EM QUE MOMENTO PERDEMOS O ALUNO? O ABISMO ENTRE AS 
MATRÍCULAS NAS SÉRIES INICIAIS E FINAIS NA EDUCAÇÃO PÚBLICA A 

PARTIR DOS INDICADORES DE FLUXO ESCOLAR

Maurício Wamms da Luz1

Jéssica Damian2

RESUMO
O estudo objetiva compreender a metodologia dos indicadores de fluxo escolar utilizado pelo Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) e da relação entre os resultados com a realidade social brasileira. É 
realizada uma análise sobre a construção dos indicadores e de seus pilares, assim como dos resultados obtidos entre 
os anos de 2007 a 2015. Trata-se de um estudo qualitativo, bibliográfico, ancorado em registros governamentais. 
O estudo tem, ainda, a ponderação da necessidade do fortalecimento da agenda pública de educação no Brasil. 
Compreendeu-se, ao fim, a necessidade da criação e execução de políticas públicas de combate à evasão escolar.

Palavras-chave: Educação. Ensino. Sociedade. Políticas públicas. Desenvolvimento

ABSTRACT
The study aims to understand the methodology of school flow indicators used by the National Institute of 
Educational Studies and Research (INEP) and the relationship between the results and the Brazilian social reality. 
An analysis is carried out on the construction of indicators and their pillars, as well as the results obtained between 
the years 2007 to 2015. This is a qualitative, bibliographic study, anchored in government records. The study also 
considers the need to strengthen the public education agenda in Brazil. Finally, the need to create and implement 
public policies to combat school dropout was understood.

Keywords: Education. Teaching. Society. Public policy. Development

1 INTRODUÇÃO

A relação entre indivíduo e Estado, independente de qual seja o território, é pautada 
por disputas sociais, sobretudo no que se refere à garantia de acesso aos direitos individuais e 
coletivos. As garantias de acesso a cidade, a saúde, a segurança e todas as outras são fundamentais 
para o processo democrático, porém é a partir da educação que o indivíduo inculto ascende 
à cidadania (HARVEY, 2014). A própria Constituição Federal de 1988 corrobora e garante 
essa assertiva, onde o Art. 205 garante “A educação, direito de todos e dever do Estado e 
da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho” e o Art. 206 define os princípios da educação pública “igualdade de condições para o 
acesso e permanência na escola” (BRASIL, 1988).

A educação no Brasil é amparada pelo Estado através de um arcabouço de políticas 

1 Maurício Wamms da Luz - Doutorando em Desenvolvimento Regional - UNISC - mauriciolluz@gmail.com
2 Jessica Damian – Doutoranda em Desenvolvimento Regional - UNISC - jedamian@gmail.com
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públicas e instituições responsáveis pelo ingresso e acompanhamento, a princípio, do menor 
nas séries iniciais até a conclusão das séries finais, seja através do ensino regular ou para jovens 
e adultos (COSTA; MACHADO, 2018). Cabe salientar que é dever do Estado a promoção do 
direito ao ensino superior, da mesma forma a partir de instituições e políticas públicas. 

A partir do exposto, entende-se que a efetivação dos direitos do cidadão dos deveres 
do Estado para com a educação ocorre através de um sistema educacional do qual se espera a 
eficiência, que garanta a igualdade de condições, a permanência e a regularidade no sistema de 
ensino. De acordo com o INEP (2021), a educação básica apresenta uma estrutura organizacional 
operacionalizada em níveis de ensino, que representam etapas de progressão, tanto sob o viés 
do conteúdo educacional quanto do cognitivo do indivíduo (idade e maturação biológica).

Sendo assim, o ensino é constituído por um conjunto de categorias planejadas segundo 
as experiências, conhecimentos, habilidades e competências esperadas para uma determinada 
idade do indivíduo. Por sua vez, esse planejamento consiste na expectativa de que o indivíduo 
siga uma trajetória regular, de transição de séries sem repetência ou evasão. Ainda sobre o 
aspecto da faixa etária do indivíduo, cabe salientar que o ensino fundamental, que compreende 
do primeiro ao nono ano, se dá dos 6 aos 14 anos, enquanto o ensino médio é dos 15 aos 17 
anos. As duas faixas etárias são projetadas considerando um ensino regular de progressão.

Dessa forma, a consciência do significado dos resultados do acompanhamento 
longitudinal no ensino passa pela compreensão do conceito de indicadores sociais, bem como 
da metodologia utilizada nos estudos. Assim, faz-se necessário explanar a metodologia utilizada 
pelos pesquisadores nas análises longitudinais e nos cálculos dos indicadores produzidos no 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).

2 INDICADORES SOCIAIS E A CONSTRUÇÃO DO CENSO ESCOLAR DE 2007 
A 2016

Elos entre a teoria e a observação empírica dos fenômenos sociais, sejam locais globais, 
podem ser uma das definições dos indicadores sociais, que permitem observar, monitorar e 
compreender a realidade de um território, a partir de recortes temporais e geográficos. Além 
disso, os indicadores permitem observar as transformações e evoluções de um território, pois 
carregam valores sociais tangíveis e intangíveis (JANNUZZI, 2005).

Para Jannuzzi (2006) indicador social da seguinte forma:

Um indicador social é uma medida em geral quantitativa dotada de significado 
social substantivo, usado para substituir, quantificar ou operacionalizar um conceito 
social abstrato, de interesse teórico (para pesquisa acadêmica) ou programático (para 
formulação de políticas). É um recurso metodológico, empiricamente referido, que 
informa algo sobre um aspecto da realidade social ou sobre mudanças que estão se 
processando na mesma (JANNUZZI, 2006, p.15).
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Seguindo a mesma premissa do autor, o entendimento de que o indicador social é uma 
medida que tenta transformar noções qualitativas em dados quantitativos concretos, foram 
criados os indicadores de transição - indicadores de fluxo escolar - que objetivam analisar a 
trajetória dos estudantes na educação básica. Cabe destacar que os dados são coletados a partir 
dos registros escolares e administrativos, motivado pelo fato de que estes possibilitam análises 
detalhadas sobre as taxas de transição, permite a desagregação de dados e análises hierárquicas.

Quanto à metodologia, os indicadores de transição propostos pelo INEP são sustentados 
por quatro pilares metodológicos: a deduplicação; a base de dados e as variáveis; os processos 
de imputação; por fim, o cálculo do fluxo escolar.

A deduplicação diz respeito ao procedimento, realizado regularmente, de identificar e 
tratar registros duplicados (dois ou mais registros do mesmo indivíduo) nas bases de dados 
cadastrais de ensino. Trata-se da busca por cadastros duplicados, que apresentam dados 
semelhantes em distintos campos, que aparentam pertencer ao mesmo indivíduo. A necessidade 
de realização desse processo demonstra uma das principais carências que a base de dados 
possui, que é a falta de um campo de identificação pessoal que evitaria os cadastros errôneos e 
duplicação3. Além disso, o resultado da deduplicação, que é a exclusão de um ou mais cadastros, 
pode levar a consideração de que esse indivíduo deixou de estudar, ou seja, aumentando a taxa 
de evasão escolar.

O segundo pilar metodológico, e talvez um dos mais importantes, é a padronização das 
variáveis e das categorias de coleta do Censo Escolar. A realização deste, propiciou a criação 
de cinco Tabelas Simplificadas (TS) que contemplam todos os dados armazenados. As cinco 
tabelas são denominadas da seguinte forma: TS_CENSO_BASICO_ESCOLA, referente as 
escolas; TS_CENSO_BASICO_TURMA, com dados sobre as turmas; TS_CENSO_BASICO_
DOCENTE, com dados sobre os docentes; TS_CENSO_BASICO_MATRICULA, que 
compreende as matrículas; e por fim, TS_CENSO_BASICO_SITUACAO, referente aos dados 
de rendimento e movimento dos alunos ao término do ano letivo.

A padronização das variáveis, assim como a deduplicação, apresenta carências 
metodológicas. Por motivo das peculiaridades de um ano para outro, tais como não coleta de 
dados em anos anteriores, ou do conjunto de variáveis, algumas categorias podem aparecer 
nulas, ou serem inseridas em categorias de respostas diferentes.

Outra questão metodológica que demonstra as limitações do estudo se faz presente na 
necessidade de tomadas de decisões sobre as prioridades na escolha dos cadastros duplicados, 
como apresentado por INEP (2021):

3 As bases de dados utilizadas já permitem a utilização de dados pessoais únicos, tais como o CPF, a nova 
Certidão de Nascimento com 32 dígitos, o NIS e o próprio código verificador do EDUCACENSO. Contudo, nem 
todos os indivíduos possuem esses dados no ato da primeira matrícula, ou caso o preenchimento do cadastro seja 
feito de forma errônea.
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1)  a matrícula na  modalidade  regular é preferida em  relação àquela da EJA; 2)  a 
matrícula em  turma  não  exclusiva  de  alunos  com  deficiência é  preferida  em  
relação àquela  exclusiva;  3) matrícula  das  etapas seriadas  do  ensino  fundamental  
ou  médio  têm preferência sobre as demais etapas; 4) é preferida a matrícula em 
que o aluno foi aprovado, em detrimento  daquela  em  que  ele  foi  reprovado  ou  
deixou  de frequentar; 5) são  priorizadas  as matrículas  de  etapas  de  ensino  mais  
avançadas;  6)  caso  as  regras  anteriores  não  definam  a ordenação, foi mantida a 
primeira matrícula registrada no sistema (menor  código de matrícula) (INEP, 2021, 
p. 7).

Algumas decisões se destacam, tais como a preferência por “manter” o aluno no ensino 
regular ao invés do EJA, a “exclusão” de cadastros de indivíduos com necessidades especiais, 
manter o aluno regular e em progressão ante a reprovação ou evasão, ou seja, as decisões 
tomadas inclinam a “melhorar” o cenário final, ao considerar que há mais alunos no ensino 
regular e uma menor evasão escolar.

Na sequência é realizado o processo de imputação, que consiste na preservação 
da distribuição e da coerência dos dados coletados, assim, as informações ausentes de um 
indivíduo são substituídas ou complementadas por informações de outros alunos, denominados 
de “DOADORES”, que possuem características semelhantes ao primeiro. O intento dessa etapa 
é preservar informações sobre a escola, a modalidade e as etapas de ensino. Contudo, a escolha 
dos “doadores” está submetida a uma moderação que determina que em algum momento ambos 
indivíduos devem ter cursado a mesma etapa, modalidade e instituição, assegurando dessa 
forma uma plausibilidade de causa e efeito. Entretanto, da mesma forma que a padronização 
possibilita uma “melhora” no contexto geral dos resultados em decorrência de escolhas, a 
imputação apresenta a mesma característica, já que é a análise está sujeita a escolha preferencial 
de «doadores» em plena progressão regular4.

Por fim, o quarto pilar diz respeito às definições e a metodologia de cálculo dos 
indicadores de fluxo escolar. Salienta-se que o estudo se baseia em conceitos amparados 
pela literatura, tais como promoção, repetência e evasão. De forma sintetizada o conceito de 
promoção representa a progressão regular de um aluno, enquanto a evasão significa que um 
indivíduo deixa de frequentar qualquer instituição de ensino, e migração para a EJA condiz com 
a saída do aluno do ensino regular para a Educação de Jovens e Adultos (KLEIN, 2003; INEP, 
2002; RIBEIRO, 1991; THONSTAD, 1980).

O acompanhamento com base na seguinte premissa:

O acompanhamento da trajetória de um aluno entre o ano t, denominado aqui como 
ano base, e o ano t + 1, foi realizado por meio da comparação entre as informações de 
escola, modalidade e principalmente da etapa de ensino registrada na situação final 
do aluno do ano t e a etapa registrada na matrícula inicial do ano t + 1 (INEP, 2017).

4 A escolha final do “doador” ocorre através de um sorteio, contudo, a etapa anterior consiste na escolha de 
candidatos “elegíveis”, fenômeno que abre espaço para possíveis interferências, mesmo que não direcionadas.



48

Revista Caminhos, On-line, “Humanidades”, Rio do Sul, ano 13 (n. 48), p.44-53, abr./jun. 2022.

Em resumo, o estudo tem como base a informação da situação dos alunos ao final do ano 
base e a informação de matrícula do ano subsequente, considerando para a realização do cálculo 
a soma total de alunos. Por consequência, para análise, adotou-se a progressão k entre as etapas 
- primeiro ao nono ano do ensino fundamental e primeiro ao terceiro ano do ensino médio. Tais 
considerações vieram a constituir as definições encontradas no Quadro 1.

Quadro 1: Definições Alunos
Aluno promo-
vido

i. Aluno na etapa k, no ano t, que no ano t + 1 esteja matriculado em etapa superior a k;

ii. Aluno matriculado na terceira série do ensino médio no ano t, aprovado, concluinte ou que no ano t 
+ 1 esteja matriculado na quarta série do ensino médio ou na educação profissional subsequente. 

Aluno repetente Aluno na etapa k, no ano t, que no ano t + 1 esteja matriculado em etapa igual ou inferior a k. 

Aluno evadido Aluno matriculado no ano t nas etapas seriadas de interesse que não se matricula no ano t + 1. 

Aluno que mi-
grou para EJA

Aluno matriculado no ano t nas etapas seriadas de interesse, que no ano t + 1 se matricula na EJA. 

Fonte: Adaptado de INEP (2021).

Em complemento a estas definições são acrescidos os conceitos de “Aluno Novo” e 
“Aluno Novo na Modalidade”. O primeiro se refere ao aluno que não estava matriculado no ano 
t-1 (anterior ao ano base), enquanto o segundo trata de duas realidades distintas. A ocorrência 
de “Aluno Novo na Modalidade” diz respeito ao aluno que se matriculou numa modalidade 
diferente da que estava no ano t-1, ou seja, trata do aluno que trocou o ensino regular pelo EJA, 
ou do EJA para o ensino regular.

3 O QUE O CENSO ESCOLAR DE 2007 A 2016 APRESENTA?

Utilizando a metodologia de análise longitudinal apresentada na seção anterior, o INEP 
(2021) apresentou uma série de resultados, dividindo-os em aspectos temporais (t), modalidade 
(regular e EJA), etapas (k) e territoriais (Brasil, regiões, Unidades da Federação e Municípios). 
Destaca-se que o resultado é apresentado, ao menos, um ano após o ano t+1, em decorrência da 
necessidade de aplicação dos procedimentos de deduplicação e imputação.

A Figura 1 ao apresentar o ciclo 2014/2015 traz consigo os resultados de promoção, 
reprovação, evasão e migração para o EJA, permitindo que sejam realizados alguns pondera-
mentos e questionamentos sobre o ensino brasileiro, não apenas sobre o ensino nas instituições 
públicas, mas também nas privadas.  Observa-se que a terceira série do ensino fundamental 
apresenta uma queda brusca em relação aos dois anos anteriores, entre as justificativas para isso 
podem ser citadas as orientações para a não reprovação nos dois primeiros anos, ao passo que 
desde 2010 a resolução do CNE (Conselho Nacional de Educação) as três séries iniciais consti-
tuem o ciclo da alfabetização e letramento, além que se considera prejudicial submeter crianças 
menores de 8 anos a cultura da repetência. Contudo, a nova Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC), aprovada em 2017, antecipa para o segundo ano o fim do ciclo de alfabetização, que 
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por sua vez pode alterar o panorama de promoção e reprovação. Outra etapa do ensino que 
merece destaque é a sexta série do ensino fundamental, que aponta outra queda exponencial do 
percentual de aprovação. A etapa também se torna relevante como primeiro período de migra-
ção para o EJA.

Ainda sobre o ensino fundamental, o nono ano, último ano deste ciclo, o percentual 
de evasão representa uma triste realidade social brasileira. Em momento algum exclui-
se a representatividade dos percentuais de repetência e migração para o EJA, contudo estes 
significam que indivíduos buscam novamente a promoção e conclusão do ensino fundamental. 
Porém, os 7,7% de evasão, significam que quase 8 entre 100 alunos desistem de completar o 
ensino fundamental, uma das muitas exigências que o mercado apresenta para os trabalhadores, 
considerando o excesso de mão-de-obra existente.

Figura 1: Taxas de promoção, repetência, migração para EJA e evasão por ano/série - 
Brasil - Censo Escolar 2014/2015.

Fonte (INEP, 2017).

O ensino médio, composto por três etapas, apresenta ao fim do primeiro ano a menor 
taxa de promoção no contexto geral, ficando abaixo dos 70%, e também o maior percentual 
de evasão escolar, ultrapassando os 15%, entretanto a taxa de migração para o EJA se mantém 
estável. Na sequência, tanto o segundo quanto o terceiro ano apresentam melhoras em todos 
os aspectos, principalmente o terceiro ano. Compreende-se, portanto, que entre 100 alunos, 87 
concluíram o ensino básico de forma regular, 5 passaram pelo processo de repetência, 1 migrou 
para o EJA, e 7 alunos desistiram de concluir tanto o ensino médio quanto ciclo completo do 
ensino básico.

A Figura 2 categoriza os alunos segundo as instituições em que estão matriculados, 
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estadual, federal, municipal e privada. Como esperado, as instituições privadas apresentam 
os maiores percentuais de aprovação nos ciclos finais, seguidas pelas federais. As instituições 
federais se destacam nos anos iniciais do ensino fundamental. Em contraponto, às instituições 
municipais apresentam a menor taxa de aprovação tanto nos anos iniciais e finais do ensino fun-
damental - 88,7% e 76,4% respectivamente. Cabe destacar que, em sua maioria, são os estados 
os responsáveis pela garantia e oferta do ensino médio, por este motivo são os resultados deste 
grupo que mais tendem a representar a realidade da educação deste ciclo.

Figura 2: Taxas de promoção, repetência, migração para EJA e evasão por etapa de 
ensino e dependência administrativa - Brasil - Censo Escolar 2014/2015.

Fonte: INEP (2017).

A partir destas análises, compreendemos o período 2014/2015, mas como chegamos 
a esses resultados, qual a evolução destes indicadores? Pois, já é consolidado que todos esses 
resultados são decorrentes da soma das execuções das políticas públicas de educação de todas 
as esferas administrativas.

A Figura 3, por sua vez, expõe justamente a evolução longitudinal da taxa de fluxo escolar 
entre os anos de 2007 e 2015, contemplando os anos iniciais e finais do ensino fundamental e o 
ensino médio. A mesma, demonstra que a educação estava caminhando a taxa de promoção em 
crescimento entre os anos base de 2007 e 2013. Entretanto, o ano base de 2014 apresentou uma 
queda na aprovação em todas as etapas de ensino. Os anos iniciais se destacam por iniciarem o 
período com na faixa dos 80% e ultrapassa os 90% já no ano de 2013. Efeito semelhante ocorre 
nos anos finais, ultrapassando a faixa dos 80% ainda no ano de 2012. Enquanto o ensino médio 
se manteve na mesma casa decimal, contudo apresentando um crescimento de 9% ao final de 
2015.
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Figura 3: Taxas de promoção, repetência, migração para EJA e evasão por etapa de 
ensino e dependência administrativa - Brasil - Censo Escolar 2014/2015.

Fonte: INEP (2017).

Sob o ponto de vista da repetência, percebeu-se uma diminuição do total em todas as 
etapas de ensino. Contudo, os anos finais apresentaram uma leve retomada das repetências no 
último ano. Os anos iniciais se destacam pela maior queda do percentual de repetência ao longo 
dos anos de 2007 e 2015. Um fato interessante de se considerar é a participação da migração 
para o EJA, que pode estar contribuindo no resultado das análises de aprovação e reprovação.

Por fim, a evasão é um fenômeno ainda muito presente e relevante nos resultados totais 
da educação no Brasil. De forma positiva, percebe-se que houve uma diminuição constante na 
evasão entre os anos de 2007 e 2013, que infelizmente foi retomada no ano de 2014, mas se 
mantendo abaixo dos valores iniciais. O ensino médio se destaca negativamente pelo percentual 
de evasão, ao demonstrar que a cada 100 alunos, ao menos 10 não concluem essa etapa de 
ensino, ou seja, quase cinco vezes mais do que nos anos iniciais e quase o dobro dos anos finais.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Buscou-se neste texto revisar o conjunto de indicadores do fluxo escolar e dos resulta-
dos obtidos entre os anos de 2007 e 2015, e a relação entre entres. Os indicadores demonstraram 
a necessidade de formulação de uma agenda pública voltada para a manutenção dos alunos ao 
longo das etapas de ensino, com foco no ensino médio, período onde existem mais gatilhos para 
o fenômeno da repetência e evasão.

Tecnicamente, percebeu-se a importância da metodologia na criação dos indicadores, 
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para que estes possam representar mais exatidão a realidade analisada. Contudo, ficou evidente 
uma série de carências que surgem ao longo do processo, grande parte decorrentes de aspectos 
administrativos, e de questões de decisões humanas. Apesar de existirem dados governamentais 
individualizados, há uma carência de indicadores para análises que considerem a regionaliza-
ção da educação.

Do ponto de vista das políticas públicas, esses resultados demonstram a importância 
de políticas públicas para a manutenção dos alunos nas instituições de ensino, como forma 
de combater as causas da evasão - causa e efeito - que vão desde questões histórico-sociais a 
econômicas, tais como a necessidade de trabalhar para contribuir economicamente com o seio 
familiar.
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RESUMEN
El estudio propone una aproximación a problemas que afectan la participación comunitaria en el manejo integrado 
de cuencas hidrográficas en áreas protegidas. Con el fin de elaborar una estrategia comunitaria de inversión 
social que potencie la participación de actores locales en el manejo de los servicios ecosistémicos de cuencas 
hidrográficas en el parque nacional Alejandro de Humboldt a partir de la gestión de los riesgos climáticos que 
constituyen una amenaza. Se consideró como perspectiva metodológica rectora la mixta, fundamentada el estudio 
de caso como estrategia, con el empleo de métodos y técnicas de investigación del nivel teórico y empírico, 
como la observación participante y la entrevista en profundidad. La elaboración de esta estrategia permite el 
desarrollo de capacidades para la gestión de riesgos climáticos por los actores locales, así como la inversión social 
en medidas de adaptación al cambio climático y al emprendimiento de propuestas para el manejo integrado de la 
subcuenca jaguaní. Este enfoque posibilitó la identificación e integración de los actores locales relevantes, incluida 
la comunidad de agricultores pequeños, en las acciones de manejo participativo orientado al fortalecimiento de la 
base económica y el desarrollo armónico naturaleza – sociedad.

Palabras Clave: Vulnerabilidad. Peligro. Desastre. Participación comunitaria. Variabilidad climática.

ABSTRAC
The study proposes an approximation to problems that affect the communal participation in the management of the 
ecosystems in protected areas. With the aim of elaborating a social investment’s strategy that increase the power of 
local actors’ participation in the handling of the ecosystems services of watersheds areas in AlejandraHumboldt’s 
national park. It was considered like rector methodology perspective the qualitative well-founded in the 
methodology triangulation and the case study as strategy, employing the methods and fact-finding techniques of 
the theoretic and empiricist levels, like the participating observation, the depth interview and group dynamics. The 
elaboration of this strategy enables the development of capabilities for the environmental resilience in the local 
actors, the social investment in measures of adaptation to the climatic change and to the propositions of sustainable 
local development. This focus made possible the identification and the integration of the local relevant actors, 
including the farmer’s community, in the actions of communal handling the strengthening of the economic base 
and the harmonious development nature – society.

Key words: Vulnerability. Danger . Disaster. Communal participation. Climatic variability.  
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1 INTRODUCCIÓN

En el marco de la estra tegia internacional de reducción de desastres y de la convención 
de las naciones unidas para el cambio climático, se realizan esfuerzos por disminuir los impactos 
del cambio climático. Por un lado, la adaptación al cambio climático requiere de la respuesta 
internacional conjunta y coordinada; por el otro lado, las acciones específicas de reducción de 
riesgos de desastres deben desarrollarse e implementarse a niveles nacional, regional y local, 
pues las características de vulnerabilidad, así como los efectos e impactos son específicas de 
cada zona.

Uno de los países con avances en la gestión de riesgos es Cuba, que inicia el proceso de 
incorporación de la gestión del riesgos en la planificación en todos los niveles de gobierno con 
la aprobación del sistema nacional de los estudios de los peligros, vulnerabilidad y riesgos de 
desastres, incorporado en los planes de desarrollo territorial por los órganos locales del poder 
popular y planes estratégicos de los distintos ministerios.

Se apuesta por la inversión social y la buena práctica política de los gobiernos municipales, 
dado que los beneficios económicos dependen de la política social y las desigualdades sociales 
pueden socavar la innovación socioeconómica, por lo que la política social depende cada vez 
más de dónde se hacen las inversiones. Según Inza-Bartolomé (2015, p. 394) “… las inversiones 
en la inclusión social y en el capital humano son necesarias con el objetivo de aseguar la 
flexibilidad y la innovación…”, expresadas en la participación social y en la mejora de las 
administraciones públicas.

Lo anterior revela la necesidad de aprovechar la red local de actores sociales para 
la gestión de riesgos climáticos, en condiciones de desigualdades económicas, de poder y 
socioculturales que constituyen las principales variables que otorgan vulnerabilidades en las 
formas tradicionales del manejo integrado de cuencas, que han intensificado entre otros, los 
procesos migratorios y el despoblamiento en las poblaciones que habitan en asentamientos 
rurales y áreas protegidas.

A la vez, se observan otras dificultades como: ambigüedad acerca del papel del estado y 
de los proyectos como proveedores de recursos, compromiso con el contexto macroeconómico 
más que con el local, poco estudio de los conocimientos tradicionales como saberes útiles 
para el desarrollo local y manejo sostenible de los servicios eco sistémicos ante el cambio 
climático, la participación asimétrica de los campesinos en la red de conocimientos para el 
manejo integrado de las cuencas hidrográficas y ambigüedad en la identificación de los actores 
sociales excluidos del proceso de gestión de riesgos climáticos.

Lo anterior convoca a la formulación de las interrogantes ¿conoce la población la 
probabilidad de que ocurra un fenómeno que genere daños y pérdidas materiales o humanas? 
¿Conoce la población el grado de susceptibilidad, para sí misma y para las estructuras físicas 
o socioeconómicas de sufrir daños por acción de un peligro o amenaza? ¿Poseen los actores 
sociales las capacidades para participar en acciones de reducción de riesgos climáticos?  
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RESUMEN
El estudio propone una aproximación a problemas que afectan la participación comunitaria en el manejo integrado 
de cuencas hidrográficas en áreas protegidas. Con el fin de elaborar una estrategia comunitaria de inversión 
social que potencie la participación de actores locales en el manejo de los servicios ecosistémicos de cuencas 
hidrográficas en el parque nacional Alejandro de Humboldt a partir de la gestión de los riesgos climáticos que 
constituyen una amenaza. Se consideró como perspectiva metodológica rectora la mixta, fundamentada el estudio 
de caso como estrategia, con el empleo de métodos y técnicas de investigación del nivel teórico y empírico, 
como la observación participante y la entrevista en profundidad. La elaboración de esta estrategia permite el 
desarrollo de capacidades para la gestión de riesgos climáticos por los actores locales, así como la inversión social 
en medidas de adaptación al cambio climático y al emprendimiento de propuestas para el manejo integrado de la 
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base económica y el desarrollo armónico naturaleza – sociedad.
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ABSTRAC
The study proposes an approximation to problems that affect the communal participation in the management of the 
ecosystems in protected areas. With the aim of elaborating a social investment’s strategy that increase the power of 
local actors’ participation in the handling of the ecosystems services of watersheds areas in AlejandraHumboldt’s 
national park. It was considered like rector methodology perspective the qualitative well-founded in the 
methodology triangulation and the case study as strategy, employing the methods and fact-finding techniques of 
the theoretic and empiricist levels, like the participating observation, the depth interview and group dynamics. The 
elaboration of this strategy enables the development of capabilities for the environmental resilience in the local 
actors, the social investment in measures of adaptation to the climatic change and to the propositions of sustainable 
local development. This focus made possible the identification and the integration of the local relevant actors, 
including the farmer’s community, in the actions of communal handling the strengthening of the economic base 
and the harmonious development nature – society.
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Estas interrogantes surgen ante las potencialidades de la participación de los actores 
sociales que intervienen de modo directo e indirecto en la gestión de riesgos climáticos, de 
modo particular en el Parque Nacional Alejandro de Humboldt por sus condiciones como 
reserva de la biosfera, insertado en el plan turquino, que cuenta con organizaciones para la 
producción agropecuaria, la difusión y uso de conocimientos como las instalaciones de la 
Unidad de Servicios Ambientales Alejandro de Humboldt (UPSA) radicada en Guantánamo, 
el institución superior minero metalúrgico en en el municpio holguinero de Moa, a la vez que 
posee posibilidades para el desarrollo del turismo agroecológico por las características de 
biodiversidad y endemismo. 

Por ello se determina el problema de investigación ¿cómo contribuir a la gestión de 
riesgos climáticos en función al manejo integrado de la subcuenca jaguaní en el Parque Nacional 
Alejandro de Humboldt?

Se plantea como objetivo general: elaborar una estrategia comunitaria de inversión 
social en la gestión de riesgos climáticos para el manejo integrado de la subcuenca jaguaní en 
el Parque Nacional Alejandro de Humboldt.

Se propone corroborar que la inversión social en la gestión de riesgos climáticos permite 
el fortalecimiento de las capacidades comunitarias para el manejo integrado de la subcuenca 
jaguaní, mediante la participación simétrica y movilización de los recursos disponibles de la red 
de actores locales del parque nacional Alejandro de Humboldt.

Se realiza la propuesta desde la concepción dialéctico materialista como método general 
que permite identificar los efectos sociales de las relaciones asimétricas entre los campesinos y 
el resto de los actores sociales en el manejo integrado de la subcuenca jaguaní, ante la necesidad 
de la inversión en la gestión de riesgos climáticos con significación para el desarrollo de 
asentamientos rurales del Parque Nacional Alejandro de Humboldt.

Se asumió el tipo de investigación descriptiva, en su fase exploratoria, que permitió el 
acercamiento a las disposiciones y disponibilidad de actores sociales que habitan en el consejo 
popular La Melba por su cualidad de asentamiento rural, lo que facilitó la aproximación a las 
interacciones internas y externas entre estos en el manejo integrado de la subcuenca jaguaní. 

Estas perspectivas justifican la concepción de la estrategia comunitaria que se propone 
como alternativa para comprender los principales procesos estructurales y funcionales que 
influyen en el manejo integrado de cuencas hidrográficas. La metodología asumida se acompaña 
por los métodos empíricos: análisis de documentos, la observación participante y no participante 
y la entrevista semiestandarizada. Entre los métodos matemáticos y estadísticos, el análisis 
de frecuencias facilitó el procesamiento e interpretación de los datos, con ayuda del software 
ucinet.06 para Microsoft Windows para el análisis de la red social conformada entre los actores 
locales clave para la gestión de riesgos climáticos.

En el estudio se consideró una muestra de 79 actores sociales, seleccionados bajo el 
criterio del muestreo intencional, priorizando aquellos que tienen incidencia directa o indirecta 
en el manejo de la cuenca jaguaní en el departamento La Melba, estructurado en 23 municipales 
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y 56 locales.  En los de alcance local, 33 son del sector público, 13 de la sociedad civil, 24 del 
sector cooperativo, 9 sujetos clave, entre ellos un presidente de consejo popular y un delegado. 
La selección se efectuó en el período de octubre 2019 a enero 2020.

2 METAS

La justificación radica en el estudio de las desigualdades en la participación durante 
el manejo integrado de la subcuenca jaguaní, considerando las potencialidades del parque 
nacional Alejandro de Humboldt posterior a las crisis y reformas de los años noventa; debido 
a la maximización de la dimensión económica en detrimento a la inversión en la gestión del 
riesgo climático en un contexto de relaciones asimétricas y situaciones de vulnerabilidad. 

La actualidad reside en la exigencia de estudios que respondan a prioridades de 
la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria en armonía con el ambiente y con la 
participación de los actores sociales que intervienen en la gestión del riesgo climático. En 
coherencia con los objetivos del Plan de Manejo de la UPSA, los objetivos de desarrollo 
sostenible de la agenda 2030 (3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17), con los objetivos del Plan del 
Estado cubano para el enfrentamiento al cambio climático (Tarea Vida), las líneas y acciones de 
la estrategia de desarrollo local del municipio Moa y su plan de desarrollo integral. 

3 METODOLOGÍA EMPLEADA

El estudio que se realiza es descriptivo, actualmente en su fase exploratoria, que permitió 
el acercamiento a las disposiciones y disponibilidad de actores sociales que habitan en el consejo 
popular la Melba por su cualidad de asentamiento rural, lo que facilitó la aproximación a las 
interacciones internas y externas entre estos en el manejo integrado de la subcuenca jaguaní. 

La metodología asumida es la mixta acompaña por los siguientes métodos empíricos: 
análisis de documentos, la observación participante y no participante y la entrevista 
semiestandarizada. Entre los métodos matemáticos y estadísticos, el análisis de frecuencias 
facilitó el procesamiento e interpretación de los datos, con ayuda del software ucinet.06 para 
Microsoft Windows.

En el estudio se consideró una muestra de 79 actores sociales, seleccionados bajo el 
criterio del muestreo intencional, priorizando aquellos que tienen incidencia directa o indirecta 
en el manejo de la cuenca jaguaní en el departamento la Melba, estructurados en 23 municipales 
y 56 locales. En los de alcance local, 16 son del sector público, 7 de la sociedad civil, 24 del 
sector cooperativo y 9 sujetos clave, entre ellos un presidente de consejo popular y un delegado. 
La selección se efectuó en el período de octubre 2019 a enero 2020.

La metodología aplicada se llevó a cabo en dos fases consecutivas las cuales se detallan 
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en los siguientes párrafos.
Fase 1. Identificación y caracterización de los actores sociales clave en los territorios: 
Se utilizaron las siguientes fuentes de información: memorias de reuniones y talleres 

realizados, informes o minutas de audio llamadas, informes de proyectos y documentos oficiales 
de upsa relacionadas con las políticas nacionales sobre agricultura y, más específicamente, sobre 
la promoción de agricultura sostenible para pequeños productores. 

Las organizaciones a las que pertenecen los entrevistados por cada asentamiento o paisaje, 
según la escala geográfica de acción (nacional, provincial municipal y local) y la tipología de 
los actores, sean de la sociedad civil, actores del sector cooperativo, actores privados y actores 
públicos.

Para cuencas verdes en la upsa se entrevistaron un total de 46 actores y encuestaron 33, 
para un total de 79 actores identificados con el proyecto con incidencia directa en la Melba, 
de ellos fueron identificados 38 actores como positivos fuertes o como relevantes, 39 como 
positivos débiles y 2 como negativos fuertes, por sus roles como financistas/proveedores/
mediadores de información, capacitación y asistencia técnica a los pequeños productores. Para 
ello, se elaboró un protocolo de encuesta dirigido a los representantes de las organizaciones 
identificadas anteriormente, con incidencia en los paisajes objeto de estudio. El diseño de la 
encuesta fue elaborado mediante dos pasos.

Primero se realizó una revisión de la matriz de datos que solicitaba el muestreo de 
actores enviado por la colaboración extranjera, la revisión de materiales con rigor científico 
relacionadacon la evaluación de aspectos de la gobernanza y la institucionalidad alrededor de la 
agricultura en un contexto de parque protegido y reserva de biosfera en los marcos del cambio 
climático, de los cuales se extrajeron elementos clave para definir el contenido temático del 
protocolo de la encuesta a modo de entrevista y de cuestionario.

Posteriormente, el protocolo o guía se comunicó al equipo del proyecto, se ensayó en 
actores cercanos y se ajustó para utilizar un lenguaje sencillo y adaptado a las particularidades 
de los territorios y a las especificidades de los actores por nivel de alcance territorial y sector 
y (información que fue derivada de las bases de datos de organizaciones). La estructura de las 
guías o protocolos se anexan al final del presente documento.

Con esta información se construyó la base de datos de los actores sociales que tienen 
incidencia en la implementación de medidas abe y benefician a los productores, los cuales 
resultan relevantes para la gestión de información sobre acciones de adaptación al cambio 
climático. Para cada caso se registraron las características de las organizaciones (sector, 
alcance, alineación de sus objetivos con la agenda 2030, nivel de influencia para la solución de 
problemas, interés del actor ante el objetivo del proyecto cuencas verdes, compatibilidad entre 
sus intereses y los de objetivos del proyecto, principales alianzas, recursos que ofrece, monto 
financiero que ofrece, requisitos, redición de cuentas y complejidad de contacto).

Fase 2. Análisis de redes institucionales:
El análisis institucional parte del supuesto que las instituciones influyen en la adaptación 
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al cambio climático, entre otras formas, actuando como medios de apalancamiento críticos, a 
través de los cuales se determina la dirección y la magnitud de los flujos de información, que 
según Vignola et al. (2019:24) pueden ser climática, agronómica, de incentivos, entre otras. 
Con base en las definiciones de actores e instituciones de Agrawal et al. (2009), se analizó la 
estructura de la red de interacciones entre organizaciones, a través de indicadores que reflejan la 
capacidad de conexión o enlace para la adaptación de pequeños agricultores en los tres paisajes 
seleccionados.

Estos indicadores son, en acuerdo con Vignola et al. (2013, 2019). 
1. Densidad: indicó la posibilidad de un actor de intermediar las comunicaciones entre 

pares de actores (nodo), conocidos como actores puente (borgatti, 2005). Esto aproxima la 
cohesión dentro del grupo/red (estimada como la relación del total de enlaces existentes entre 
el total de enlaces posibles).

2. Centralidad (centralidad de intermediación): permitió identificar la capacidad de un 
actor de cumplir la función de enlace o ¨actor puente¨ entre un par de actores (indicando la 
frecuencia con la que un actor aparece en el camino más corto que conecta otros dos actores). 
Las conexiones entre actores muestran la compleja red de vínculos de intercambio de estas 
contribuciones a través de las escalas y tipos de organización. Los valores de centralidad e 
intermediación de un actor midieron su poder de vinculación. Se consideró el indicador de 
tipo recursos que ofrece a la alianza para medir sus conexiones e interés con los objetivos del 
proyecto.

3. La información de centralidad del actor fue complementada con los valores de los 
resultados de la disposición de recursos que ofrece a la alianza en una escala del 1 al 3, como 
proxy de la credibilidad percibida por otros actores del recurso mediado por el actor en cuestión 
y aspectos relevantes para entender el grado de reconocimiento de la conveniencia de trabajo 
colaborativo con los socios en la red.

4. Finalmente, el análisis estructural de la red incluyó una interfaz gráfica en la que, 
además de los valores de los índices antes descritos (el tamaño de cada nodo reflejó su valor 
de centralidad e intermediación), los resultados se representaron en un gráfico de doble eje que 
representa, mediante nodos y enlaces, las interacciones entre organizaciones.

Para la representación gráfica y análisis de los actores, se utilizó un gráfico bidimensional 
que representa el componente de escala (el nivel geográfico donde ocurre la interacción o 
mediación) y el de la tipología de la organización, considerando tres categorías (AGRAWAL, 
et al., 2009):

A. Pública: órganos locales del poder popular (organizaciones responsables ante un 
electorado local a través de elecciones o algunos otros mecanismos) y agencias locales (agencias 
de los niveles más altos del gobierno que operan a nivel local).

B. Cooperativa: cooperativas agropecuarias y campesinos asociados.

C. Privada: campesinos independientes y empresas privadas.
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D. Cívica: organizaciones no gubernamentales, organizaciones benéficas u otras 
organizaciones de membresía que funcionan más como miembros de la asociación y promuevan 
algún interés común de sus miembros para la ayuda en común con los recursos para mejorar los 
resultados económicos.

4 RESULTADOS OBTENIDOS

Inicialmente una parte del territorio que ocupa actualmente el Parque Nacional Alejandro 
de Humboldt, fue declarada como reservas naturales (Jaguaní y Cupeyal del Norte), resolución 
412 de 1963 del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y un refugio de fauna (Ojito de 
Agua), resolución 372 de 1991 del Ministerio de la Agricultura (MINAGRI), posteriormente se 
procedió al traspaso del refugio de fauna al ministerio de ciencia, tecnología y medio ambiente 
(CITMA) resolución 454 de 1996 del ministerio de la agricultura. 

El territorio conformado por esas áreas se unificó como unidad administrativa del 
CITMA, por lo que tales resoluciones fueron derogadas en el año 2001 por el acuerdo 4262 
del comité ejecutivo del consejo de ministros que aprobó oficialmente el área como parque 
nacional.

Esta es el área protegida estricta (categoría II UICN) considerada entre las más 
importantes de Cuba en lo referente a biodiversidad, riqueza de especies, endemismo en la 
biota, así como por constituir en la actualidad el más grande remanente de los ecosistemas 
montañosos conservados de cuba. Todo esto lo avaló para que en el año 2001 se le otorgara por 
la organización de las naciones unidas para la ciencia la cultura y la educación (UNESCO) la 
categoría jerárquica de sitio natural de patrimonio mundial, al mismo tiempo que constituye el 
núcleo principal de la reserva de biosfera “Cuchillas del Toa”.

La población actual de La Melba se asentó en la zona durante la década del ‘40 y ‘50 
dedicándose a la agricultura y a la extracción forestal, desarrollando una series de pequeñas 
fincas o parcelas en las franjas hidrorreguladora del río Jaguaní; a finales de los 50-80 en la zona 
se intensifica la actividad humana vinculada a la minería subterránea del cromo y la explotación 
forestal, que propició a su vez el establecimiento de los asentamientos Arroyo Bueno y la Naza 
con el desarrollo de pequeñas parcelas de autoconsumo a su alrededor. 

Existe además una red de caminos forestales que aún no se han recuperados de los daños 
de los huracanes pasados, estos son utilizados para trasladarse a caballos y comunican con 
varios puntos de interés para el manejo del área: al este, dos caminos conducen hacia Baracoa; 
al sur, los caminos que conducen hacia los llanos de Mal Nombre y Bernardo de Yateras; al 
oeste, el camino que conduce hacia Ojito de Agua.

En la zona existe un consultorio médico de la familia, donde radica un médico y una 
enfermera, pertenecen a este dos especialistas en rehabilitación, un estomatólogo y un inspector 
de vectores, que prestan un servicio gratuito, sus acciones han contribuido a que las condiciones 
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higiénico sanitarias del asentamiento poblacional en la zona de arroyo bueno como La Naza sean 
consideradas favorables, sin problemas de contaminación ambiental serio, sus pobladores son 
catalogados como sanos con ciertos riesgos de salud: 236 sanos; 32 enfermos, 2 discapacitados.

Los servicios básicos a la población incluyen: (1) consultorio médico de la familia, 
(2) escuelas primarias, (1) bodega mixta con 6 t de capacidad de almacenaje, (1) cafetería, (1) 
panadería, (1) farmacia, (2) salas de televisión  y (1) casa de cultura.

La mayoría de las personas están empleadas en los servicios otros son pequeños 
agricultores que trabajan en 6 fincas y 24 micro parcelas de autoconsumo. A pesar de que la 
mayoría de los servicios en cuba son gratuitos o subsidiados aún los salarios son bajos y solo 
cubren una parte de las necesidades básicas de las familias, por lo que en ocasiones incurren en 
violaciones relacionadas con el área de la cuenca como son la caza de aves para el comercio, el 
tráfico ilegal de maderas y la minería furtiva. Realizan la caza y pesca de subsistencia ocasional 
con el objetivo de balancear su alimentación.

En la zona durante el año 2008 cerraron las principales fuentes de empleos de la 
comunidad que existían antes (un aserrío y una mina de cromo) por lo que en la actualidad se 
buscan estrategia para crear puestos de trabajo, pero los esfuerzos son insuficientes. Actualmente 
existen 29 desempleados del sexo masculino, en su mayoría jóvenes. El desempleo femenino 
está enmascarado en el papel reproductivo de la mujer, por lo que las mujeres sin empleo son 
llamadas amas de casa.

Existen dos asentamientos poblacionales Arroyo Bueno y La Naza con 242 habitantes 
en total, la densidad poblacional es de 1,32 habitantes x km2, de ellos: 72 mujeres, 88 hombres, 
mujeres de +60 años 10, hombres de +60 años 17, además de 42 niños y 36 niñas, que conviven 
en un total de 78 viviendas, de ellas 75 en mal estado (el 88,23 %), debido a la mala calidad de 
la madera que la forra. De estas pueden ser afectadas por inundaciones del río jaguaní un total 
de 8 viviendas y por deslizamientos de tierras 4 viviendas. En ellas predomina la construcción 
rural común, de madera con techos de fibrocemento o zinc, con aisladas construcciones de 
mampostería, fibrocemento y zinc.

 el promedio de habitantes por viviendas es de cinco personas, por lo general tres niños 
y sus padres.

La comunidad de La Melba posee una población bastante balanceada en cuanto a género 
(72 mujeres y 88 hombres) solo trabajan 28 mujeres (principalmente en los servicios), tres 
son campesinas, 10 de ellas son adulto mayor, 31 son amas de casa, (dedicadas a las labores 
domésticas y reproductivas), del total de hombres 37 poseen centros de trabajo con el estado, 9 
son campesinos, 13 son adulto mayor que no trabajan debido a la edad o sus problemas de salud, 
el resto de la población masculina 29 está desempleada, un 80% de estos son jóvenes. Sobre los 
hombres recae la responsabilidad de trabajar en las parcelas de autoconsumo, la entrada al hogar 
del dinero y del acopio de recursos necesarios como el agua, la leña, las viandas, la alimentación 
de los cerdos, el pastoreo de otros animales. Por lo que las mujeres de la comunidad poseen una 
dependencia casi total de su esposo para la sostenibilidad de su familia. 
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Los pobladores de La Melba en talleres comunitarios, identifican como las principales 
problemáticas que inciden negativamente en el bienestar de sus familias, en los bosques 
periféricos a la comunidad y en la cuenca del jaguaní en general a: la alta dependencia de 
los pobladores del consumo de leña para cocinar alimentos (100% de los encuestados), la 
masiva existencia de letrinas (75%) como medio para manejar las heces fecales humanas, 
manejo deficiente de los desechos sólidos, donde un 46,87% quema la basura, un 6,25% abre 
un hoyo para su descomposición y un 46,87% la amontona para su descomposición. Otros de 
los problemas que identifican es la mala calidad y estética de sus viviendas donde el 87,5% son 
de madera y cubierta ligera que se caracterizan por poseer el forro en mala calidad, con tablas 
recicladas con más de 30 años de uso, estas viviendas en la mayoría de los casos son pequeñas 
ya que se construyeron con escasos recursos y para dos personas inicialmente, actualmente los 
habitantes promedio por casa es de cinco personas, el 46,87% de los pobladores encuestados 
plantearon que no les agrada sus viviendas y que necesitan de reparaciones urgente.

El desempleo y los bajos ingresos familiares en la zona es uno de los problemas 
identificados (aunque no se contabilizó) como la principal causa de las extracciones ilegales 
de recursos naturales para el comercio. Incide negativamente la mala calidad del camino que 
influye limitando el transporte, la seguridad, el comercio y la conectividad con el municipio. 

La generación de energía eléctrica de forma renovable, es identificada como la 
problemática principal, e identifican su solución como la vía para resolver varias de sus 
problemáticas y la mejora de sus condiciones de vida. 

El éxodo hacia las ciudades sigue siendo el medio para resolver sus limitantes, el 31,25% 
de los encuestados piensan mudarse de la zona a largo plazo, debido a la no solución de las 
problemáticas de la comunidad, el 80% de los jóvenes al terminar sus estudios o el servicio 
militar se ven obligados a emigrar hacia las ciudades, debido a que en la zona no existen ofertas 
de empleos, por tanto en este lugar se van quedando sus familiares de edad más avanzadas, esta 
es la causa fundamental por la cual la agricultura en la zona ha desaparecido prácticamente.

El nivel cultural promedio de los comunitarios es bachiller, aunque en la comunidad 
conviven 10 de nivel superior que en su mayoría se dedican al magisterio. La comunidad cuenta 
con dos escuelitas primarias donde actualmente estudian: 44 niños y otros estudian en otras 
escuelas del municipio de Moa. 18 niños en la secundaria básica, 2 niños en politécnico y 1 en 
la universidad, unido a 17 adultos en la facultad obrera campesina. 

Los pobladores de La Melba poseen una alta inclinación religiosa, donde más del 95% 
son cristianos predominando las iglesias pentecostal y adventistas del séptimo día, un pequeño 
número creen en otras religiones africanas.

La estrategia comunitaria propuesta contribuye a superar los problemas fundamentales 
detectados en las acciones de educación ambiental realizadas de 1995 al 2015. Para ello se 
orienta hacia principios teóricos, pedagógicos y metodológicos, con el propósito de apoyar la 
implementación de medidas de adaptación basadas en ecosistemas.

Para trascender de los principios teóricos, pedagógicos y metodológicos, a acciones 
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concretas en función de lo que se pretende promover en los actores clave para que desarrollen 
actividades de sensibilización, como conversatorios y talleres sobre conservación del patrimonio 
natural y turismo de naturaleza, acciones divulgativas (confección y promoción del plegable 
informativo y página web propia), así como, procesos que conllevan a la acción, tal como 
encuentros de protectores de la naturaleza con frecuencia anual o semanal, conversatorio y foro 
debates comunitarios sobre la problemática ambiental en el pnah con frecuencia mensual.

La intencionalidad de dichos objetivos abarca los ámbitos cognitivos (conocimiento, 
comprensión, pensamiento), afectivo (sentimientos, actitudes, perspectivas) y psicomotor 
(aptitudes, destrezas), además, se plantean en concordancia con los objetivos de la estrategia 
comunitaria de inversión social como proceso y las variables que se definieron para la estrategia 
comunitaria.

 La estrategia comunitaria de inversión social en la gestión de riesgos climáticos se 
estructura en cinco etapas: diagnóstico participativo y sensibilización previa, sensibilización 
ambiental, apropiación, acción ambiental y evaluación. Con el propósito de promover 
conocimientos progresivos y el desarrollo de habilidades para pasar del diagnóstico a la acción 
ambiental, se requiere que el grado de profundidad de los conocimientos varíe en cada una de 
las variables a medir y etapas. Para ello, se definieron como:

Primera etapa, diagnóstico participativo y sensibilización previa: contiene dos fases 
respectivamente, la primera orientada a la identificación conjunta inicial de necesidades 
y potencialidades del contexto para la conservación del patrimonio natural y gestión del 
turismo de naturaleza, la valoración de las consultas realizadas a registros, documentos 
oficiales, entrevistas y otras técnicas de investigación aplicados. La segunda fase, facilita 
la concienciación de necesidades sentidas y otras que emerjan vinculadas al proceso, la 
identificación de potencialidades, promoción de la implicación y el compromiso individual 
y colectivo de los sujetos participantes desde los primeros momentos de diagnóstico hasta la 
ejecución y evaluación de las acciones ejecutadas.

Segunda etapa, sensibilización ambiental: se refiere a la concienciación de necesidades 
y otras que emerjan vinculadas al proceso de conservación de patrimonio cultural, la 
identificación de potencialidades, promoción de la implicación y el compromiso de los sujetos 
participantes desde los primeros momentos de la recolección de información y durante todo el 
establecimiento de la estrategia. Facilita conocimientos generales sobre los recursos naturales 
del pnah y zonas aledañas, se orienta hacia el despertar en las personas el interés y sensibilizar 
sobre la importancia de la conservación del patrimonio y de las comunidades localizadas en su 
contexto.

Tercera etapa: apropiación, se refiere a conocimientos más profundos para analizar y 
comprender los problemas ambientales que afectan los recursos naturales, promoción de valores, 
actitudes y habilidades para identificar y desarrollar soluciones a la problemática ambiental. 
Pretende que las personas puedan relacionar los problemas ambientales con aspectos biológicos, 
químicos y sociales de la zona, a la vez que puedan asumir la responsabilidad ambiental tanto 
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de forma individual como colectiva.
Cuarta etapa: acción ambiental, se refiere a conocimientos sobre estrategias de 

conservación y habilidades para hacer frente a la protección del patrimonio cultural. Pretende, 
facilitar en las personas la intención de proponer y actuar en acciones de conservación del 
patrimonio natural del PNAH.

Quinta etapa: evaluación, permite comprobar el alcance del proceso realizado, ofrece 
elementos importantes para controlar su desarrollo e identificación de situaciones imprevistas. 
Facilita la identificación del grado de satisfacción de las necesidades declaradas y otras detectadas 
que darán lugar a un nuevo proceso de intervención-investigación y al perfeccionamiento 
continuo del estado precedente.

Ante la pretensión de promover en los actores sociales clave su participación activa y 
transformadora, se requiere pasar a los niveles de apropiación, donde se amplían y profundizan 
conocimientos y se brindan habilidades y destrezas para analizar, comprender y resolver 
problemas ambientales, al nivel de la variable y etapa acción ambiental, se propicia la intención 
de actuar en busca de la participación y aplicación de acciones de conservación del patrimonio 
cultural.

Desde el punto de vista pedagógico, no existen leyes generales, no hay recetas, cada 
diseño de mediación requiere de un análisis, que brinde orientaciones generales para diseñar 
estrategias, que deben incluso desarrollarse y adecuarse a cada contexto concreto de acción.

Se recomiendan para la estrategia acciones metodológicas basadas en la resolución de 
problemas, la investigación-acción y el trabajo comunitario integrado, porque, además de ser 
coherentes con los métodos de investigación del ámbito educativo, permiten la reflexión de la 
complejidad propia de la problemática ambiental y del patrimonio cultural. A la vez que facilitan 
la construcción e integración conjunta de conocimientos, la ampliación y profundización de 
conceptos, el análisis de problemas ambientales y plantear posibles acciones de solución, así 
como participar en la acción ambiental responsable.

En cuanto a la etapa de evaluación se recomienda elaborar instrumentos que proporcionen 
información sobre los procesos formativos, los productos generados a partir de planes y acciones 
educativas, la actuación de los actores comunitarios claves, la eficacia de los medios utilizados 
y el impacto de acciones de conservación en las comunidades.

De esta manera, la estrategia comunitaria, propone el abordaje de la educación 
ambiental como proceso para enfrentar los problemas ambientales que afectan la conservación 
del patrimonio natural. Así facilitará conocimientos y capacidades en los actores comunitarios 
claves, para encontrar soluciones eficaces y eficientes en busca de la minimización del impacto 
local. Se espera que la estrategia comunitaria, promueva un comportamiento ambiental 
responsable hacia la conservación del patrimonio y la gestión del turismo cultural.

La implementación de la estrategia inició con un plan de sensibilización a actores 
sociales clave, cuyo propósito es contribuir con la transformación de la forma de sentir, pensar 
y actuar en relación con el ambiente y la cultura, además de brindar conocimientos teóricos y 
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prácticos, así como capacidades que les generen sentido de pertenencia y mayores posibilidades 
en la intención de proponer acciones. De esta forma, se espera facilitar la apropiación de 
conocimientos y capacidades para promover acciones de inversión social y actuar en pro de la 
conservación del patrimonio natural del PNAH y zonas aledañas.

CONCLUSIONES

La gestión de riesgos climáticos debe fundamentarse en la articulación entre los tres 
niveles de gobierno de acuerdo a sus propias capacidades y competencias, de manera que 
propicie un proceso participativo de consultas con los actores sociales, principalmente los 
pequeños agricultores, acompañado de otras instituciones públicas y privadas a nivel nacional, 
provincial y municipal, necesarias para brindar un acompañamiento y asesoramiento sostenido 
a los órganos del poder local, a fin de dar cumplimiento a los objetivos específicos y ejes 
estratégicos previstos en el plan de desarrollo integral. 

Para ello, deben considerarse los roles y capacidades con que cuenta cada una de las 
entidades del sector; de modo que se identifiquen y se sistematicen los procesos e iniciativas 
más importantes a desarrollar desde los sectores para profundizar en la lógica de la articulación 
intersectorial e intergubernamental.

De igual modo, en cada asentamiento poblacional se debe facilitar que los temas de 
gestión de riesgos climáticos y adaptación al cambio climático sean vistos como una de las 
oportunidades para ampliar la gestión local para la modificación y adecuación de la normativa 
y procedimientos, por la tanto debe insistirse en el análisis de riesgos posibles y beneficios 
concretos. Así como privilegiar la exposición de casos y experiencias susceptibles de ser 
replicados, que generen una red de conocimiento en esos temas como acción prioritaria. 
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 “HAVERÁ SEMPRE UMA MEMÓRIA”: IDENTIDADE E CULTURA (I)MATERIAL 
DE UMA FAMÍLIA NO CONTEXTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TAQUARA/RS

Valmir Mateus dos Santos Portal1

Samanta Andresa Richter2

Mauricio Wamms da Luz3

RESUMO
O estudo analisa o processo de construção da identidade, enquanto uma referência da memória familiar que 
se relaciona com a lembrança dos antepassados. Trata-se de um estudo qualitativo, que se vale, na análise das 
narrativas de memória, da teoria proposta por Bardin (2011), que permite melhor compreender a dinâmica de 
produção destas memórias familiares. O período de coleta de dados ocorreu durante o mês de fevereiro de 2019, 
com visita à campo. Para a sua realização, adotou-se o método de entrevista, que permitiu a coleta dos dados, que 
constituem o corpus documental da pesquisa. Os participantes da pesquisa, foram dois integrantes de uma família, 
de origem germânica, que reside na comunidade de EIA Alegre, localizada no contexto rural do município de 
Taquara (RS). A obtenção dos dados permitiu a criação de duas categorias de análise, que constituem o corpo da 
pesquisa: identidade e cultura material/imaterial. A categoria identidade, foi subdividida, contemplando a discussão 
que permeia os conceitos de “memória e vivência”; a categoria cultura material/imaterial foi discutida a partir da 
sua relação com os conceitos de “conhecimentos e saberes”. Contudo, os resultados da pesquisa apontam que as 
experiências vividas em família, apresentaram destaque, sendo que os entrevistados destacaram a convivência com 
o círculo familiar, compreendendo, em especial, as figuras dos avós, pais, filhos, nora e netos. Finalmente, percebe-
se a influência da memória no processo de formação da identidade dessa comunidade, na qual a memória familiar 
prevalece no contexto da comunidade, permitindo a lembrança e a rememoração do passado na comunidade.

Palavras-chave: Patrimônio Cultural. Memória. Identidade. Contexto Rural. Conhecimentos e Saberes.

 
ABSTRACT
The study analyzes the process of identity construction, as a reference of family memory and that relates to 
the memory of the ancestors. This is a qualitative study, based on the analysis of memory narratives, of the 
theory proposed by Bardin (2011), which allows a better understanding of the dynamics of production of these 
family memories. The data collection period occurred during the month of February, 2019, with field visits. For 
its accomplishment, the method of interview was adopted, that allowed the data collection that constitute the 
documentary corpus of the research. The research participants were two members of a Germanic family living in 
the Alegre EIA community, located in the rural context of the municipality of Taquara (RS). The acquisition of data 
allowed the creation of two categories of analysis, which constitute the body of research: identity and material / 
immaterial culture. The identity category was subdivided, contemplating the discussion that permeates the concepts 
of “memory and experience”; the category material / immaterial culture was discussed from its relation with the 
concepts of “knowledge and knowledge”. However, the results of the research show that the experiences lived in 
the family were highlighted, and the interviewees emphasized the coexistence with the family circle, including, in 
particular, the figures of the grandparents, parents, children, daughter-in-law and grandchildren. Finally, we can 
see the influence of memory in the process of forming the identity of this community, in which family memory 
prevails in the context of the community, allowing the memory and remembrance of the past in the community.

Keywords: Cultural heritage. Memory; Identity. Rural Context. Knowledge and Skills.
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1  INTRODUÇÃO

O presente artigo visa analisar de que maneira se dá a construção da identidade através da 
memória dos antepassados. O estudo foi efetuado em uma comunidade rural alemã no interior 
do município de Taquara-RS. O objetivo principal do artigo é analisar como a identidade é 
construída tendo como referência a memória presente dos antepassados. Assim a questão 
norteadora do estudo é: como a identidade é construída, tendo como referência a memória 
dos antepassados? Através desse questionamento inicial, objetiva-se elencar quais aspectos 
da memória influenciam na construção da identidade; observar como se dá a transmissão 
dos elementos de identidade entre as gerações; identificar a importância da memória dos 
antepassados para os descendentes.

Para entender as manifestações de lazer do grupo, buscou-se através da metodologia de 
análise de conteúdo de entrevista para entender este processo. O artigo pretende apoiar-se em duas 
linhas: primeiro abranger os conceitos de identidade, memória, cultura imaterial e patrimônio 
cultural. Em segundo lugar, perceber as implicações que as memórias dos antepassados refletem 
na identidade atual, abrangendo os fazeres e saberes dos seus descendentes.

O estudo foi desenvolvido na comunidade EIA Alegre, localizada em Ilha Nova / Morro 
Alto, uma região tradicional e de origem alemã do interior de Taquara/RS. A escolha foi em 
função do objeto de estudo representar uma das etnias de origem da região do Vale do Paranhana 
e por preservar tradições peculiares há muito abandonadas pelos moradores dos grandes centros 
urbanos. Conforme Melo; Portal e Borba (2018), existem cerca de 150 pessoas morando 
atualmente na comunidade, número que tem diminuído a cada ano. A maioria dos habitantes 
são aposentados e os mais jovens não têm tanto interesse pelas tradições do colono alemão. A 
economia local é pequena e gira em torno do carvão e da agricultura orgânica, mas também existe 
turismo de aventura na região, especialmente o cicloturismo (mountain bike). Destacam que o nome 
EIA Alegre não possui um significado específico, os moradores da localidade não se recordam de 
sua origem. Uma das atividades culturais do local são os grupos de canto e atiradores existentes 
nessa comunidade. A Sociedade de Canto EIA Alegre, fundada em 22 de maio de 1922, reúne 
os moradores para preservar os costumes rurais e a tradição alemã entre as famílias. Os autores 
destacam que as atividades tradicionais que mais realizam são: canto coral, dança, carteado, bocha, 
tiros de riúna e produção culinária alemã e colonial (cucas, queijos, salames, pães etc.).

O presente estudo utilizou-se de entrevista em profundidade de dois moradores da 
localidade. Para análise e verificação dos dados obtidos passarão por análise de conteúdo na 
acepção dada por Bardin (2011). Para concepção da metodologia do presente artigo, seguiu-se 
as etapas estabelecidas por Bardin (2011) contendo: a pré-análise sistematizou as ideias iniciais 
que irão compor o quadro referencial teórico, e estabelecer os parâmetros para a interpretação 
dos dados coletados; a exploração do material consistiu na construção das operações de 
codificação, estabelecendo as categorias e subcategorias de análise, bem como os parâmetros de 
sua construção;  e a última fase compreende o tratamento dos resultados e sua interpretação. Foi 
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estabelecido o planejamento da coleta de dados, com a elaboração das perguntas da entrevista. A 
coleta de dados foi através de gravação de áudio e vídeo. Os dados foram sistematizados através 
do estabelecimento de duas categorias de análise e codificação, cada categoria conta com duas 
subcategorias. Por fim, tratamento dos resultados obtidos e interpretação. As categorias criadas 
para análise e interpretação foram identidade e cultura material e imaterial. A categoria 
identidade foi subdividida em aspectos da memória e aspectos referente às vivências. Quanto 
à categoria cultura material e imaterial foi subdivida em conhecimentos e saberes.

2 IDENTIDADE E MEMÓRIA

A modernidade implica ao sujeito uma condição de ser social, ao qual necessita da 
interação com outras pessoas para sua formação. Silva (2011) descreve essa necessidade de 
relacionar-se com o outro, as simbologias de sua cultura e da interação com o mundo no qual 
habita. A partir desse pensamento, a autora descreve que a identidade será formada pela 
simetria entre o eu e a sociedade. Referindo-se a tentativa de fazer a relação dos sentimentos 
subjetivos de cada indivíduo com os lugares objetivos ocupados por eles no mundo social e 
cultural. O conceito de identidade, dessa forma, unifica o sujeito à estrutura social que faz parte. 
Consolidando a pessoa e os seus mundos culturais.

Observa-se que a estrutura social da comunidade do qual o indivíduo faz parte pode 
possuir duas naturezas ímpares de relacionamentos sociais: uniplex ou multiplex (KERSCH, 
2016). A primeira, restritiva e uniplex, se apresenta quando existem relações precedidas pela 
capacidade do primeiro, mentor-aprendiz, empresário-colaborador. A segunda, carregada 
e multiplex, com múltiplos vínculos, familiares, de trabalho, religiosos etc. A comunidade 
predominantemente multiplex, tende a se caracterizar por um menor interesse em mudanças e 
inovações, em oposição das uniplex que se mostram mais abertas às novidades e menor vínculo 
com o local. O autor salienta que a mesma dualidade pode ser vista na análise do comportamento 
linguístico, onde comunidades multiplex tendem à utilização de dialetos, formas locais de fala, 
enquanto, nas uniplex, utiliza-se a norma padrão da língua.

A evolução linguística tende a ser mais usual em grupos sociais, nos quais os 
relacionamentos são constituídos de forma solta, enquanto em localidades mais restritivas 
ajudam os dialetos e as crenças, costumes antepassados, que decorrem de uma menor mobilidade 
geográfica e social, fato que pode observado na comunidade deste estudo. A identidade, 
individual ou coletiva, tem como elemento essencial a memória. Gevehr (2017) além de 
destacar esse aspecto, elucida que a memória é um instrumento de poder que vai estabelecer o 
que deve ser lembrado ou esquecido nas recordações e na tradição. Dessa forma, é necessário à 
sua constante atualização em função das pessoas constantemente relembrarem o passado para 
conservar certas informações.

         A influência da memória no processo de formação da identidade dos indivíduos 
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também é destacada por Weiduschadt (2009), que complementa evidenciando que a 
descendência alemã tem como característica marcante a crença de que a memória tem como 
função a recordação e preservação das suas tradições. O autor também destaca que tanto a 
identidade quanto a memória estão ligadas ao assentamento de símbolos, discursos e crenças 
reproduzidos em manifestações de lazer e religiosas.

 O rito casamento pode ser considerado uma das manifestações religiosas que estão 
presentes nas mais diversas culturas, sociedades e comunidades existentes, pois, dentre 
os significados que carrega, está o peso da constituição de unidades entre os membros da 
comunidade. Contudo, pode ser a ponte entre as gerações presentes na comunidade, devendo 
seguir padrões que respeitem os modos e costumes das gerações anteriores, a preservação de 
padrões estabelecidos, mas também de permitir a aceitação de novos, permitindo uma maior 
representação do grupo social (WEIDUSCHADT, 2009). Da mesma forma, segundo o autor, o 
rito da confirmação, próprio da religião Evangélica, predominante nas comunidades de origem 
alemã, também carrega a simbologia do pertencimento do grupo, da permissão social, da 
comunhão, da presença em festas, bailes, e outras manifestações permitidas aos jovens adultos.

Ainda segundo Weiduschadt (2009), estas manifestações religiosas também trazem 
consigo a intenção de promover o espírito do trabalho comunitário, da importância do núcleo 
familiar e da manutenção da estrutura social existente. Agregados a isso, estas manifestações 
podem ser analisadas sob um ponto de vista de lazer, de tempo de trabalho e não trabalho, que 
neste momento estão ocupando o mesmo espaço, pois, estes momentos de lazer e confraternização 
tendem a estar atrelados ao trabalho individual ou coletivo.

Outro aspecto da memória que Gevehr (2017) destaca é o ressentimento, que aborda os 
sentimentos negativos vivenciados, como por exemplo rancores, invejas, desejo de vingança etc. 
Nessa abordagem, o autor destaca que a noção de memória coletiva não deve ser compreendida 
como homogênea, pois os indivíduos de uma sociedade não vão lembrar dos fatos da mesma 
forma. Dessa forma, as suas memórias pessoais são construídas a partir de suas vivências no 
meio social que habitam.

O ressentimento, como proposto pelo autor, pode ser observado na comunidade estudada 
sob o ponto de vista da saúde, ao relacionar a geração contemporânea com as precedentes. 
Nas localidades rurais, dentre as questões sobre a saúde nas gerações anteriores colocadas em 
pauta estão: depressão, distúrbios, alimentação precária, obesidade, alcoolismo e tabagismo na 
infância e adolescência, além da baixa qualidade de vida. Para Coimbra (2018), compreender a 
situação da saúde em comunidades rurais se faz necessário para que possa ocorrer a concepção 
e a implementação de políticas públicas voltadas para a saúde, com foco na diminuição da 
vulnerabilidade social dos indivíduos ali instalados.

A memória serve como meio de operacionalizar o passado, no intuito de atender os 
interesses, sejam de ordem individual ou coletiva. Gevehr (2017) explica que o empenho de 
lembrar ou esquecer determinadas lembranças, estão relacionadas aos interesses e necessidades 
do agora. Passa assim por um processo de valoração e simbolismo dessas lembranças, que 
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podem inclusive ser resignificadas. As memórias são abastecidas pelas lembranças, atravessadas 
pelos mais diversos sentimentos.

Para Weiduschadt (2009) a identidade e a memória não são consideradas como 
algo dado de forma natural e essencial, dependente apenas da raça ou sendo geneticamente 
determinada. Contudo, a identidade e a memória do grupo são construídas através de um 
processo, incidindo nas relações sociais de um grupo, agindo internamente e externamente. 
Dessa maneira, formando e reinventando um processo identitário e de rememoração.

Ao observar as relações sociais cabe destacar a questão do lazer e a relevância para 
a questão sociabilidade de um grupo. As manifestações de lazer trazem consigo o discurso, 
as simbologias, crenças, novas ou antigas, de uma comunidade, e tem entre os propósitos a 
construção de um sentimento de pertencimento com o lugar e para com os indivíduos que estão 
ali presentes. Estas manifestações também podem ter como objetivo reforçar a sociabilidade e 
a necessidade do indivíduo se sentir pertencente ao lugar, que, desta forma, está em constante 
construção e transformação (WEIDUSCHADT, 2009).

A identidade defendida por Silva (2011) diverge do antigo conceito de identidade inata, a 
qual já faz parte do indivíduo desde o nascimento, pois considera que esta é formada no decorrer 
da vida, baseada em vivências e processos inconscientes, complementares e em construção. A 
formação da identidade através de um processo contínuo também é observada por Weiduschadt 
(2009) ao dizer que é necessário considerar as lembranças, valores e significados nas relações 
sociais de uma comunidade, bem como, de que forma os indivíduos se relacionam com elas. A 
identidade de um indivíduo pode estar ligada à construção histórica da comunidade em que está 
inserido, às relações socioculturais que possui e à memória coletiva. O processo que constitui 
a memória e a identidade também pode influenciar no relacionamento dos indivíduos e no 
conceito de comunidade.

O conjunto de construções mentais, ideias, valores culturais e práticas sociais 
caracterizam a cultura imaterial de uma população. Maia (2003) destaca que a compreensão 
da memória social, artística e cultural é que se pode perceber e controlar o processo de evolução 
do saber e o saber fazer de um povo. Gevehr (2017) vai destacar que o contexto de sua produção, 
caracteriza e auxilia na compreensão dos processos constitutivos da cultura não tangível nas 
diferentes escalas de espaço. Dessa forma, o autor destaca que nos lugares de memória vão 
se expressar sentimentos que objetivam dar sentido ao passado e despertar a sua lembrança. 
Nesses lugares a cultura imaterial e material recebem visibilidade. Assim, a cultura imaterial é 
parte importante das manifestações dos grupos humanos que estão relacionadas com a religião, 
música, língua e a gastronomia. Por ela revela-se o universo cultural, que engloba a reprodução 
dos conhecimentos adquiridos por um grupo, que são os “saberes e afazeres”.

Em contraponto à cultura material, há a expressão da relação do indivíduo e suas 
necessidades para com o meio ambiente, através de um conjunto de estruturas físicas. Contudo, 
a leitura e compreensão de uma construção física, somente ocorre ao levar em consideração os 
valores, significados, como signo e simbologia (GEVERH, 2017). O patrimônio físico pode 
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carregar consigo a coletividade e o sentimento de pertencimento da identidade da comunidade 
para com o lugar, permitindo que se dê sentido e valor ímpar ao transformar em algo particular 
ao grupo. Contudo, podemos observar, através dos conceitos de cultura imaterial e material, 
que elas são dimensões do patrimônio cultural. Nesse aspecto, Gevehr (2017) diz que o 
patrimônio cultural revela valores identitários, pois considera o patrimônio como fonte geradora 
de construção de imagens, significados e identidades.

Com base na literatura apresentada, é possível idealizar a comunidade estudada como 
um lugar continuum: que provém de gerações de antepassados, principalmente de imigrantes 
alemães, com pouco relacionamento com o externo, desta forma multiplex; até chegar nas gerações 
contemporâneas, que transcende os limites físicos e geográficos, tornando a comunidade mais 
urbanizada, mas que mantém a identidade local, seja através de crenças, costumes ou dialetos.

Considera-se que culturalmente os descendentes alemães transmitem suas tradições 
para as novas gerações. Comunidades como a de Eia Alegre podem ter os relacionamentos 
familiares e sociais influenciados pelas memórias coletivas, e assim na criação da identidade 
dos indivíduos.

3 DISCUSSÃO DOS DADOS

 Os dados obtidos através de entrevista com dois integrantes de uma família que reside 
na comunidade de EIA Alegre foram classificados e categorizados. A entrevista teve duração 
de uma hora e foi realizada, simultaneamente, com os dois entrevistados. A amostra foi 
composta por um homem e uma mulher, que são casados e vivem juntos há mais de 45 anos. 
A escolha dessas pessoas se deu em função de serem moradores que nasceram na comunidade 
em questão. Os dados coletados foram analisados através da análise categorial que consiste 
no desmembramento do texto agrupado em categorias analogicamente, conforme acepção de 
Bardin (2011). A análise categorial respalda o fato de que é uma das melhores alternativas para 
estudar crenças, valores, opiniões e atitudes.

 A pré-análise do material estabeleceu o corpo referencial, englobando os conceitos de 
identidade, memória e cultura material/imaterial, aspectos esses que representam o patrimônio 
cultural de um povo ou local. Partindo desses pressupostos, desenvolveu-se o questionário da 
entrevista, composto de 10 perguntas abertas.

A exploração do material coletado através da entrevista permitiu a sua categorização, 
bem como os parâmetros de inclusão em cada categoria, que foi dividida nas categorias 
Identidade e Cultura Material/Imaterial.

A categoria Identidade foi subdividida em Memória e Vivência� Na subdivisão 
memória foram incluídas as menções do discurso referente aos aspectos de memórias, 
lembranças, sentimento de pertencimento e relação com os antepassados. Na subcategoria 
vivências foram incluídos os elementos referentes a sentimentos positivos, sentimentos 
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negativos (ressentimentos), convivência familiar, convivência social, trabalho, situação de 
vulnerabilidade e saúde.

A categoria Cultura Material/Imaterial foi subdividida em Conhecimentos e Saberes. 
Foram levados em questão os aspectos referentes a conhecimentos relativos a cultura, ao 
lugar de memória, ao conhecimento recebido e o aprendizado pelas práticas. Na subcategoria 
Saberes entraram os aspectos referentes à língua falada, à transmissão dos seus conhecimentos, 
os saberes aprendidos com os antepassados, o conhecimento gerado através de alguma prática, 
costumes e hábitos, e por fim, os cuidados em saúde.

Quantificando a amostra de dados após a transcrição da entrevista, foram categorizados 
133 trechos. Pode-se observar que a maioria dos conteúdos mencionados na entrevista estão 
relacionados com a categoria Identidade, abrangendo mais de 66% das menções relacionadas 
do conteúdo da entrevista, conforme figura 1. Já a categoria Cultura material/Imaterial obteve 
33% das menções relacionadas ao conteúdo da entrevista.

Figura 1 - Quantidade de inclusões em cada subcategoria de análise

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

 Na subdivisão da categoria Identidade, a subcategoria Memória obteve 47 menções, 
que estavam relacionadas aos elementos de memória, lembrança, pertencimento e antepassados. 
A outra subcategoria relacionada às Vivências obteve 42 menções, relacionadas com os 
elementos de sentimentos positivos, ressentimentos, família, sociedade, trabalho, situação de 
vulnerabilidade e saúde.

A categoria Cultura Material/Imaterial na subcategoria Conhecimentos obteve 27 
menções, que estavam relacionadas aos elementos culturais, lugar de memória, conhecimento 
e aprendizado. A outra subcategoria, relacionada aos Saberes obteve 17 menções, relacionadas 
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com os aspectos da língua falada, transmissão de conhecimentos, saberes, conhecimento 
adquiridos, costumes/hábitos e cuidados em saúde.

Tabela 1 - Quant

]ificação das menções em cada categoria.

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

         
Na categoria de análise Identidade, a subcategoria Memória apresentou 15 menções 

relacionadas às memórias emotivas dos participantes. As menções quanto aos antepassados 
obtiveram o mesmo número. Já as lembranças de fatos e acontecimentos sem carga emocional 
apresentaram 11 menções. Elementos quanto ao sentimento de pertencimento foram apenas 6 
menções. A subcategoria Vivências apresentou números menores de menções. Destacam-se 
nessa subcategoria as experiências vivenciadas em família, mencionada 10 vezes. Outro aspecto 
presente foi quanto aos sentimentos positivos e ressentimentos, que foram mencionados quase 
na mesma quantidade de vezes, 9 cada. As vivências relativas ao meio social, trabalho, saúde e 
situação de vulnerabilidade obtiveram praticamente o mesmo número de menções, 4 em cada 
aspecto.

 Na categoria Cultura Material/Imaterial, apresentou-se em sua subcategoria 
Conhecimentos aspectos dos aprendizados adquiridos através de alguma prática com 9 menções 
na entrevista. O lugar de memória também apresentou significância nessa subcategoria com 
8 menções.  No aspecto conhecimento recebido apresentou 7 menções. Os conhecimentos 
recebidos através de culturas populares, apresentou pouca significação com apenas 3 menções. 
Quanto à subcategoria Saberes Aprendidos foi a de maior relevância com 6 menções. A 
transmissão do conhecimento aprendido apresentou 4 menções. Os costumes/hábitos aprendidos 
referentes a convivência e cuidados receberam 3 menções. Os cuidados em saúde apresentaram 
em 2 menções. E os conhecimentos aprendidos e aspectos sobre o dialeto alemão receberam 1 
menção cada.

 A partir da quantificação das classificações da amostra, pode-se perceber os aspectos que 
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mais se destacaram na entrevista. Na subcategoria Memória, as menções sobre memórias de 
cunho emocional e as dos antepassados, estão muito presentes na categoria identidade. Percebe-
se a correlação entre estes aspectos que, em praticamente todos, tiveram as mesmas quantidades 
de menções nos relatos. A memória emotiva não ficou desvinculada dos antepassados. Contudo, 
a memória na categorização se diferenciou das lembranças, pois esta última é a vivência pessoal, 
enquanto a memória se caracterizou também com a transmissão das lembranças dos pais e avós. 
Outro aspecto foi a questão do sentimento de pertencimento, os entrevistados destacaram em 
relação ao local de residência, à religião evangélico luterana, à família e à descendência alemã. 
Assim, a identidade, seja ela individual ou coletiva, utiliza como elemento essencial a memória 
como mencionado nas ponderações de Gevehr (2017).

 A subcategoria Vivências também obteve muitas menções na entrevista. As experiências 
vividas em família apresentaram destaque. Aqui os entrevistados destacaram a convivência com 
o círculo familiar, compreendendo em especial as figuras dos avós, pais, filhos, nora e netos.

A partir dos relatos dos entrevistados, as Vivências negativas e os ressentimentos, 
estavam relacionados em sua maioria com as experiências com os pais e avós. Assim como 
todas as situações de vulnerabilidade envolveram os pais e avós, que utilizaram o recurso 
punitivo em função de alguma desobediência. As ocorrências de vulnerabilidade, para os 
dois entrevistados, aconteceram no período da infância. Essas situações ficaram presentes na 
memória dos entrevistados, afetando o sentimento em relação aos seus familiares. Muitos relatos 
apresentam o não esquecimento e descontentamento frente à memória. Destaca-se a ideia de 
ressentimento, que Gevehr (2017) exemplifica como rancores, invejas, desejo de vingança, etc. 
Assim o autor destaca que a memória coletiva não deve ser compreendida como homogênea, 
pois os indivíduos não vão lembrar dos fatos da mesma maneira. As memórias pessoais serão 
constituídas com base em suas vivências no meio social que habitam.

As situações envolvendo Vivências de sentimentos positivos se relacionaram às figuras 
dos pais e dos seus descendentes diretos. Nesse item apresentam-se as datas festivas e religiosas 
que a família se reúne. As visitas aos filhos e netos são constantes. Destacam-se também as 
menções de vivências positivas sobre as relações sociais com os vizinhos. Apresentando 
atividades de lazer, boa convivência e trabalho.

Quanto ao trabalho no aspecto das Vivências, estariam relacionadas nos depoimentos 
as situações negativas. Mesmo os entrevistados afirmando que gostam do trabalho no campo, 
a questão do trabalho esteve relacionada à saúde. Diversas situações mencionaram passar 
dificuldades em função de um acidente, ou pelo cuidado dispensado aos antepassados na velhice 
por causa do excesso de trabalho pesado.

 A compreensão da memória social, artística e cultural é que se pode perceber e controlar 
o processo de evolução do saber e o saber fazer de um povo, conforme Maia (2003). Nas 
respostas que tiveram relação com a categoria de Cultura Material/Imaterial, pode-se 
perceber na subcategoria Conhecimentos a importância dos aprendizados adquiridos através das 
práticas diárias nas atividades do campo, educação formal e lazer. Muitos desses aprendizados 
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estão relacionados com as menções de conhecimento recebido, pois através dessas atividades 
os entrevistados construíram conhecimento sobre determinado assunto. Um exemplo foi a 
tentativa de produção de fumo em rolo. Os entrevistados receberam os aprendizados de como 
fazer os processos inerentes a sua elaboração. Mesmo julgando não ser viável a sua produção 
em sua propriedade, eles detêm todo o conhecimento necessário para sua elaboração. O lugar de 
memória está presente em praticamente todos os demais aspectos que compõem a subcategoria 
conhecimentos, se colocando como um pano de fundo nas lembranças dos aprendizados. Já os 
conhecimentos culturais estão relacionados à educação e à saúde. Exemplo disso é a situação 
de vulnerabilidade como forma de educar. Outro relato foi a saída precoce da escola. A mulher 
parou os estudos porque estava fazendo a doutrina na religião e o pai considerava desnecessário 
ir à escola, pois precisava dela para o trabalho. Quanto à saúde, mencionaram a cultura de se 
tratar com benzedeiros para alguns tipos de doenças.

 Na subcategoria Saberes, o depoimento referente aos saberes adquiridos foi o mais 
relevante. Relacionado aos saberes/aprendizados recebidos dos pais. Outro ponto foi a 
continuidade da transmissão do conhecimento, os entrevistados repassam para os seus 
descendentes saberes sobre a língua, conduta nos costumes e hábitos em sociedade e cuidado 
em saúde. Neste último em especial, o ato de fumar foi mencionado pelos dois entrevistados, 
em virtude das lembranças dos pais que fumavam.

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através da categorização e análise do conteúdo da entrevista, pode-se observar no caso 
estudado que a construção da identidade permeia vários aspectos da memória dos antepassados. 
Podemos destacar no caso, os elementos referentes à memória e às vivências que constituíram 
o corpus da identidade dos entrevistados. Essas duas subcategorias da análise foram as mais 
significativas em menções e lembranças latentes na memória dos participantes.

Conforme o objetivo do estudo, observou-se no caso em questão que a memória dos 
antepassados está muito presente na lembrança dos entrevistados. Principalmente nos aspectos 
emocionais das vivências positivas e negativas. Corroborando Gevehr (2017), as memórias 
pessoais são construídas a partir de vivências no meio social habitado.

Outro objetivo do estudo foi observar como se dá a transmissão dos elementos de 
identidade entre as gerações. Nesse quesito em especial, observou-se que os conhecimentos 
adquiridos referentes aos saberes do trabalho no campo não foram repassados para as próximas 
gerações. Um indicativo disso foram os relatos da facilidade com os usos das máquinas no lugar 
do trabalho braçal. A transmissão do conhecimento do dialeto alemão, também apresentou uma 
incompletude. As novas gerações não dominam a língua como os pais. Uma possível elucidação 
para esse tema seria o conceito de comportamento linguístico, de comunidades multiplex e 
uniplex, conforme Kersch (2016). As comunidades multiplex, tendem à utilização de dialetos, 
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formas locais de fala, enquanto, nas uniplex, utiliza-se a norma padrão da língua.
Contudo, aspectos referentes à conduta e educação familiar foram transmitidos aos 

descendentes. Outro ponto que a análise da entrevista destacou foi o uso dos conhecimentos 
recebidos pelos antepassados aliado ao aprendizado nas práticas diárias. Esse conjunto de 
conhecimentos nas áreas do trabalho, lazer, educação e saúde fornecem subsídios aos saberes 
dos entrevistados. Essa somatória de conhecimentos revela o universo cultural que engloba a 
reprodução dos conhecimentos adquiridos por um grupo, que são denominados de “saberes e 
afazeres”, conforme Gevehr (2017).

Essas dimensões da cultura imaterial e material, observadas neste estudo, fazem parte 
do patrimônio cultural. Buscou-se revelar valores relativos à identidade e memória. Contudo, o 
estudo se limita a observar a temática sob a perspectiva de apenas um núcleo familiar. O caráter 
heterogêneo humano pode apresentar variações dos valores identitários, conforme as diversas 
vivências experienciadas. Diante do exposto, necessita-se expandir os estudos e pesquisas sobre 
o tema.
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IMPORTÂNCIA DA LITERATURA AFRICANA NO AMBIENTE ESCOLAR 

Carlos Augusto Santos Castro Filho1

 Giselle Patricia Ferreira Sales2

    

RESUMO
Alguns países da África, assim como o Brasil, foram colonizados por Portugal e essa colonização levou a uma 
incoerência quando se fala da literatura desses países, uma vez que ao utilizar o idioma português como língua 
oficial, os autores enfrentam certa dificuldade em instituir a genuinidade de suas obras. Aqui no Brasil a literatura 
estrangeira portuguesa está bem enraizada nas escolas, mas se faz necessária a implementação completa da cultura 
africana no currículo escolar, haja visto que o Brasil é uma nação constituída em sua maior parte por negros 
descendentes de escravos africanos que teve forte influência sob a cultura brasileira, como também a necessidade 
de evidenciar a importância dessa literatura no âmbito escolar brasileiro. Diante disso, o objetivo desse trabalho 
foi apontar qual a discordância entre a aceitação da literatura africana como uma obra exclusiva e a importância do 
estudo da literatura africana na formação ideológica das crianças e adolescentes. Concluímos com esse estudo que 
a literatura africana, no caso dos países que falam a língua portuguesa enfrenta muitos desafios para se consolidar 
como uma autêntica cultura africana, devido a hibridização entre a linguagem da escrita e a contextualização do 
autor da obra. No caso do Brasil mesmo que uma lei obrigue a escola a efetivar o estudo da literatura africana nas 
salas de aula, os professores enfrentam grande dificuldade para conseguir ministrar essa aula, seja pela deficiência 
de material didático ou pela desqualificação profissional, sendo assim, a efetivação da literatura em sala de aula 
são desafio a serem superados pelas instituições de ensino de todo país. 

Palavras-chave: Literatura. Literatura Africana. Colonização Portuguesa. Ensino.

ABSTRACT
Some African countries, as well as Brazil, were colonized by Portugal and this colonization led to an inconsistency 
when talking about the literature of these countries, since when using Portuguese as the official language, the 
authors face some difficulty in instituting genuineness. of your works. Here in Brazil, Portuguese foreign literature 
is well rooted in schools, but the full implementation of African culture in the school curriculum is necessary, 
given that Brazil is a nation made up mostly of black descendants of African slaves that had a strong influence. 
under Brazilian culture, as well as the need to highlight the importance of this literature in the Brazilian school 
environment. Therefore, the objective of this work was to point out the disagreement between the acceptance of 
African literature as an exclusive work and the importance of the study of African literature in the ideological 
formation of children and adolescents. We conclude with this study that African literature, in the case of countries 
that speak the Portuguese language, faces many challenges to consolidate itself as an authentic African culture, 
due to the hybridization between the language of writing and the contextualization of the author of the work. In 
the case of Brazil, even if a law obliges the school to carry out the study of African literature in the classrooms, 
teachers face great difficulty in being able to teach this class, either due to the deficiency of didactic material or 
professional disqualification, thus, the effectiveness of literature in the classroom are a challenge to be overcome 
by educational institutions across the country.

Keywords: Literature. African Literature. Portuguese Colonization. Teaching.

1 INTRODUÇÃO 
          

A literatura dos países africanos que têm a língua oficial portuguesa teve início 
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com a colonização dos portugueses, que introduziu a escrita a esses povos, mas mesmo 
antes da chegada dos portugueses, já existia uma cultura oratória que era transmitida 
entre as gerações pelos anciões de cada comunidade. Mesmo com essa cultura enraizada 
nos povos africanos, ainda existe o preconceito de que as obras literárias produzidas por 
esses autores tenham um cunho lusitano devido a língua utilizada para reproduzi-las 
(CAMPOS, 2008).

A literatura africana foi uma grande arma para o enfretamento do colonizador 
que saqueava a terra e dominava o povo, inserindo sua cultura e anulando a autonomia 
do povo africano que se encontrava sem liberdade cultural e cidadã. A literatura desses 
povos, também é patrimônio que dá identidade à nação e reflete os anseios desse povo e 
dos indivíduos, além de ser documento útil para contar a história dessa comunidade.

O Brasil, assim como alguns países da África, foi colônia de Portugal, mas 
recebeu grande número de escravos provindos desse continente que influenciou 
diretamente a cultura brasileira. O fato do Brasil ser um país miscigenado faz-se 
necessário a incorporação da literatura africana nas escolas brasileiras, para poder 
dizimar a segregação racial tão presente no nosso cotidiano (ALVES, 2021).

2 LITERATURA

A autora Silvana Oliveira observa que há dois principais conceitos para literatura.  
Para os gregos ‘’A literatura é um uso especial da linguagem com o objetivo de criar a 
realide’’(OLIVEIRA, 2009, pag. 13). Para os modernos, a literatura passa a ser compreendida 
como o conjunto de obras escritas (OLIVEIRA, 2009). Ainda segundo a autora, a literatura 
possui funções relacionadas a sua época e lugar de produção. Nesse sentido, Antonio Candido 
(2006) aponta que os aspectos históricos, sociais e culturais estão presentes no texto literário 

3 LITERATURA NOS PAÍSES COLONIZADOS POR PORTUGAL

Um dos países que tem forte influência literária é Portugal, o fato do país estar 
bem localizado geograficamente na Europa permitiu-lhe se lançar ao mar na busca por 
novos caminhos para chegar até a Índia, utilizando a rota marítima da costa africana. 
Além disso, a corrida imperialista criou uma via para que Portugal invadisse e 
colonizasse as terras costeiras que hoje correspondem aos de Cabo verde, São Tomé e 
Príncipe, Guiné-Bissau, Angola e Moçambique que devido a colonização adotaram a 
língua portuguesa como idioma oficial fazendo parte do Países Africanos de Língua 
Oficial Portuguesa (PALOP) (SILVA, 2020). Durante a colonização, os africanos eram 
vistos como um povo atrasado, sem cultura e sem história que não evoluiu (CAMPOS, 
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2008) e os portugueses impuseram aos colonizados a vertente de que eles só seriam 
pessoas civilizadas se frequentassem as escolas, mas essas instituições ensinavam 
apenas a história e cultura portuguesa tendo como uma de suas disciplinas oficiais a 
literatura lusa (CÁ, 2011) 

Sendo assim, antes da chegada dos colonos à África os países da PALOP não 
haviam desenvolvido ainda a escrita e os povos locais repassavam sua cultura através da 
oratória. A oralidade foi uma expressão artística que era repassada dos mais velhos para 
os mais novos (CAMPOS, 2008).

Contudo, existia um preconceito direcionado à oralidade devido a sua forma de 
ser produzida, uma vez que ela é transmitida pela voz se tona acessível a qualquer 
pessoa, já a escrita fica restrita a poucos especialistas pois requer uma preparação 
especial, mas essa concepção entra em contradição ao ser analisado o trovador da 
oralidade, tal pessoa é escolhida ou recebe o título por linhagem, apenas ele detém todo 
conhecimento sobre a obra, ou seja, não é uma pessoa qualquer da comunidade que 
pode declamar essa cultura a quem queira (LEITE, 1998).

Com a implementação da escrita essa literatura oral saiu das mentes das pessoas 
e Leopold Sédar Senghor foi o primeiro escritor a transferir essas obras da tradição oral 
ao texto escrito. Quando a oralidade é textualizada, o autor busca as memorias passadas 
e as junta a símbolos de sua terra (CAMPOS, 2008). Durante a colonização, a 
textualização utilizada por alguns autores da época como Luandino Vieira, Uanhenga 
Xitu, Jose Craveirinha, fizeram uma hibridização entre a língua portuguesa e a cultura 
africana (LEITE, 1998).

 Segundo (DOMINGUES, 2005), a literatura do PALOP não nasceu ao acaso, 
mas como uma forma de oposição a colonização e as culturas europeias que lhes eram 
impostas, os autores africanos ressaltavam valores próprios como a língua e a cultura 
nativa valorizando sua história passada. Esse movimento se espalhou por toda África 
que lutou contra o imperialismo Europeu, essas obras vangloriam a cultura de todo 
continente.

Ainda segundo o autor, um exemplo disso é o movimento negritude, um movimento 
ideológico político-cultural que se opunha ao racismo e colonização, suas obras buscavam 
conscientizar o povo ao mostrar que o negro era explorado e alienado, além de reivindicar os 
direitos do negro e colocá-lo como sujeito relevante. Com o início do período pós- colonial os 
poetas dos países da PALOP mudam seu foco, antes ligado a luta contra a colonização, hoje 
suas reflexões estão voltados aos anseios da sociedade atual. Em algumas obras é possível notar 
que há uma certa frustração, uma vez que a luta utópica pela liberdade não gerou os frutos que 
eles ansiavam, nota-se, em suas obras algumas incertezas e lembranças do que foi vivido, e isso 
ocorre devido as guerras civis ou da tirania de algumas figuras políticas que assumiram o poder 
no Estado (CAMPOS, 2008). As obras poéticas denunciavam aspectos políticos e sociais:
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De um lado, estão os que a aceitam, sem restrições, por seu viés político 
ideológico: a poesia, entende-se, é o veículo de transmissão e ampliação da 
revolta. A contraposição é feita por aqueles que a e recusam por sua “pouca 
poeticidade”, por sua “excessiva instrumentalização”, por seu 
“panfletarismo”, ou seja, por não seguir as receitas da tradição poética 
(SILVA 1996, p. 119).

O termo pós-colonial foi utilizado inicialmente após a segunda guerra para 
conceituar a independência das colônias europeias, entretanto a partir dos anos setenta 
esse termo foi tomado pelos críticos literários para discutir os efeitos que a colonização 
teve sob a culturas locais, essa crítica luta para implementar uma conciliação e 
coexistência entre a cultura local e linguística adquirida. O estudo da literatura 
pós-colonial tenta enquadrar as condições e contextos socioculturais regionais 
denominando-a como uma literatura única e assim distancia a literatura africana da 
europeia (LEITE, 1998).

O fato de que a literatura africana nasceu após a chegada dos europeus, traz uma 
ideia errônea sob a cultura literária da região ao afirmar que a oralidade é africana, mas 
a escrita é europeia, deste modo, ao englobar a oralidade na escrita. Pode-se dizer que a 
cultura africana é oral e os europeus apenas desestruturaram essa cultura inicial 
permitindo que a tradição oral passasse para a escrita literária, pois a língua matriz é a 
que conserva sua cultura original (LEITE, 1998).

Utiliza-se uma designação errônea das literaturas africanas como literaturas 
africanas de língua portuguesa ou literaturas lusófonas, esses são conceitos fora da 
realidade, uma vez que tira a nacionalidade africana ao levar em conta apenas a 
linguagem em comum e a similaridade temática da época colonial sem considerar a 
cultura própria de seu povo (LEITE, 1998). Uma diferença marcante entre ambas as literaturas 
está relacionada a pessoa sobre quem se descreve, enquanto na Europa a literatura é voltada 
para o “eu” da autodescoberta, a africana tem como princípio o “nós” para se colocar como 
indivíduo público, para criar e estabelecer sua cultura, mesmo com essa diferença a autenticidade 
da literatura dos países PALOP é frequentemente questionada devido a sua forte influência 
colonizadora (CAMPOS, 2008).

O fato de o idioma da escrita ser o mesmo que o dos colonizadores se torna um 
problema, uma vez que a literatura africana acaba sendo confundida com uma produção 
neocolonial e isso faz com que o autor seja cobrado a representar sua obra sob um 
aspecto mais africano, mas o mais inusitado disso é que essa cobrança é feita não pelos 
africanos, mas pela população não africana.

 
Há uma cobrança para que o autor represente em sua obra formas de 
expressão reconhecidas como “autenticamente” africano pelos não-africanos. 
Como o tocar de tambores, a natureza selvagem, o velhinho sentado na beira 
da fogueira, os dúbios orixás, os mortos que não morrem, e todas as 
“excentricidades” que envolve os continentes. As narrativas que por ventura 
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não tiver essas características não podem ser consideradas “legitimamente” 
africanas (COSTA, 2008, p.5).

Diferindo do que ocorre no resto da África, os países da PALOP tiveram um 
desenvolvimento mais atrasado e uma política voltado ao socialismo que não aceitava o 
que a cultura negritude pregava, no caso o naturalismo e a essência da cultura africana, 
a sociedade é mais urbana linguagem predominantemente é o português. A 
descolonização, as guerras civis e o desenvolvimento urbano afastaram o a população 
do campo e isso alterou as tradições orais (LEITE, 1998).

 
4 PERCURSO DA LITERATURA AFRICANA DE LÍNGUA PORTUGUESA

O Seguinte tópico visa tratar brevemente sobre a história da literatura africana de 
língua portuguesa se valendo do texto acadêmico Visão panorâmica das literaturas de 
língua portuguesa da autora Assunção de Mariana Souza e Silva. É vigente nesse artigo 
a complexidade dos temas que assolam a literatura africana de língua portuguesa. Visto 
isso, buscar relatar um pouco da história ajuda a situar o leitor da importância desse 
tema.

Pois bem, a literatura africana de língua portuguesa compreende os países da 
África que foram colonizados pelos portugueses, porém daremos mais atenção à 
literatura de Moçambique e a de Angola, apenas por uma questão prática. Sabe-se que 
todas as literaturas são importantes, mas apenas para análise histórica, essas duas já são 
suficientes.

Como aponta Assunção (2013, p.27): “Angola, como os demais países africanos 
de língua portuguesa, tem uma literatura que está intimamente influenciada e 
relacionada com sua realidade histórico-social’. A literatura angolana é divindade em 
sete períodos, todos com projetos, intenções e estrutura particular. Segundo o autor, os 
quatro primeiros períodos são marcados pela poesia, com efeito o romance só ganhou 
força no quinto período. Em meio a esse percurso literário, diversos fatos históricos e 
sociais se realizam- o início da luta armada, a independência- marcam a literatura. 
“A literatura moçambicana não difere no seu percurso de formação das demais 
literaturas africanas de língua portuguesa, porém, ao contrário de Angola, não se registra 
produções poéticas no século XIX.” (ASSUNÇÃO, 2013, p. 61). Visto isso, a literatura 
moçambicana é dividida em três fases: fase colonial, fase nacional e fase pós-colonial. O 
primeiro período inicia com a entrada dos portugueses. O quarto período ‘’ de 1964 a 
1975. Período que compreende o Início da luta armada de libertação nacional e até a 
independência do país. (ASSUNÇÃO, 2013, p. 62).
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            Em vista disso, temos dois períodos destacados, o primeiro que marca a origem 
da literatura moçambicana; e o quarto período que compreende um passo importante, 
que foi a independência do país. Observa-se que a literatura acompanhou a formação 
desse país como nação independente e guia de sua própria história. Assim, fica evidente 
a relação história-literatura, que reflete questões sociais, históricas.

 

5 O USO DA TERMINOLOGIA LITERATURA AFRICANA DE LÍNGUA 
PORTUGUESA

Um outro aspecto que vale ser ressaltado aqui é a questão terminológica 
“literatura africana de língua portuguesa”. Assunção (2013 p.10, apud FERREIRA, 
1987, p. 15), aponta em seu livro Visão panorâmica das literaturas africanas de 
língua portuguesa, que no brasil, a terminologia “literaturas africanas de língua 
portuguesa” é comumente usada pelos estudiosos para estudos e pesquisas, dessa 
forma não pode ser considerado um termo inapropriado para uso. 
            Mas o que é valido e o que deveria ser colocado em discursão são as 
maneiras que essa literatura africana de língua portuguesa é conceituada. Na África 
de língua portuguesa, por exemplo, esse já foi um tema que gerou bastante 
discussão.

Na historiografia, o termo “literatura africanas de expressão portuguesa” 
cunhado pelo estudioso Manuel Ferreira, diz que: “herdaram o português como 
expressão cultural e ele faz parte da cultura”. Alfredo Margarido (1980, p.8-9, apud 
ASSUNÇÃO 2013 p.10) aponta que no termo “expressão” trazia um certo predomínio 
dessa herança portuguesa presente na cultura africana, o que significa que demarcava 
uma visão ideológica atada ao domínio da metrópole na época colonial, por isso o termo 
passou a ser chamado de “literaturas africanas de língua portuguesa. O autor diz que:

 
Essas observações são indispensáveis para explicar a razão pela qual 
renunciei à designação clássica de literaturas africanas de expressão 
portuguesa, que também utilizei com alguma frequência, para substituí-la 
pela de literaturas dos países africanos de língua portuguesa. A primeira razão 
reside no lastro neocolonialista patente numa designação como de expressão 
portuguesa. Não se trata de escrever em língua portuguesa, mas de se manter 
fiel à expressão portuguesa, o que seria contraditório com a substância 
nacional da escrita [...]. Por outro lado, dizendo que se trata da expressão 
portuguesa, reduz-se automaticamente o campo de afirmação destas 
literaturas, impedindo a integração das formas orais das línguas autóctones. 
(MARGARIDO, 1980, p. 8-9).
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6 A LITERATURA AFRICANA NO ENSINO BRASILEIRO

Segundo Grangeia (2019) o ensino de literatura nas escolas brasileiras está 
voltado, em sua maioria, para obras portuguesas, isso se deve a 2 fatores primordiais: o 
primeiro deles é que essa nação foi uma colônia portuguesa e o segundo fato é referente 
a contribuição que as obras de Portugal têm perante a cultura brasileira, sobretudo 
quando o Brasil era retratado nas obras de grandes autores como Eça de Queiroz e 
Camilo Castelo Branco. Mas o Brasil, como antigo país escravocrata também sofreu 
influência da cultura africana, e ao nos depararmos com essa concepção, a literatura 
predominante dentro das salas de aula é a portuguesa enquanto que a literatura da África 
fica, em muitos casos, em segundo plano Echeverria (2016) destaca que, quando falamos da cultura 
africana, indiretamente estamos nos referindo a cultura brasileira, tendo em vista que dos 11 
milhões de escravos negros que foram trazidos para as Américas, 40% vieram para o 
Brasil, por isso é indiscutível a forte presença cultural desse povo no seio brasileiro

De acordo com o autor, o negro no brasil foi visto como objeto que prestava 
serviço braçal e que não tinha nenhum outro valor, por isso com o início da 
miscigenação, os brancos acreditavam que essa mistura não permitia que a sociedade se 
tornasse civilizada e para reparar essa miscigenação foi trazido ao brasil milhões de 
europeus para deixar o povo “branco”, e isso resultou no racismo que se faz presente até 
os dias de hoje, impedindo que o negro tenha vez e voz nessa nação.

Alves (2021) destaca que, a ascensão da comunidade negra nas escolas se deu 
aos poucos, mesmo que os afrodescendentes tenham os mesmos direitos que qualquer 
outro cidadão o êxodo escolar dessa população ainda é muito alta. Para tentar fazer com 
esses alunos permaneçam nas instituições escolares, em 2003 foi criada a Lei 10.693/03 
que obriga o ensino de história e cultura Afro-Brasileira e Africana nas instituições de 
ensino desde os anos iniciais de ensino com o intuito de ensinar o aluno desde cedo a 
compreender e respeitar a diversidade cultural e a miscigenação brasileira.

Para Alves (2021), a educação voltada para a cultura africana possibilita mostrar 
ao aluno os costumes de cada povo e os valores morais de cada ser como um todo, e que 
cor da pele não está relacionada a inferioridade, mas é muito mais que isso e que não há 
nenhuma raça ou etnia superior a outra. Durante a escravatura o negro era visto como 
um objeto sem nenhum valor, a não ser sua força braçal, a inserção da literatura 
Africana nas escolas vem para tirar de uma vez por todas essas visões que a sociedade 
tem sobre a população afrodescendente.

Um estudo realizado por Azevedo e Lurdes (2018), demostrou a importância 
doensino da literatura africana no Brasil ao utilizar o poema “Ritmo de pilão” de Antônio 
Nunes (Cabo Verde) e a leitura do livro Duula, a mulher canibal de Rogério Andrade 
Barbosa, autor brasileiro, ex-voluntário das Nações Unidas (Guiné-Bissau), os alunos, 
objetos de estudo, compreenderam quais eram as lutas enrustidas na literatura africanos 
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e conseguiram trazer essa mesma realidade para seu cotidiano “As interações entre os 
textos literários e o cotidiano de cada um foram visivelmente constatadas, tendo 
sempre as paixões como elo para os sentidos construídos”. 
            Para os autores, o cotidiano de cada um teve um reflexo na paixão identificada, 
entre elas: a terra natal, etnia, liberdade, amor, o passado, histórias orais, o som, a luta 
pela vida, coragem e justiça. Os estudantes ficaram impactados ao perceberem a 
palavra “paixão” deslocar-se do eixo “amor descontrolado”. 
            Frente a esse aspecto, Alves (2021) ressalta que a literatura dos países da PALOP 
exaltava o negro e a sua terra, utilizando a oratória, e isso não se difere do Brasil, uma 
vez que os mais velhos sempre estão contando contos passados. A cultura africana teve 
muita influência sobre nossos costumes e crenças e ao levar a literatura desses povos pra 
dentro da sala de aula permitirá ao aluno entender a sua própria personalidade.

Mas não se trata apenas do conhecimento formal, que privilegia o ensino da 
literatura africana, se trata também de dar relevância aos indivíduos negros dentro da 
sala de aula. Isso poderia, até mesmo, diminuir o racismo dentro das escolas, uma vez 
que agora, o negro não é simplesmente o que foi escravizado e esteve ausente da 
formação de poder intelectual, agora, o negro é visto como relevante, pois escreveu 
grandes obras e contribuiu para o cenário intelectual.

Assim sendo, os autores Echeverria (2016) e Barbosa (2020) ressalvam que a 
incorporação da literatura no ensino médio e fundamental nas escolas não é algo tão 
simples, as escolas não estão inserindo essa temática no currículo escolar e os 
professores estão despreparados devido à falta de conhecimento sobre o assunto por 
questões de formação acadêmica, além disso há uma deficiência de livros didáticos que 
podem ser utilizados como base de ensino, o que vem a ser um problema que afeta de 
maneira significativa na adesão da literatura africana de língua portuguesa nas escolas, 
pois a além da falta de despreparo do docente, tem a falta de recursos necessários para o 
aprimoramento acadêmico do profissional educador.

CONCLUSÃO 

A literatura não deve ser algo homogêneo, deve ser heterogenia, nascer da 
mistura de culturas, de olhares, pontos de vistas. Deve abarcar todas as ideologias, 
crenças, culturas, momentos históricos e etnias. Deve ser útil a qualquer sociedade que 
vise mostrar sua imponência e glória, ela é útil para relatar, como no romance angolano 
Mayombe (1979), ou, apenas, exaltar a terra aludida, como faz o primeiro escritor 
angolano Maia Ferreira em espontaneidades da minha alma (1849) no poema à minha 
terra.

A África enfrenta uma carência de especialistas que se dedique as disciplinas de 
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letras, ciências sociais e ciências humanas nos países africanos (CAMPOS, 2008). Já no 
Brasil, a Literatura Africana toma dois vieses bem diferentes, de um lado ela é vista 
como algo negativo, relacionado a guerras, miséria ou escravidão e por outro, é utilizada 
como uma ferramenta lucrativa para os que são absorvidos pela indústria cultural 
(BASTOS; LIMA, 2021).

Algumas circunstancias estão impedindo a efetivação da literatura africana 
dentro das salas de aula, a deficiência de livros didáticos e o despreparado dos 
professores são situações que podem ser sanadas facilmente com investimentos 
políticos, pois de nada vale decretar uma lei sem antes preparar as escolas e dar o apoio 
que os educadores precisam para ministrar essa disciplina.

A África é o berço da humanidade e seu povo foi extremamente desonrado, por 
isso conhecer a fundo sua cultura é fundamental para o desenvolvimento moral 
individual e coletivo dos brasileiros. Podemos dizer que o Brasil foi apenas explorado 
pelos europeus, mas esse país é de fato um braço da África em todos os sentidos, basta 
voltarmos nosso olhar para geografia e ver a divisão dos continentes a bilhares de anos 
atrás, além disso o povo brasileiro é, em sua maioria negro (IBGE, 2019) e é impossível 
dividir esses dois povos. Diante disso é muito importante que as futuras gerações 
conheçam a cultura africana como parte de sua identidade através da literatura.
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O AMBIENTE RURAL E A PSICOLOGIA NA ATUALIDADE: UMA PESQUISA COM 
A JOVENS DE SANTA TEREZINHA, SC
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RESUMO
O presente artigo tem como objetivo analisar a perspectiva dos jovens de Santa Terezinha, SC perante suas 
vontades para o futuro em relação a sair de sua cidade natal no campo para as cidades maiores, trazendo um 
olhar da psicologia no meio rural para a juventude. Esse fenômeno da migração vem sendo estudado a muitos 
anos, principalmente quando relacionados a agricultura familiar, atividade característica dos moradores da cidade 
pesquisada. Da mesma forma acontece com a psicologia, que por ter uma base histórica no meio urbano, vem 
abrindo espaço para as pesquisas no meio rural a partir do século XIX. A pesquisa foi realizada com base os 
princípios das ciências sociais que permitem a aproximação da realidade com a ciência, a seleção dos participantes 
aconteceu por saturação, envolvendo o grupo de alunos do curso de Empreendedorismo Rural promovido pelo 
Senac para os jovens filhos de agricultores daquela região, com a idade média de 12 a 16 anos, que residem na 
cidade.  

Palavras-chave: Agricultura familiar. Juventude. Psicologia rural.

ABSTRACT
This article aims to analyze the perspective of young people from Santa Terezinha, SC regarding their wishes for 
the future in relation to their hometown in the countryside to the larger cities, seeking a look at psychology in 
rural areas for youth. This phenomenon of migration has been studied for many years, mainly related to a family 
member, activity of the residents of the researched city. The same happens with psychology, which, having a 
historical basis in urban areas, has been opening space for research in rural areas since the 19th century. The basis 
of the principles of the social sciences that allowed an approximation of reality with science, that of the research 
participants, was selected with the group of students of the Rural Entrepreneurship course for the research of 
young farmers by Senac, with the average age of 12 to 16 years old, residing in the city.

Keywords: Family farming. Youth. Rural psychology.

1 INTRODUÇÃO 

O presente artigo surge como solicitação do Programa de Educação Superior para 
o Desenvolvimento Regional – PROESDE desenvolvido no Centro Universitário para o 
Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí - UNIDAVI em Rio do Sul/SC. Durante as discussões 
em sala de aula, diversos temas foram abordados e discutidos em relação às cidades do interior da 
região em que a cultura agrícola predomina entre as atividades desenvolvidas pelos moradores, 
principalmente a agricultura familiar. Neste tipo de cultura, se percebeu que tem sido recorrente 

1 Graduada em Psicologia, Unidavi
2 Graduada em Psicologia, Unidavi
3 Acadêmica do curso de Processos Gerenciais, Unidavi
4 Administrador, especialista m Finanças e Mercado de Capitais, Mestre e Doutor em Desenvolvimento Regional 
Prof.º na disciplina de Agricultura, Educação e Desenvolvimento do Programa de Educação Superior em 
Desenvolvimento Regional.
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a saída de integrantes das famílias em busca de novas oportunidades em cidades maiores e mais 
desenvolvidas, principalmente entre os jovens. 

Com o objetivo de colaborar com a disseminação das qualidades do campo a prefeitura 
do município de Santa Terezinha/SC, juntamente com o Senac de Rio do Sul/SC, ofereceu um 
curso voltado para o Empreendedorismo Rural, para estudantes de 14 a 16 anos. Desta forma, 
a pesquisa busca verificar quais são as vontades dos jovens integrantes do programa entre sair 
do campo e migrar para a cidade, a partir disso, apontar quais motivações os levaram a esta 
escolha, trazendo contribuições sob o ponto de vista da psicologia que busca compreender as 
vontades da juventude a partir da realidade em que vivem. 

Buscando através da história social do Brasil como um todo, evidencia-se que durante 
o início do século XX a composição da sociedade era amplamente rural, porém no decorrer do 
tempo até os dias atuais diversos fatores influenciaram a migração dos moradores dos municípios 
do interior para as cidades grandes. Machado (2017) aponta que dentre os motivadores deste 
movimento estão a falta de investimentos do governo, falhas estruturais para atender a população, 
pouco acesso às tecnologias, educação, saúde e oportunidades de trabalho.

O interesse em questionar a juventude acerca do fenômeno surge através das leituras 
da psicologia, que destaca a mudança de uma cultura para outra como uma busca de 
autoconhecimento. Para Lopes e Carvalho (2015), o jovem vem buscando o seu lugar e a sua 
própria identidade neste período da vida, sem deixar de lado suas vivências infantis. Sendo 
assim, a pesquisa se desenrola buscando verificar a influência do ambiente familiar e rural em 
suas escolhas futuras.

O futuro tem sido considerado uma constante preocupação na vida de muitos jovens, em 
especial nos anos finais do ensino regular, o ensino médio, para aqueles que vivem no interior 
não poderia ser diferente. Portanto, para compreender suas decisões em relação ao futuro, se faz 
necessário o conhecimento do local onde vivem e a principal cultura de sua região.

2 REVISÃO DA LITERATURA

Como base para a pesquisa, foram realizadas buscas entre a literatura relacionada ao 
tema através da base de dados SciELO, repositórios de universidades da região e livros. A 
partir desta busca, serão expostos os temas da migração rural em uma perspectiva histórica, 
em seguida os conhecimentos da psicologia em relação ao campo e por fim, as contribuições 
literárias sobre a juventude e suas decisões futuras.

2.1 A MIGRAÇÃO CAMPO-CIDADE
 
Com o passar dos anos o sul do Brasil vem passando por um aumento significativo no 
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êxodo rural. Algumas pesquisas mostram que os habitantes deste meio partem em busca de 
uma vida diferente da que existe no campo, em consequência a isso, ocorre um aumento na 
população urbana. O censo do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgado 
em 2010, mostra que existem mais de 160 milhões de brasileiros residindo na zona urbana e 
quase 30 milhões na zona rural. Estes dados, quando colocados em comparação ao censo de 
2000, representam uma diferença de cerca de 2 milhões de habitantes menor no espaço rural. 

Em suas pesquisas, Bernardes (2017) aponta que durante um longo período do século 
XX a sociedade brasileira era composta principalmente pelo meio rural, na mesma época, 
ocorreram mudanças significativas nos cenários econômico e populacional. Tal fato levou a 
um aumento da população urbana, sendo que entre as décadas de 40 e 80 havia certa inversão 
deste número. O movimento fez com que houvesse uma ruptura na organização social tanto no 
espaço urbano, quanto no rural, então quanto maior a quantidade de pessoas que migravam para 
a cidade, mais demanda era necessária e menos o espaço rural se desenvolvia. 

Este movimento observado de mudança de um meio social para outro ficou conhecido 
por duas terminologias, são estas: migração e êxodo rural, ambas possuem o significado 
semelhante. No contexto deste trabalho, a nomenclatura está de acordo com a autora Machado 
(2017, p.18 apud Evangelista e Carvalho, 2001) “[…] a migração seria a saída das pessoas de 
uma região para outra, o que acaba alterando as características populacionais tanto das áreas de 
onde elas saem quanto daquelas onde elas chegam”, modificando a cultura e o estilo de vida da 
sociedade em que tais pessoas se inserem.   

 Dentro da perspectiva histórica, Stock (2016, p.35) pontua que o ambiente rural foi 
compreendido como maior em território e menor em povoação, considerando a agricultura como 
principal fonte de renda, produção e trabalho, sendo este ramo de atividade predominantemente 
composto por atores da agricultura familiar. Esta “[…] é caracterizada por sua produção 
ser orientada para a satisfação do bem-estar da família, antes mesmo da comercialização de 
excedentes. Isso ocorre por não haver separação entre gestão e trabalho, estando ambos sob a 
responsabilidade da família’’. 

Desta forma, este tipo produção de pode ser considerado um importante fator para o 
desenvolvimento e a manutenção dessa população rural, conforme destaca Stock (2016), além 
do ambiente ser a principal fonte de renda da unidade familiar, também é considerada como 
unidade de produção e reprodução social. Outro fator é a criação de laços com o ambiente 
em que vivem, que pode ser passado de geração em geração, desenvolvendo a sensação de 
pertencimento àquela terra. 

A herança da terra entre as gerações é considerada, por Machado (2017, p.20), como um 
processo de sucessão familiar que se baseia na necessidade de manter as propriedades no seio 
familiar, este um importante contribuinte para a manutenção da população rural. No entanto, em 
contrapartida, as novas gerações não seguem a regra, atualmente “[…] o processo de sucessão 
familiar está cada vez mais sendo desconsiderado pelas atuais gerações, pois os jovens não 
pretendem desenvolver as atividades que são realizadas atualmente pelos seus pais.”.
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Como consequência a isso vem sendo observado a diminuição de mão de obra para este 
setor, consequentemente as máquinas cada vez mais equipadas se apresentam como solução. 
Alguns jovens buscam novas capacitações para se adequar a tais mudanças, mas com o retorno 
salarial mais alto acabam ficando em grandes centros já que na área rural este retorno é mais 
demorado, pois muitas atividades exercidas com a família são de retorno anual. Portanto, a mão 
de obra baixa e o retorno financeiro a longo prazo são alguns dos fatores apontados na pesquisa 
de Machado (2017) que se sobressaem em relação à permanência no campo, mesmo com as 
influências da família.

2.2 A PSICOLOGIA NO AMBIENTE RURAL

O processo histórico da psicologia como ciência foi desenvolvido predominantemente 
no meio urbano. Conforme aponta Albuquerque (2002), os movimentos e instrumentos 
desenvolvidos para uso do psicólogo foram baseados na população urbana, bem como as 
preocupações sociais acerca do processo de constituição e desenvolvimento do ser social. As 
questões relativas ao ambiente rural foram deixadas de lado durante certo período, levando 
ao afastamento da população rural, sem levar em consideração que grande parte da população 
brasileira advinha desse meio rural.

Para Lopes (2007), a aproximação da psicologia com a questão da terra está relacionada 
com o questionamento e incitação de movimentos sociais e políticos do campo, processos que 
trouxeram novas possibilidades de estudos e trabalho para a ciência. Silva e Macedo (2017) 
apontam que este movimento ocorreu na passagem do século XIX para o XX, em que se 
disseminou o entendimento de uma dualidade entre o rural, considerado como um ambiente 
atrasado, e o urbano, como um meio mais desenvolvido e tecnológico. 

Entre as décadas de 1920 e 1930, os norte-americanos passaram a pensar o urbano e o 
rural como um conjunto. De acordo com Silva e Macedo (2017, p. 817), “[…] foi a partir da 
sociologia rural norte-americana, que o rural se tornou um problema de pesquisa particular 
e objeto de investigação sociológica, consolidando-se teórica e metodologicamente o âmbito 
das ciências sociais”. Dentro desta perspectiva os conceitos eram observados como uma 
continuidade, em que se passava de um espaço a outro, cada um com suas características e 
particularidades.

Em 1970, a sociologia rural passa por uma crise em seus pressupostos, que começam a 
ser questionados, por olhar apenas para o rural como ambiente físico social, deixando de levar 
em consideração as relações estabelecidas neste meio. As autoras mostram que surge então 
a sociologia da agricultura para estudar estes fenômenos relacionais. Foi somente a partir de 
1980 que a agricultura no Brasil passou a ser vista, considerando os estudos desenvolvidos pela 
sociologia da agricultura, trazendo novas formas positivas de olhar as ruralidades, que se seguiu 
na década seguinte.
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Decorrente a esse entendimento alguns debates sobre as relações campo-cidade tomam 
perspectivas que apontam para a valorização do rural e as limitações do modelo de urbanização. 
Para Silva e Macedo (2017, p. 819), “[...] entre as diferentes posições e sentidos, destaca-
se rural enquanto um lugar específico de vida e de trabalho, sendo ampliado o olhar acerca 
de sua diversidade e potencialidades, relacionadas aos aspectos econômico, social, cultural, e 
patrimonial.”. 

Surge então outra linha de debate da ciência nas questões rurais, a antropologia, que 
repensou o conceito de ruralidade, quebrando alguns paradigmas existentes desde a sociologia 
rural americana. Desta forma traz a compreensão de que o meio rural não se reduz apenas ao 
espaço físico, mas também representa uma rede de relações sociais em que, conforme Silva e 
Macedo (2017, p. 819 apud Carneiro, 1998, p. 53), “[…] modos de vida e heterogeneidades 
criadas por meio de diversos atores individuais e coletivos, que se apropriam de maneira 
diferente de bens materiais e simbólicos, conformando uma complexa rede de sociabilidades”.

a) a noção de identidade territorial passa por um processo de ressignificação de 
uma noção de território herdado da modernidade para uma nova noção associada à 
natureza e aos processos de produção e reprodução da vida; b) as disputas territoriais 
expressam diversos e diferentes interesses, como rurais e urbanos e locais/nacionais/
globais, entre outros, e c) o território expressa disputas sociais e políticas nas quais são 
construídas identidades sociais. (SILVA;MACEDO, 2017, p. 819 apud MOREIRA, 
2005).

Na realidade brasileira um dos avanços ao se pensar o rural foi a política pública 
“Territórios da cidadania”, desenvolvida pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário 
(BRASIL, 2008), que define o ambiente rural e visa desenvolver estratégias mais eficazes para o 
desenvolvimento desse espaço. Sendo assim, de acordo com este documento, o território rural é 
definido conforme suas características no que se refere a identidade social, cultural e econômica, 
o que amplia o entendimento geral sobre o rural. Então, o que antes era compreendido apenas 
pelo espaço físico e pelas atividades ali desenvolvidas, passa a ser visto como um ambiente 
que possui diferentes construções sociais, em que seus habitantes estabelecem relações e se 
desenvolvem em conjunto com o ambiente.

Silva e Macedo (2017) apontam que os primeiros trabalhos começaram a ser publicados 
em 1940 e seguem até hoje. Destaca-se o período de 2010 a 2015 em que foram publicados 28 
artigos, abordando os mais variados temas, como relações grupais, formas de vida no campo, 
identidades, entre outros. Neste sentido entra a psicologia como escola pensadora no debate 
referente às características e relações do meio rural. O campo da psicologia social buscou trazer, 
a partir dos estudos norte-americanos, algo que se enquadra na realidade brasileira. 

A psicologia sempre buscou, ao longo de sua história, compreender o ser humano 
individualmente, no entanto, também é importante que se leve em consideração as influências 
sociais deste, como aponta Lane (1981). Desde o momento em que nasce um indivíduo, ele está 
exposto a estas influências que vem de seu grupo social e o acompanharão por toda sua vida, a 
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relação que ele estabelece entre indivíduos e a sociedade é o objeto dos estudos da psicologia 
social, da mesma forma que vem sendo apresentada no meio rural.

2.3 O JOVEM E AS PROJEÇÕES DO FUTURO

Para começar a se tratar sobre a juventude, é preciso caracterizar esta fase, colocando 
em vista as questões sociais relacionadas a ela. Desta forma os autores trazem a juventude como 
a principal fase para a formação da identidade social.

A juventude é uma categoria social e historicamente construída em que as características 
variam de acordo com o contexto em que se encontram inseridas, de forma que na 
compreensão dos jovens rurais se deve levar em conta as transformações que ocorrem 
na sociedade rural, tais como a diversificação das atividades produtivas, para além da 
agrícola; maior integração do rural com o urbano; transformações dos estilos de vida e 
valores; melhoria da mobilidade geográfica e descentralização política administrativa. 
(LOPES; CARVALHO, 2015, p.573). 

Comumente relaciona-se esta fase como um determinante sobre o futuro, sobre a 
profissão que deseja ou mais precisamente sobre o que desejam ser na vida. Para Alves e Dayrell 
(2015), a questão profissional em relação ao futuro de jovens é um importante fator, no entanto, 
não deve ser limitado a isso, pois pensar em projetos de vida deve ser ampliado pensando na 
condição humana, levando em consideração questões afetivas, sociais, financeiras e os desejos 
individuais.

Conforme Machado (2004), o projeto de vida é algo individual, em que o ser humano 
busca realização e orientação, partindo dessa ideia, não se deixa de lado o social, as influências 
sociais do sujeito, mas amplia a dimensão fundamental de que o futuro deve ser um projeto 
próprio, seja pensado por um jovem ou por um adulto, que não pode ser pensado por um outro 
como por exemplo, o pai projetar pelo filho ou um professor projetar pelo aluno. 

Baseado nesse pressuposto, a história de vida individual condiciona o futuro e a 
construção da identidade de cada um. Neste sentido, Alves e Dayrell (2015) afirmam que este 
período é de decisão em que o jovem começa a desconhecer o seu próprio eu da infância, de 
seus gostos e vontades e se depara com novos desejos que vão além da referência familiar, mas 
também dos amigos. Ocorre um movimento de despertar, onde se faz necessário a colocação 
de objetivos de vida, daí a necessidade de um projeto, que cabe a suas possibilidades e desejos. 

Tendo em vista a construção de identidade, considera-se também a realidade social, o 
que o sujeito que idealiza o projeto conhece da sua realidade e como garante sua sobrevivência 
nos meios que tem disponíveis. Existe um campo de possibilidades que se relaciona com a 
escolhas do sujeito, que não dependem exclusivamente deste, mas também de seu entorno. No 
entanto, migração era um dos desejos dos jovens ao terminar o ensino médio, mas que estes 
tinham diferentes realidades.
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Não migra quem quer; migrar quem pode, quem reúne as condições (em geral 
econômicas, mas não só) necessárias para tal. Mesmo para os projetos de migração 
irregular, em que a condição financeira é um dos aspectos decisivos, o indivíduo precisa 
reunir disposição pessoal para se submeter a todas as adversidades da empreitada. 
(ALVES; DAYRELL, 2015, p. 379).

 Os autores ainda destacam que existem alguns pontos fortes que influenciam a tomada 
de decisão sobre o futuro, como a escolha de uma profissão que seja valorizada, as relações 
afetivas estabelecidas com pessoas de outras cidades, até mesmo uma fuga da realidade que 
existe em seu próprio ambiente familiar. 

 No debate acerca dos projetos de vida da juventude “[...] é importante não se perder 
de vista que, ao falar da juventude, está se falando de uma etapa da vida em que os sujeitos 
estão vivenciando, de modo mais intenso, os processos de construção de identidade, de 
experimentação, de exercício de autonomia” (ALVES; DAYRELL, 2105, p.381). Então, se 
por um lado se leva em consideração a questão social, as possibilidades do campo e da família, 
é necessário reconhecer as aptidões individuais, as vontades e suas próprias características. 
Seja qual for o indivíduo, este precisa assumir as responsabilidades pelo seu próprio caminho 
e requer de apoio do seu círculo social neste quesito, sendo estes seus familiares, amigos e 
instituição de ensino na qual está inserido.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
 
 A presente pesquisa está embasada nos princípios das ciências sociais em que, de acordo 

com Minayo (2016), a sociedade como um todo existe e se desenvolve de diferentes formas, a 
partir do período histórico vivenciado. Desta forma, é importante destacar a relevância histórica 
para o processo de pesquisa. Em meio a este trabalho, o pesquisador não está sozinho, pois 
depende dos sujeitos submetidos a pesquisa. Conforme a autora Minayo (2016, p. 13) traz “[...] 
todos os seres humanos, em geral, assim como grupos e sociedades específicas dão significado a 
suas ações e as suas construções, são capazes de explicitar as intenções de seus atos e projetam e 
planejam seu futuro, dentro de um nível de racionalidade sempre presente nas ações humanas”.

 O estudo caracteriza-se como pesquisa de campo, descritiva com abordagem quantitativa 
e qualitativa. Minayo (2016) aponta a grande diferença em relação às pesquisas unicamente de 
cunho quantitativo, pois as qualitativas, ao buscarem os fenômenos, se aprofunda no ambiente 
social em que estão inseridos os indivíduos, trazendo resultados mais significativos. 

3.1 PARTICIPANTES DA PESQUISA

 A pesquisa foi realizada com alunos do curso de Empreendedorismo Rural promovido 
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pelo Senac na cidade de Santa Terezinha/SC com idade entre 14 e 16 anos, cujo a principal 
atividade de trabalho vem da agricultura familiar. As entrevistas ocorreram por meio de um 
questionário estruturado com perguntas objetivas e descritivas, na plataforma Google Forms, 
cujo o objetivo foi conhecer a realidade destes jovens, seu ambiente familiar, bem como 
questioná-los acerca de suas idealizações do futuro.

O grupo é composto por 64 alunos destes, 22 responderam, tendo em vista que a resposta 
ao mesmo não era de caráter obrigatório. Conforme salienta Triviños (2009), as perguntas não 
vem a priori, são embasadas na teoria que sustenta a presente pesquisa buscando compreender 
o desejo deste grupo de jovens sobre suas pretensões futuras a partir de sua realidade atual. 

4 APRESENTAÇÃO DA CIDADE E DO CURSO

O município catarinense de Santa Terezinha é localizado na microrregião do Alto Vale 
do Itajaí, fazendo parte da bacia do Rio Itajaí. Os primeiros imigrantes da localidade instalaram-
se no final do século XIX e início do século XX e enfrentaram não só os obstáculos oferecidos 
pelo confronto com os povos tradicionais ali instalados, mas também com a realidade do 
território coberto pela mata atlântica. De acordo com a Associação dos Municípios do Alto Vale 
do Itajaí (AMAVI), o ano oficial de colonização foi em 1940, embora a emancipação política 
tenha sido conquistada em 26 de setembro de 1991, anteriormente o município era um distrito 
da cidade de Itaiópolis.

De acordo com o IBGE (2010), 82,7% da população de 7254 habitantes se encontra em 
comunidades rurais, localizadas em 2198 estabelecimentos agropecuários (propriedades) (IBGE, 
2017). Destaca-se a cultura Ucraniana frente às demais vertentes de colonização, sobretudo no 
distrito de Craveiro, onde usos, costumes e arquitetura histórica se mantém e são repassadas 
através das gerações. A comunidade trabalha na agricultura e valoriza as tradições herdadas, 
preservando residências antigas, o resgate da culinária, da música, da dança e do artesanato 
típico. Na Igreja Ascensão de Nosso Senhor, as missas e celebrações são realizadas no idioma 
ucraniano. Santa Terezinha realiza festas locais, como a de emancipação do município, a de 
Nossa Senhora Aparecida e da Imaculada Conceição.

Verificou-se ao longo do tempo, em especial comparando-se os censos demográficos 
do IBGE dos anos de 2000 e 2010, um declínio na população rural na cidade, que passou de 
7698 (87,1%) para 7254 (82,7%) habitantes. Esta percepção tem aumentado muito nos últimos 
anos e o município tem buscado maneiras de contrapor esse movimento. A principal cultura 
agrícola produzida no município é o Fumo com 1327 propriedades (60,37% do total), ocupando 
4.628,496 hectares.
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5 RESULTADOS

 O questionário disponibilizado não era de caráter obrigatório, desta forma 22 alunos 
responderam à pesquisa, sendo 12 do sexo feminino e 10 do sexo masculino. Destes, as idades 
variaram sendo 7 de 14 anos, 13 de 15 anos e 2 de 16 anos. Todos foram questionados sobre 
o histórico da família em relação ao trabalho na agricultura e 20 responderam que a família 
sempre trabalhou com agricultura, apenas 2 alunos vinham de famílias que não estavam a longo 
tempo no ramo agrícola.

 
Figura 1: Histórico de trabalho familiar na agricultura

Fonte: Pesquisa dos autores.

Todos foram questionados sobre as vantagens em ser agricultores. Acerca disso, 7 
alunos responderam que a liberdade em gerir o próprio negócio, escolher o que produzir, como 
plantar, ter domínio sobre o próprio tempo. Para 7 alunos as vantagens estão ligadas a sua 
própria qualidade de vida, pois o tempo livre, o contato com a natureza, transmitem calma e 
tranquilidade diminuindo o estresse encontrado nas cidades maiores. Do total de respostas, 
outras 5 relataram que a promoção de qualidade de vida para a sociedade por meio de seu 
trabalho, visando diminuir o uso dos agrotóxicos é uma das vantagens da vida desta cultura. 
Outra vantagem destacada por outros 3 jovens foi a obtenção de alto lucro a partir da terra.

Ao ser levantada a questão das dificuldades encontradas pelos jovens em relação ao 
exercício da agricultura, 7 alunos apontaram que as mudanças climáticas, o espaço das terras, 
bem como as estradas e a distâncias dos serviços públicos de saúde, parques, lojas, entre outras 
formas de acesso às necessidades básicas. O segundo ponto que recebeu destaque dos alunos, 
está relacionado à instabilidade financeira, insegurança e a pouca renda vinda deste negócio, 
que foi apontado por 6 alunos. Para 3 alunos, a principal dificuldade é a falta de conhecimento 
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técnico, pois tudo o que sabem vem sendo passado pelos mais velhos. Outros 3 alunos destacam 
o pouco apoio das organizações governamentais e a falta reconhecimento das atividades. Para 2 
alunos os insumos utilizados para o plantio causam muitos prejuízos a sua saúde, bem como a 
força física exigida para a realização do trabalho. Apenas 1 aluno relatou que não vê nenhuma 
dificuldade no trabalho, a não ser que não gosta do que faz. 

 Quando questionados sobre a origem da propriedade entre própria, para aqueles que 
trabalhavam em seu terreno, ou arrendada, em que alugavam a terra especificamente para o 
plantio, 21 alunos responderam que é própria e 1 aluno respondeu que a família trabalha em 
terra arrendada. Daqueles alunos, cujo a família é proprietária da terra, 16 responderam que 
receberam por meio de herança, 4 foram casos em que a família comprou a propriedade e 
apenas 1 aluno não soube responder. 

Este aspecto é importante dentro de uma contextualização de agricultura familiar, 
predominante entre o público pesquisado. Abramovay (1992) ressalta três traços básicos da 
agricultura familiar: a) os membros estão relacionados por parentesco ou casamento; b) a 
propriedade dos negócios é usualmente combinada com controle gerencial; e c) o controle é 
transmitido de uma geração para outra dentro da mesma família. Essa relação com a propriedade, 
destacada por Silva e Mendes (2010), é outro traço marcante na agricultura familiar, sendo a 
noção de propriedade e o pertencimento ao território ou a comunidade é muito presente no 
cotidiano. Geralmente, é nessa mesma unidade produtiva que os antepassados do atual produtor 
viveram e constituíram suas famílias, o que torna a propriedade carregada de um sentimento de 
pertencimento, posse e identificação.

Em relação à permanência no campo, 16 alunos têm a perspectiva de permanecer no 
campo, sendo que destes 9 alunos relataram que a motivação vem do retorno financeiro e das 
possibilidades de investimentos no terreno; 3 destacaram a qualidade de vida no campo e o 
gosto pela moradia; 2 disseram que a vontade de permanência está relacionada à possibilidade 
de trazer novas culturas de plantio para a terra. A influência familiar para que continuem o 
negócio acompanhou o relato de 2 alunos e 1 aluno relata que deseja ficar no campo, mas 
gostaria de ter mais incentivo do governo.

Em contrapartida, 2 alunos informaram que tem interesse em sair apenas para buscar 
melhores oportunidades acadêmicas e, posteriormente, retornar com o objetivo de investir e 
aplicar os estudos em sua propriedade. Do total de respostas obtidas, 4 alunos relataram que 
não têm a intenção de permanecer no campo, sendo 2 destes ter influência da questão renda 
financeira que teriam se vendessem a propriedade. Um dos alunos apontou que deseja sair para 
fazer faculdade, mas ainda que se fosse para ficar, daria continuidade ao projeto desenvolvido 
no curso e um aluno disse não ter nenhuma influência para sua saída.

Neste ponto, conforme apontado por Alves e Dayrell (2015), as projeções dos jovens 
nem sempre estão relacionadas às questões de trabalho ou estudos, eles são baseados nas 
possibilidades da realidade de cada um. Os jovens da pesquisa destes autores mostraram que 
após o término do ensino médio eles migrariam para a cidade com o desejo em se estabelecer 
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em profissões de alto reconhecimento como policial ou médico. No entanto, para os jovens 
desta pesquisa, o desejo de ficar se sobressaiu, mesmo que para alguns deles a possibilidade do 
estudo ainda existia. O resultado pode ser considerado consequência do acesso destes jovens 
ao programa de Empreendedorismo Rural, quando tiveram a chance de olhar as possibilidades 
existentes no meio em que vivem e assim escolher a partir de seus desejos.

Todos foram questionados que se fosse verdadeira sua mudança para a cidade e 
questionado qual seria a atividade de interesse, 16 alunos apontaram que tem desejo em estudar 
para seguir profissões específicas como pedagogia, direito, engenharia civil e outras voltadas 
para a área da saúde. Do total 3 alunos apenas trabalhariam em comércios ou empresas e outros 
3 desejam ter um negócio próprio, havendo a possibilidade de estar relacionado ao campo, 
como uma loja de artigos rurais. 

Com a intenção de conhecer um pouco mais sobre a realidade em que vivem estes 
jovens, foram questionados qual a principal atividade desenvolvida em suas propriedades. 21 
alunos apontaram para a fumicultura, cultura característica daquela região que exige grande 
esforço físico, mas que tem boa rentabilidade ao término do plantio. Apenas 1 aluno descreveu 
que a atividade exercida é o plantio de soja, a qual exige menos mão de obra e sua renda é muito 
boa. A partir deste questionamento, foi levantado se havia interesse em modificar a cultura 
de plantio no futuro, em caso de permanência. Apenas 21 alunos souberam responder a esta 
questão, sendo que destes, 19 alunos responderam que sim e 2 não tem interesse em mudar a 
cultura de plantio.

Essa mudança de atividade está relacionada a apropriação da terra, tornando-a sua quando 
recebê-la como herança. As atividades destacadas foram das mais variadas como o interesse em 
trabalhar com produtos orgânicos, diminuir o uso de agrotóxicos, adequar a propriedade de 
acordo com as exigências do turismo rural, cultivar outras espécies que exigem esforço menor 
e até mesmo a inserção do trabalho com animais em suas terras.

Duas características podem ser destacadas com as respostas obtidas no grupo, muitos 
deles vêm de família que recebeu a terra em que vivem por meio de herança, sendo assim eles já 
esperam que essa tradição seja continuada para com eles. Desta forma, eles desenvolvem seus 
projetos de vida baseado nas possibilidades existentes em seu ambiente, neste caso, envolvem 
projetos para a propriedade no futuro, bem como utilizam da realidade em que vivem e com a 
qual já estão acostumados.

Por fim, todos foram questionados se havia referências da família (irmãos, tios, primos) 
que já saíram do campo para morar na cidade. Todos os entrevistados responderam que sim e as 
motivações para a saída eram variadas: 5 alunos informaram que buscavam um trabalho melhor. 
Outros 5 alunos relataram que seria uma promessa de vida melhor, devido às dificuldades 
financeiras, em outras 3 respostas foi encontrada a procura de conhecimentos, fazer faculdade e 
trabalhar na cidade para terem novas experiências de mercado de trabalho. No entanto, 2 alunos 
relatam que na cidade a vida era mais fácil e menos cansativa, já que no campo estavam sem 
perspectivas de vida. 
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 Como um dos resultados desta pesquisa, percebe-se que para aqueles jovens em que 
permanece o desejo em sair do meio rural, desejam ir para a cidade em busca de uma vida 
melhor, de outras oportunidades. Assim como seus familiares que saíram do campo, seus 
desejos estão entre fazer faculdades e procurar outras opções de trabalho com menos esforço 
físico, renda garantida e horários de trabalho fixo. Esta ideia confirma o que aponta Alves e 
Dayrell (2015), quando dizem que mesmo com a realidade de cada, o futuro deve ser pensado 
de forma individual, mas baseada nas influências de pessoas próximas. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 O principal objetivo deste trabalho foi, além de analisar os desejos da juventude rural, 
buscar uma aproximação das teorias que envolviam os conceitos da agricultura familiar, 
psicologia e a juventude. Para isso se fez necessário a aproximação das condições de realidade 
em que os participantes estão situados, seguindo os preceitos da psicologia social, pois esta 
considera que as atividades desenvolvidas no meio social de cada indivíduo diz muito sobre sua 
formação individual.

O processo de migração entre culturas é algo que vem sendo estudado ao longo dos 
anos por diversas áreas da ciência, quando relacionadas ao meio rural e a agricultura familiar 
percebesse a grande influência da família no processo, seja ela para permanecer ou migrar, bem 
como pode ser observado que a fuga da realidade também acontece e tem grande influência no 
processo.

 No decorrer da história da psicologia como ciência, vem se desenvolvendo trabalhos no 
meio urbano, como foi apontado neste trabalho, essa visão vem se modificando de forma que aos 
poucos este ramo ganha espaço neste meio e contribui de diversas formas para qa compreensão 
das particularidades e qualidades do ambiente rural. Este ponto pode ser observado durante os 
resultados da pesquisa, a maioria dos jovens ressaltou que a qualidade de vida no meio rural os 
influencia para permanecer, mesmo com as distancias e dependência dos meios externos que 
foram apontadas. 

 Em relação às literaturas discorridas no trabalho sobre a agricultura familiar, 
principalmente no que se refere ao processo de sucessão das terras pelas gerações mais novas das 
famílias, os autores apontaram que este fator não vem sendo considerado, que não condiz com 
os jovens desta pesquisa, pois acreditam e esperam por este processo para o desenvolvimento 
de suas atividades de trabalho futuras. Bem como para eles, um dos pontos negativos se refere 
aos serviços braçais e as dificuldades com relação ao retorno financeiro, o que foi constatado 
nos resultados.

Destacou-se durante o processo de pesquisa que um dos fatores apontados pelos 
participantes que favoreceu o desejo em permanecer no campo, foi a participação no curso 
promovido pela prefeitura da cidade, mostrando a influência também da educação sobre as 
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perspectivas do futuro da juventude. Este período da vida é acompanhado por mudanças, sejam 
elas físicas, biológicas ou sociais, desta forma quando se considera este aspecto as influências 
externas devem ser levantadas, de acordo com a realidade em que estão situados os jovens, pois 
é a partir dela que ele desenvolve suas projeções para o futuro.
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ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES REMOTAS PARA ATENDIMENTO AOS 
ESTUDANTES COM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM

Eladio Sebastián-Heredero1

Jociane Oliveira Nunes Gonçalves2

RESUMO
Os processos de ensino e aprendizagem são complexos e determinados por inúmeras variáveis. Estes processos 
apresentam dificuldades derivadas não apenas do ensino, mas também da aprendizagem. As características das 
dificuldades de aprendizagem são diversas e de diferentes origens, superando o que seria apenas o público-alvo 
da Educação Especial (PAEE). Estas dificuldades precisam ser conhecidas pela instituição de ensino para planejar 
e pelo professor para desenvolver as práticas educativas que atendam aos estudantes. Este trabalho visou analisar 
as práticas educativas com os estudantes que apresentam dificuldades de aprendizagem, dos quartos e quintos 
anos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Nesse sentido, consistiu na análise documental dos questionários 
(direcionados aos professores dos quartos e quintos anos e outro para a direção/coordenação pedagógica) baseados 
em tópicos organizacionais e de estratégias dos participantes no desenvolvimento das práticas educativas. Os 
resultados mostraram que os professores identificam as dificuldades de aprendizagem de uma forma muito 
elementar e não sistematizada, mas se observa a tentativa de abarcar todos nas propostas metodológicas e nos 
recursos utilizados para efetivar a prática educativa. Percebe-se que há intencionalidade em construir práticas 
inclusivas, nas quais se considera como o estudante aprende, com base na concreção das dificuldades que 
apresentam e também, como as práticas educativas são desenvolvidas para atendê-los.

Palavras-chave: Dificuldade de aprendizagem. Educação inclusiva. Atividades remotas.

ABSTRACT
The teaching and learning processes are complex and determined by numerous variables. These processes present 
difficulties derived not only from teaching, but also from learning. The characteristics of learning difficulties 
are diverse and from different origins, surpassing what would only be the target audience of Special Education 
(TASE). These difficulties need to be known by the educational institution to plan and by the teacher to develop 
educational practices that serve students. This work aimed to analyze the educational practices with students 
who have learning difficulties, from the fourth and fifth years of the Initial Years of Elementary School. In this 
sense, it consisted of the documental analysis of the questionnaires (aimed at fourth and fifth grade teachers and 
another for pedagogical direction/coordination) based on organizational topics and strategies of the participants 
in the development of educational practices. The results showed that teachers identify learning difficulties in a 
very elementary and non-systematized way, but there is an attempt to encompass everyone in the methodological 
proposals and in the resources used to carry out the educational practice. It is noticed that there is an intention 
to build inclusive practices, in which it is considered how the student learns, based on the concreteness of the 
difficulties they present and also, how the educational practices are developed to assist them.

Keywords: Learning difficulty. Inclusive education. Remote activities.

1 INTRODUÇÃO

O aprendizado acontece de forma singular no indivíduo e a apropriação do conhecimento 

1 Doutor em Educação pela Universidade de Alcalá (Espanha). Professor Visitante Estrangeiro no 
Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEdu/FAED) UFMS. Brasil. (eladio.sebastian@ufms.
br)
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é vista como um conjunto de processos psicológicos internos, envolvendo a abstração, a 
generalização e a formação de conceitos, assim sua construção acontece por meio de significados 
e símbolos (VIGOTSKI, 2010). Por essa razão, a prática educativa é de forma complexa, pois 
justamente neste período de escolarização as dificuldades de aprendizagem se tornam mais 
perceptíveis e podem ser definidas como a não correspondência do esperado para a faixa etária. 

Sabe-se que as dificuldades de aprendizagem aparecem com mais evidência durante 
o período de escolarização e atinge a todos em algum momento da trajetória humana (SE-
BASTIAN-HEREDERO, 2010). Nesse sentido, é a escola que deve ter como objetivo garantir 
condições para que todos os estudantes aprendam e obtenham êxito na escolarização e, por 
extensão, minimizar as suas dificuldades na aprendizagem.

A diversidade existente nas escolas contempla uma ampla dimensão de características 
pessoais que, por sua vez, origina as dificuldades de aprendizagem derivadas das formas de 
aprender e das diferentes formas de ensinar. As dificuldades de aprendizagem estão relaciona-
das com uma variedade de causas que podem afetar qualquer área do desempenho acadêmico. 
Martín e Marchesi (1996) afirmam que estas causas podem estar relacionadas

[...] à dificuldade dos alunos para colocar em prática, rotinas de planejamento e 
controle dos processos cognitivos, envolvidos na realização de uma dada tarefa. Essas 
dificuldades são consideradas como níveis de menor realização, decorrentes do uso 
inapropriado dos mecanismos do processamento da informação; e não proveniente de 
deficiências de capacidade ou inteligência. (p. 41)

Porém, desde uma perspectiva mais ampla e buscando uma forma de organização, que 
não é única ou completa a estes estudantes, também pode-se estender esta categorização aos:

– Portadores de deficiência mental, visual, auditiva, física e múltipla; 
– Portadores de condutas típicas (problemas de conduta); 
– Portadores de superdotação ou altas capacidades. 
– Ou como decorrência de condições individuais, econômicas ou socioculturais 
dos alunos: 
– Crianças com condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais e sensoriais 
diferenciadas; 
– Crianças com deficiência e bem-dotadas; 
– Crianças trabalhadoras, ou que vivem nas ruas; 
– Crianças de populações distantes ou nômades; 
– Crianças de minorias linguísticas, étnicas ou culturais;
– Crianças de grupos desfavorecidos ou marginalizados. (SEBASTIÁN-HEREDERO, 
2010, p. 196).

Para poder entender as dificuldades de aprendizagem, é preciso compreender os 
elementos e os fatores relacionados ao seu desencadeamento, pois esses por vezes, estão ligados 
não apenas à deficiência, mas também a diversas causas, destacando-se no fato de a presença do 
professor como guia não acontecer. Um ponto relevante na prática educativa quando se refere às 
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dificuldades, é a identificação dos estudantes, preferentemente o antes possível, e a compreensão 
dos fatores que levam ao seu desencadeamento por médio da observação e o acompanhamento 
diário. Os professores precisam estar atentos a dois critérios, como nos ressalta o United 
States Office of Education (USOE), em 1977, para averiguar o aparecimento das dificuldades 
de aprendizagem: “(1) a criança não efectua realizações escolares comensuráveis com a sua 
idade e níveis de capacidade” e “(2) a criança apresenta uma discrepância significativa entre 
a sua capacidade intelectual e as suas realizações escolares” (USOE, 1977, p. 65083 apud 
MARTINS, 2006, p. 62), pois carecem de uma sistematização adequada na sua aprendizagem 
para o enfrentamento das dificuldades. Obviamente, isso foi muito difícil de ser observado na 
pandemia, por conta da inexistência de sequência e acompanhamento nas atividades escolares, 
mas as dificuldades de aprendizagem foram aumentando. 

Os estudantes apresentam dificuldades de aprendizagem e necessidades educativas 
entendidas como aquelas que derivam das dificuldades para aprender, sendo maiores do que o 
normal, e que colocam o foco na educação e suas possibilidades e realizações, e não na deficiência 
ou características pessoais, algo que acontece no ato educativo, por conta da situação especial 
escolar vivida na pandemia passou a se acentuar. Assim, atender às necessidades educativas 
“[...] implica que os grandes fins da educação devem ser os mesmos para todos os alunos, para 
garantir igualdade de oportunidades e inserção futura na sociedade” (MARCHESSI; COLL; 
PALACIOS, 2014, p. 413).

Essas especificidades elencadas são as mais encontradas no espaço escolar, salienta-
se que a existência delas na escola não significa que esses alunos não vão se desenvolver, 
apenas carecem de uma atenção por parte da escola e curricular para a construção de um 
ambiente inclusivo e que as habilidades deles sejam potencializadas, pois todos têm potencial 
para aprender, por isso a importância de conhecê-las e, fundamentalmente, elaborar estratégias 
metodológicas para poder atendê-las e minimizá-las.  

Devemos ser conscientes de que é impossível falar de dificuldades de aprendizagem 
sem ao menos fazer alguma referência ao público-alvo da Educação Especial (PAEE), que 
faz parte dos que podem apresentar as dificuldades; entretanto, não exclusivamente todos os 
estudantes que apresentam dificuldades no processo de aprendizagem são pertencentes a este 
grupo. Esse grupo tem sido muito afetado pelas dificuldades de atendimento educacional na 
época da pandemia o que pode ter acentuado suas dificuldades, e sobre o que devemos refletir 
desde as práticas educativas inclusivas.

A escola é diversa por natureza, assim como a sociedade, os estudantes possuem 
características distintas e isso precisa ser considerado nos documentos que normatizam o ensino 
na escola, bem como na sua organização e no planejamento. O atendimento dessa diversidade 
visa à inclusão, a fim de que todos tenham oportunidades para a aprendizagem. Nessa linha de 
pensamento, Ainscow (2009, p. 20) enfatiza que a inclusão envolve “os processos de aumentar 
a participação de estudantes e a redução de sua exclusão de currículo, culturas e comunidades 
de escolas locais”, sendo imprescindível a criação da cultura inclusiva, um dos passos para 



107

Revista Caminhos, On-line, “Humanidades”, Rio do Sul, ano 13 (n. 48), p.104-113, abr./jun. 2022.

promoção da inclusão. 
Como já indicado, não todas as pessoas com dificuldades de aprendizagem têm associada 

uma deficiência, pois é essa uma condição do ser humano em algum momento da sua vida ou 
em alguma área de conhecimento, porém quase todas as pessoas com deficiência, de uma forma 
ou de outra, têm relação com dificuldades de aprendizagem. Essas especificidades podem se 
apresentar no contexto educacional, todos possuem competência para aprender, apenas precisam 
de variados modos de organização e de práticas educativas para atendê-los e potencializar a 
aprendizagem. 

2 METODOLOGIA

Nesse sentido, a problematização neste estudo vai ao encontro de como são desenvolvidas 
as práticas educativas para os estudantes que apresentam dificuldades de aprendizagem neste 
tempo de pandemia. A pesquisa foi realizada no estado de Mato Grosso do Sul (MS) e o 
contexto da pesquisa concentrou-se nos 4os e 5os anos de duas escolas do município de Ponta 
Porã, localizado na região sul do estado, fazendo fronteira seca com a cidade de Pedro Juan 
Caballero, Paraguai (PY), participaram deste estudo, um profissional da educação da direção, 
um da coordenação pedagógica; três professoras regentes do quarto ano identificadas como 
P4a, P4b e P4c e duas professoras regentes do quinto ano identificadas como P5e e P5f, os que 
foram perguntados por médio de questionários sobre suas práticas, ao tempo que se fizeram 
analise dos planejamentos das salas dos professores escolhidos. 

Na trajetória da pesquisa geral, da que esta é um recorte, vivenciou-se um momento 
complicado com o fechamento de escolas e o ensino remoto, o que nos possibilitou outro tipo 
de dados e de análises que deram como resultado os dados aqui apresentados. 

A pandemia por covid-19 nos pegou de surpresa e muitas medidas foram tomadas para 
garantir a vida. Nesse viés, o Brasil precisou se (re)adaptar usando novos meios para continuar 
trabalhando, tanto empresas como instituições de ensino precisaram de organizar diversos 
modos de trabalhar para se ajustar às novas medidas de isolamento social. Diante dessa situação, 
o trabalho home office tomou força e, logo, as videochamadas passaram a fazer parte cotidiano 
para se conectar, as atividades remotas foram implantadas e o uso das tecnologias e aplicativos 
adquiriu um crescimento desconhecido ate então, o que trouxe como consequência fundamental 
a necessidade de aprendizagens continuas e complexas e a readequação dos espaços do lar em 
espaços de trabalho.

Na parte educacional, essas novas adequações geraram muitos desafios que refletiram 
sobre os planejamentos, ações, recursos e demais decisões que, consequentemente, impactaram 
nas aprendizagens dos estudantes. Essa realidade de mudanças afetou de forma mais direta aos 
estudantes com desvantagens, sejam de tipo socioeconômicas, pela falta de acesso a internet 
e dessa forma aos conteúdos e atividades propostas, ou com outras capacidades que foram 
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acentuadas nas formas diferentes de aprender que tinham em consequência das formas como 
eram apresentadas as tarefas e com isso o incremento das diferenças.

3 RESULTADOS

É tomando-se por base o planejamento que se concretiza a ação pedagógica, segundo 
Morán (2015, p. 17), a escolha da metodologia está diretamente relacionada com a forma como 
se pretende que os estudantes se desenvolvam, por exemplo, “[...] se queremos que sejam 
criativos, eles precisam experimentar inúmeras novas possibilidades de mostrar iniciativa”. 

As metodologias, nesse caso, são entendidas como os caminhos pelos quais o professor 
trilhará para desenvolver a sua prática pedagógica. Nesta análise, o foco deste estudo esteve 
na metodologia adotada pelos professores com os estudantes que apresentam dificuldades de 
aprendizagem. Nesse sentido, Freitas et al. (2008, p. 124-125) esclarecem que 

[...] a decisão pelo uso de uma ou outra metodologia de ensino é fator que depende 
tanto do conteúdo a ser ensinado como do nível de entendimento da turma em que ele 
será trabalhado. Depende, ainda, do entendimento que o professor tem sobre o que 
seja ensinar e aprender, bem como do que o espaço onde trabalha afirma e difunde 
em seu Projeto Político-Pedagógico. Em ambos os casos, é necessário que o professor 
conheça bem os seus alunos, saiba o nível de conhecimento desses sujeitos e, ainda, 
preveja o tempo de que dispõe para o desenvolvimento da atividade. (FREITAS et al., 
2008, p. 124-125).

Na perspectiva do Projeto Político Pedagógico (PPP) de uma das escolas estudadas, 
destaca-se que por meio das escolhas metodológicas o professor pode alcançar ações como:

XI – ser capaz de despertar nos alunos a consciência sobre as mudanças que a educação 
pode causar em suas vidas; 
XII – formar os alunos para a autonomia e o protagonismo juvenil com responsabilidade, 
através do uso das metodologias ativas em seu cotidiano escolar; (MATO GROSSO 
DO SUL, 2020, p. 14).

No PPP, enfatiza-se que, com base nos pontos fracos e fortes estabelecidos, eles se 
reúnem com o intuito de melhorar as metodologias e, assim, desenvolver uma prática educativa 
efetiva. Quando questionados no decorrer da coleta de dados como era a metodologia ou 
adaptações realizadas, a maioria dos participantes enfatizou que estas aconteciam sob duas 
formas, sendo possível perceber o destaque para a metodologia por jogos e a de pares. Por esta 
razão, destacam-se, a seguir, essas duas formas metodológicas.   

A metodologia por jogos traz a ludicidade como recurso para a compreensão melhor 
do conteúdo. Nesse sentido, das seis participantes, quatro professoras alegam que por meio de 
jogos e brincadeiras é possível evidenciar melhor um conteúdo para assimilação, e salientam, 
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ainda, que o trabalho pedagógico pautado na forma concreta é benéfico para o aprendizado, pois 
ocorre de forma prazerosa (P4c, P5f, P4a). 

Morán (2015, p. 18) é um dos autores que corroboram esta ideia de importância do uso 
das metodologias adequadas para garantir aprendizagens de qualidade e para todos ao sinalizar 
que:

Alguns componentes são fundamentais para o sucesso da aprendizagem: a criação 
de desafios, atividades, jogos que realmente trazem as competências necessárias 
para cada etapa, que solicitam informações pertinentes, que oferecem recompensas 
estimulantes, que combinam percursos pessoais com participação significativa em 
grupos, que se inserem em plataformas adaptativas, que reconhecem cada aluno e 
ao mesmo tempo aprendem com a interação […] Os jogos e as aulas roteirizadas 
com a linguagem de jogos cada vez estão mais presentes no cotidiano escolar. Para 
gerações acostumadas a jogar, a linguagem de desafios, recompensas, de competição 
e cooperação é atraente e fácil de perceber. Os jogos colaborativos e individuais, de 
competição e colaboração, de estratégia, com etapas e habilidades bem definidas se 
tornam cada vez mais presentes nas diversas áreas de conhecimento e níveis de ensino.

Uma das professoras perguntadas afirma que procura “sempre aplicar o lúdico, 
atividades com imagens para uma melhor absorção do conteúdo”. Exemplificando, sobre 
esta metodologia, outra professora, ao se referenciar aos conteúdos matemáticos busca que 
seus alunos “construam os sólidos, levo objetos para que eles possam manusear [...] é difícil 
perceber por meio de uma imagem apenas. [...] então construímos sólidos [...] eles conseguem 
assimilar o conteúdo e se divertem com as criações” diz esta professora, possibilitando que o 
momento da aprendizagem seja prazeroso. 

A metodologia de trabalho por pares foi outro recurso relatado que sugere o agrupamento 
de estudantes com e sem dificuldades nos modos organizativos da prática educativa, conforme 
sinalizaram duas professoras. Segundo Tabile e Jacometo (2017), a aprendizagem e o 
desenvolvimento 

[...] acontecem do plano social para o individual. Nesse processo, os sujeitos mais 
experientes de uma cultura auxiliam os menos experientes, tornando possível que 
eles se apropriem das significações culturais. Assim, entende-se que a construção de 
conhecimentos é uma atividade compartilhada, trazendo implicações importantes 
para a educação. (p. 79).

Os estudantes, segundo as professoras, trocam informações possibilitando o entendimento 
do conteúdo de uma outra forma; uma outra professora afirma que “se entendem melhor [...] 
tem um jeito diferente de falar um com o outro [...] o aluno aprende e ajuda o colega e ambos 
aprendem e ensinam juntos”. Nesta outra fala, é possível idealizar que a professora organiza a 
prática em torno do trabalho por pares, pois
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[...] as atividades em dupla dá muito resultado, porque o aluno consegue entender o 
que o colega está fazendo e falando, então ele se sente motivado para tentar entender o 
que o coleguinha está́ tentando passar, então eu uso mais uma metodologia de ajudar 
um ao outro, [...] então por isso que as duplas são muito importantes, aí você̂ monta 
de acordo com a diagnóstica, às vezes você é obrigada a colocar dois que são bons 
junto, porque ele não tem condições de auxiliar o outro com dificuldade porque ele é 
muito rápido, porque ele não tem paciência, então tem que ver tudo isso mas a partir 
do momento que ele descobre que ele ta ́ ajudando o colega e você consegue ver isso 
depois de um mês o trabalho rende muito em você se desgasta menos. (Professora4b)

As falas supracitadas possibilitam visualizar como é realizada e o quanto os estudantes 
se beneficiam com esta metodologia. Cabe pontuar que as aulas se iniciaram em 2020 de forma 
presencial e esses tipos de metodologias ainda eram possíveis de se realizar naquele momento. 
Foi na segunda quinzena de março de 2020 que as instituições escolares adotaram o formato de 
ensino remoto para a promoção da educação, em decorrência da crise sanitária instalada.

Nesse sentido, as atividades correspondentes a 2020, de todos os níveis escolares da 
instituição municipal foram disponibilizadas por uma plataforma própria da SEME, à qual todos 
tinham acesso. No caso da rede estadual, eram disponibilizadas por meio do Google Classroom 
e Google Forms, plataformas acessadas por professores e estudantes. Vale ressaltar que, no 
atual cenário de 2021, o ensino remoto ainda prevalece, pois, a população, gradativamente, está 
sendo encaminhada para a vacinação.

Sobre esta forma online, Morán (2015, p. 27) explica que “cada aluno desenvolve 
um percurso mais individual e participa em determinados momentos de atividades de grupo. 
Uma parte da orientação será via sistema [...] por professores [...] que orientarão os alunos 
nas questões mais difíceis e profundas”. O referido autor orientar, desta forma, o professor 
que, por sua vez, deverá explicar aos estudantes como será o desenvolvimento da atividade. 
Para exemplificar este processo, o quadro seguinte ilustra como os professores enunciam as 
atividades disponibilizadas aos estudantes. 
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Quadro 1 – Sugestões de como os estudantes poderiam realizar as atividades 
disponibilizadas durante o ensino remoto.

Disciplina Como estudar? (sugestões)

Língua Portuguesa

1� Nesta atividade o aluno vai ler o texto O que vou ser quando crescer com muita aten-
ção, e logo após responderá às questões solicitadas.

2� Nesta questão o aluno vai separar as palavras em sílaba de uma tabela anexada e clas-
sificar em monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba.

3� Nesta questão solicitar ao aluno que complete as palavras utilizando os encontros con-
sonantais.

4� Nesta questão solicitar ao aluno que leia com atenção as frases e que pontue correta-
mente as frases, utilizando a pontuação correta.

5� Solicitar ao aluno que leia as frases e escreva nos parênteses ao lado das frases, quais 
são as frases afirmativas e quais as frases são as negativas.

6� Nesta questão, solicitar ao aluno que escreva os substantivos (próprio e comum) do 
quadro no que corresponde corretamente cada palavra.

7. Nesta questão, solicitar que o aluno escreva nos parênteses ao lado das palavras, se 
corresponde ao gênero feminino ou masculino.

8� Solicitar que o aluno reescreva as frases, colocando no diminutivo as palavras desta-
cadas na atividade.

9� Solicitar que o aluno reescreva as frases, colocando no aumentativo as palavras desta-
cadas na atividade. 

Fonte: Planejamento escola E2, quarto ano (2020)3.

Neste atendimento remoto, as professoras gravaram vídeos explicativos das atividades, 
conversaram com os estudantes de forma privada em aplicativos de mensagens, dando suporte 
para os estudantes com algumas dificuldades e assessorando os familiares. Os estudantes 
enviaram fotos para registro das atividades e, para os pais que não tinham condições financeiras 
ou dificuldades no manuseio tecnológico, eram disponibilizadas as atividades de forma impressa, 
as quais podiam ser retiradas na escola dizem as professoras identificadas como 4a, 4b e 5e. 

A professora identificada como 4c afirma que quando se viam em situações nas quais 
os estudantes não conseguiam responder, faziam adaptações nas atividades para que pudessem 
compreender melhor como realizar a atividade. Quando viam necessidade, marcavam horários 
escalados pela própria instituição exclusivamente para atender às dificuldades, porém este 
serviço poucos professores informaram que os pais requeriam, e este tipo de atendimento era 
direito dos estudantes. Outra situação apontada, se refere ao fato de as devolutivas chegarem 
atrasadas em comparação ao tempo estipulado, isso se deveu ao contexto da instituição ser 
fronteiriço e alguns dos estudantes residirem no Paraguai e a fronteira estar fechada a fim de 
conter a pandemia afirma a professora identificada 4d.

Em referência às medidas tomadas para o PAEE, segundo o PPP, consistem em encaminhá-
los para o Núcleo de Educação Especial (NUESP), onde possuem diversos profissionais, como 

3 Disponível em: http://ead.tisocial.com.br/pontapora/.
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descrito no trecho abaixo dentro do regulamento do próprio Núcleo NUESP.

Em função dessas defasagens, por meio da NUESP (Núcleo de Educação Especial) 
a escola encaminha os alunos para sala de recursos, assistência médica, psiquiátrica, 
psicológica, oftalmológica e/ou odontológica. Alguns casos também são encaminhados 
à assistência social, à promotoria da infância e adolescência, ao conselho tutelar, mas 
nem sempre é dada uma continuidade no tratamento e acompanhamento dos mesmos. 
(MATO GROSSO DO SUL, 2020, p. 4).

Ressalta-se que quanto aos estudantes com dificuldades mais severas, pertencentes ao 
PAEE, as professoras regentes salientaram que dialogam com as professoras de apoio e com 
as professoras inseridas na sala de recursos, para que pudessem auxiliar no decorrer da sua 
prática. Entretanto, vale relembrar que o encaminhamento das atividades para o PAEE acontece 
por intermédio do professor especializado. Não foi possível ter acesso aos PEI dos estudantes 
PAEE.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Uma pesquisa do tipo estudo de caso tem muitas limitações no que se refere à validade 
e/ou generalização dos dados, porém, da mesma forma tem-se consciência de que aprofundar 
o conhecimento sobre as práticas educativas inclusivas desenvolvidas por professores pode 
oferecer subsídios para novas investigações sobre a mesma temática e, sobretudo, abrir a 
possibilidade de discussão com outras pesquisas similares para comparar dados.

O PPP revela que há menção sobre como são realizados os conselhos de classe, que 
visam dialogar sobre os estudantes, com suas dificuldades e singularidades, e também mostra 
como a equipe gestora realiza indagações aos estudantes sobre o que se pode melhorar na 
educação na perspectiva deles. Porém, não foi encontrado evidência sobre informações de 
como proceder quando o estudante apresenta tais dificuldades.

Na visão de alguns dos professores, se apresenta a busca por algumas formas de trazer 
em seu planejamento ações para que a aprendizagem ocorra para todos, por meio de atividades 
que realcem a motivação e o interesse dos estudantes. Nesses diálogos, percebeu-se o interesse 
de efetivar um planejamento em que todos aprendam, mas sabe-se que, no cotidiano escolar, 
nem sempre é possível planificar nos moldes inclusivos para atender a todos.

Em referência concreta ao ensino remoto, verificou-se que o planejamento se realiza 
de forma mecanizada, por meio de atividades que se iniciam com propostas em cada área do 
conhecimento e número de atividades preestabelecidas, algo aquém do desejável, dizem as 
professoras. Um questionamento recorrente neste trabalho foi se estudantes conseguem saber 
ou identificar o que é pedido por meio da informação passada a eles, uma vez que algumas 
professoras relataram que a experiência das devolutivas não foi positiva. Foram indagações, 
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nesse viés, que recorreram na efetivação deste trabalho.
Na escolha metodológica, percebe-se que a intencionalidade destas escolhas, relatadas 

pela amostra, está voltada para que a aprendizagem seja efetivada e que os estudantes com 
dificuldades alcancem os objetivos pelos meios escolhidos. As professoras investigadas 
salientaram duas formas principais de metodologias, a aplicada por meio de jogos e a mediante 
trabalho por pares. Essas metodologias trazem contribuições relevantes quando se trata da 
construção da aprendizagem, são percepções relevantes para se ter na qualidade de docente.

Por outro lado, no tocante ao ensino remoto, observou-se que os professores relataram 
a dificuldade das escolhas metodológicas, já que para dar uma resposta adequada isto se efetiva 
individualmente. Esse ponto acarretou identificar e adotar estratégias singulares para cada 
estudante e adaptá-las conforme as devolutivas fornecidas pelos estudantes.
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PANDEMIA, VIOLÊNCIA E GÊNERO: A NECESSIDADE DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS NO ENFRENTAMENTO AO FEMINICÍDIO

Karolaine Mendes1

RESUMO
Atualmente uma extrema direita ultraneoliberal caracterizada pelo conservadorismo, negacionismo, militarismo 
e fundamentalismo religioso esvazia as políticas públicas para minorias historicamente invisibilizadas. Dentre 
as minorias, é cabível citar raça, classe e gênero. Assim, numerosas formas de violação, violência à integridade 
física e psicológica, além da sobrecarga do trabalho não remunerado das mulheres se escancaram nas desiguais 
relações de gênero. Historicamente e culturalmente a reprodução da vida, do cuidado do lar é tido como função 
das mulheres. Os movimentos feministas espalhados pelo país fazem ecoar as vozes de mulheres nas mais variadas 
esferas sociais, por outro lado crescem discursos machistas e de aversão as mulheres, de modo que geram um 
retrocesso social. As relações entre opressores e oprimidos podem ser observadas nas desigualdades dos poderes, 
culminando na violência contra a mulher e no femicídio. Ademais, a omissão de termos como o feminicídio é ao 
longo da história um recurso estratégico que mantém o sistema do patriarcado.

Palavras-chave: Gênero. Políticas públicas. Violência. Feminicídio. Patriarcado.

ABSTRACT
Nowadays, an ultra-neoliberal extreme right characterized by conservatism, denialism, militarism and religious 
fundamentalism empties public policies for historically invisible minorities. Among minorities, it is worth 
mentioning race, class and gender. Thus, numerous forms of infringement, violence to physical and psychological 
integrity, work overload and unpaid work of women show the gender inequalities. Historically and culturally, the 
reproduction of life and the care of the home are seen as a function of women. Feminist movements spread across 
the country echo the voices of women in the most varied social spheres, on the other hand, sexist speeches and 
aversion to women increase, causing a social setback. The relationships between oppressors and oppressed can be 
seen in the difference of power, coming to violence against women and femicide. Therefore, the omission of terms 
such as femicide is, throughout history, a strategic resource that keeps the patriarchal system alive.

Key-words: Gender. Public policies. Violence.Femicide. Patriarchal.

1 INTRODUÇÃO

A presente proposta é de caráter bibliográfico. A pesquisa busca atender a seguinte 
problemática: evidenciar a construção de políticas públicas a respeito do aumento dos casos 
de feminicídio durante a pandemia de Covid-19. Para responder tal questão, trataremos 
dos seguintes objetivos específicos: a) Estudar gênero, feminicídio e gestão pública; b) 
Compreender o espaço familiar como seio da sociedade patriarcal e as relações de poder nas 
esferas sociais; c) Evidenciar a construção de políticas públicas a respeito do aumento dos 
casos de feminicídio durante a pandemia Covid-19. As fontes são textos na base SciELO Brazil 
(Scientific Electronic Library Online) com o recorte temporal 2019-2022. Historicamente 
e culturalmente a reprodução da vida, do cuidado do lar é tido como função das mulheres. 
Os movimentos feministas espalhados pelo país fazem ecoar as vozes de mulheres nas mais 
variadas esferas sociais, por outro lado crescem discursos machistas e de aversão as mulheres, 

1 Pesquisa de graduanda em Pedagogia-UENP; e-mail:kathmendes28@gmail.com
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de modo que geram um retrocesso social. As relações entre opressores e oprimidos podem 
ser observadas nas desigualdades dos poderes, culminando na violência contra a mulher e no 
femicídio. Ademais, a omissão de termos como o feminicídio é ao longo da história um recurso 
estratégico que mantém o sistema do patriarcado. Ao decorrer de 2019 a 2022, a pandemia 
obrigou as pessoas a se confinarem, de maneira que “[...] a necessidade de confinamento traz 
à tona a reflexão sobre o espaço do lar como lugar inseguro para uma parcela significativa de 
mulheres e, de forma mais profunda, o ambiente doméstico como símbolo do poder patriarcal.” 
(MALTA,et.al.;2021;p.845).

Assim, importa estudar o aumento nas taxas de feminicídio nos últimos anos, sobretudo 
na pandemia. Essa questão deve ser priorizada pelas políticas públicas, pois “[...] violência 
doméstica e familiar contra a mulher no Brasil se constitui em uma questão premente a ser 
priorizada pela gestão pública, se levarmos em consideração as significativas taxas de aumento 
de homicídios de mulheres nos últimos anos.” (SANTIAGO, 2021, p. 387).

2 METODOLOGIA

Com o recorte temporal 2019-2022 a busca,identificação  e seleção na base SciELO Brazil 
(Scientific Electronic Library Online) ocorreram em pesquisas referentes à proposta inicial de 
pesquisa de acordo com os seguintes descritores: violência e gênero; gênero e pesquisa; gênero 
e pandemia utilizou-se ao decorrer do processo o operador boleano (AND).

A partir da identificação e seleção na base Scielo Brazil (Scientific Electronic Library 
Online), procedemos a leitura analítica dos textos. A pesquisa é bibliográfica, em afirmação 
são “[...] pesquisas sobre ideologias, bem como aquelas que se propõem à análise das diversas 
posições acerca de um problema, também costumam ser desenvolvidas quase exclusivamente 
mediante fontes bibliográficas.” (GIL, 2002, p. 44).

Destacamos Eurico, Gonçalves e Fornazier (2021) identificam a discriminação no acesso 
a bens e políticas públicas, demonstrando a permanência de populações negras e indígenas 
na exclusão quer seja ela econômica, política, quer seja social ou cultural. Enfatizamos a 
contribuição de Fernandes e Junqueira (2021), trazem contribuições na compreensão que a 
sociedade patriarcal, racista, classista e heteronormativa tenta estabelecer padrões hegemônicos 
para as diferentes relações entre gênero, raça e sexualidade. Além disso, as desigualdades dos 
poderes, culminam na violência contra a mulher e no feminicídio.

Salientamos Malta et.al. (2021), que compreendem que atualmente uma extrema 
direita ultraneoliberal caracterizada pelo conservadorismo, negacionismo, militarismo 
e fundamentalismo religioso esvazia as políticas públicas para minorias historicamente 
invisibilizadas.

Compreendemos, a partir de Reis e March (2021), as contribuições na compreensão de 
que nos anos 90 a implementação de políticas neoliberais amplia a privatização dos espaços 
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públicos. Entendemos, a partir da leitura de SANTIAGO (2021), compreende que o aumento 
nas taxas de feminicídio nos últimos anos se constitui em uma questão que deve ser priorizada 
pelas políticas públicas. Com relação aos estudos de apropriação foram realizadas leituras, 
revisões pessoais dos escritos, bem como fichamentos orientados das mesmas e descartes, caso 
necessário.

2.1.GÊNERO, FEMINICÍDIO E GESTÃO PÚBLICA.

No contexto histórico “[...] gênero se constrói como um campo de constante disputa, 
instituído nas relações de poder, que atribui significados e expectativas nas/às diferenças cor
porais[...]”(FERNANDES;JUNQUEIRA, 2021,  p. 120). Na pandemia numerosas formas de 
violação, violência à integridade física e psicológica, além da sobrecarga se escancaram nas 
desiguais relações de gênero, uma vez que:

 [...]as variadas formas de violação que ferem a autonomia, a autoestima e a integridade 
física e psicológica da mulher, além de outras facetas que são produzidas nas desiguais 
relações de gênero  considerando suas intersecções e que escancaram a sobrecarga de 
trabalho  incluindo o doméstico , as diferenças salariais, a falta de leis que garantam o 
direito ao próprio corpo, entre outras. (MALTA,et.al., 2021, p. 845).

Historicamente e culturalmente a reprodução da vida, do cuidado do lar é tido como 
função das mulheres. Os movimentos feministas espalhados pelo país fazem ecoar as vozes de 
mulheres nas mais variadas esferas sociais, por outro lado crescem discursos machistas e de 
aversão as mulheres, de modo que geram um retrocesso social. As relações entre opressores 
e oprimidos podem ser observadas nas desigualdades dos poderes, culminando na violência 
contra a mulher e no feminicídio. Desta maneira,temos que:

Uma direita, acrescente-se, posicionada na extrema ponta do espectro ideológico, 
caracterizada pelo conservadorismo, pelo militarismo, pelo negacionismo e pelo 
fundamentalismo religioso, e que esvazia o Estado de políticas públicas voltadas para 
minorias e grupos desfavorecidos. (MALTA,et.al., 2021, p. 844).

A sociedade patriarcal, racista, classista e heteronormativa tenta estabelecer padrões 
hegemônicos para as diferentes relações entre gênero, raça e sexualidade. Desta maneira,vemos 
que no contexto histórico a reprodução da vida, o cuidado do lar é visto como função das 
mulheres.

[...] a própria sociedade, pautada em um modelo patriarcal, e também cisheteronormativo, 
racista e classista, tenta estabelecer códigos e condutas hegemônicas e padrões de sexo, 
de gênero, de raça e de sexualidade para os diferentes processos de socialização de/
entre homens e de/entre mulheres, atravessados pela intersecção entre os marcadores 
sociais destacados. (FERNANDES; JUNQUEIRA, 2021,  p. 118). 
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Compreender as relações de poder, a ocupação dos espaços públicos, políticos e as 
relações com gênero, raça e classe são questões fundamentais a serem pensadas. Destarte, o 
gênero se constitui nas relações de poder, atribuindo significados e expectativas corporais que 
caminham com os elementos históricos a ele atribuídos. Assim, compreendemos que:

 [...] relações sociais que expressam as próprias contradições produzidas pelo 
capitalismo e, ao mesmo tempo, explicitam pungentes particularidades da formação 
sócio-histórica brasileira, em que as desigualdades de classe estão fundamentalmente 
entrelaçadas às étnico-raciais e também de gênero, visto que a todo momento a dinâmica 
do capital reatualiza nossa herança escravocrata, colonialista e heteropatriarcal. 
(EURICO; GONÇALVES; FORNAZIER, 2021, p. 88).

2.2.O ESPAÇO FAMILIAR COMO SEIO DA SOCIEDADE PATRIARCAL E AS 
RELAÇÕES DE PODER NAS ESFERAS SOCIAIS

O espaço familiar é tido como um lugar inseguro para parcela significativa das mulheres, 
sobretudo no contexto da pandemia. A sociedade patriarcal oprime as mulheres, favorecendo o 
estereótipo do homem branco, cisgênero e heterossexual, bem como símbolo do poder patriarcal 
de modo que: 

Omitir o machismo como causa e apresentar atenuantes para a violência como 
a utilização do termo “crime passional” ao invés de feminicídio  é historicamente 
uma estratégia que corrobora para a manutenção do sistema patriarcal.(MALTA,et.
al.;2021;p.857).

O trabalho não remunerado ainda é realizado pelas mulheres. Além disso, são atribuídas 
funções de cuidados, do lar, bem como os cuidados com os filhos às mulheres. Refletindo, 
a sobrecarga invisibilizada e não remunerada das mulheres. De acordo com MALTA, et.al. 
(2021):

[...] uma enorme massa de trabalho era e ainda é realizada gratuitamente pelas mulheres 
em prol da sociedade. Assim, historicamente, o trabalho reprodutivo (que assegura a 
continuidade da espécie e da vida), invisível e não remunerado, é aculturado como 
função das mulheres. (MALTA,et.al., 2021. p. 856). 

Os movimentos feministas espalhados pelo Brasil fazem ecoar as vozes de mulheres em 
várias esferas sociais, por outro lado crescem discursos misóginos de aversão as mulheres, de 
maneira que geram um retrocesso social. Sendo que, ao se ocultar as relações entre a família e o 
sistema formado pelo Estado e capitalismo, reiteramos que “[...] o contraste que não considere 
influências entre a família e o sistema formado por Estado e economia capitalistas tende a ocultar 
essas relações, e a entender a noção de poder como pertinente exclusivamente a contextos 
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burocráticos” (MALTA, et.al., 2021, p.845).  Ademais,o ocultamento tornar-se uma forma de 
corroborar com as relações que ocorrem entre família,estado e capitalismo.

2.3.A CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS A RESPEITO DO AUMENTO DOS 
CASOS DE FEMINICÍDIO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19

A crise pandêmica é agravada no que condiz a precarização, genocídio, feminicídio, 
sobretudo da população negra, na desapropriação de terras, no massacre de indígenas, entre tantos 
outros problemas. “Desde a escravidão, a ferida do racismo se mantém aberta, e a pandemia de 
coronavírus a escancarou.[...] A ideologia da democracia racial cuidou de propagar o mito de 
uma convivência pacífica entre os povos[...]”(EURICO; GONÇALVES; FORNAZIER, 2021, 
p. 90).

 Os explorados na crise são também os mais afetados: populações negras, mulheres, 
LGBT’s e indígenas. “As condições de vida dos(as) trabalhadores(as) são ainda mais 
precarizadas e aviltadas, afetando especialmente aqueles setores mais explorados: populações 
negras, indígenas, mulheres e LGBTs.” (EURICO; GONÇALVES; FORNAZIER, 2021, p. 87). 
Segundo EURICO; GONÇALVES; FORNAZIER (2021):

[...]o aprofundamento  da  crise  econômica  e política se expressa no aumento 
exacerbado do desemprego, na ampliação do trabalho precarizado e terceirizado na 
intensificação do genocídio da população negra, em especial dos(as) jovens negros(as) 
e periféricos(as); no crescimento do feminicídio, sobretudo contra mulheres negras; 
no massacre das comunidades indígenas e quilombolas; nos explosivos conflitos 
agrários, na desapropriação de terras e despejos; na destruição do meio ambiente; na 
proliferação de queimadas etc. (EURICO; GONÇALVES; FORNAZIER, 2021, p. 
85).

Anteriormente a pandemia, o Brasil já era desafiado pela crise do capital. Tal crise, foi 
agravada pelo golpe em 2016. As relações sociais expressam as contradições do capitalismo, 
ao mesmo tempo em que explicitam as desigualdades de classe, relacionadas a raça e gênero. 
Deste modo:

Entender como homens e mulheres ocupam os espaços públicos e políticos, com 
destaque para o trabalho que desenvolvem nas instituições, os postos de poder que 
ocupam, os salários que recebem, as atividades que desempenham, etc. e como isso 
repercute na igualdade de gênero – e, no caso do Brasil mais especificamente, de 
classe e de raça – são questões relevantes para serem pensadas. (FERNANDES; 
JUNQUEIRA, 2021,  p. 120).

A ideologia da democracia racial propagou o mito da convivência pacífica. A 
discriminação no acesso a bens e políticas públicas, demonstra a permanência de populações 
negras e indígenas na exclusão quer seja ela econômica, política, quer seja social ou cultural.
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O tratamento discriminatório no acesso aos bens e serviços e às diversas políticas 
públicas, no período pós-abolição, apenas atualiza a reprodução da pobreza geracional 
e de mecanismos de permanência das populações negra e indígena nas áreas de 
maior exclusão econômica, política, social, cultural, religiosa e territorial (EURICO; 
GONÇALVES; FORNAZIER, 2021,  p .96).

O aumento nas taxas de feminicídio nos últimos anos se constitui em uma questão 
que deve ser priorizada pelas políticas públicas. Nos anos 90, a implementação de políticas 
neoliberais ampliou a privatização dos espaços públicos. Em vista disso, analogicamente aos 
dias atuais, as privatizações afetam a priorização de políticas públicas, acarretando questões 
que envolvam as altas taxas de feminicídio nos últimos anos. Além das políticas públicas em 
prol das mulheres, de tantas outras de diversos grupos marginalizados perante a sociedade. 
Concordamos com REIS; MARCH; (2021) ao afirmarem que:

No decorrer da década de 1990, com a implementação de políticas de ajuste neoliberal, 
são ampliados os espaços privados no que antes era lugar de políticas sociais públicas. 
A reforma educacional é decorrente da nova organização do trabalho e não se restringe 
ao Brasil, pois se dá no nível mundial (REIS; MARCH, 2021,  p. 312).

Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, houve um sucateamento das 
políticas públicas e das instituições públicas. “Já no governo FHC, há um aprofundamento do 
neoliberalismo com um intenso processo de sucateamento das instituições públicas e restrições 
de gastos em políticas sociais públicas, entre elas, a política de educação.”(REIS; MARCH, 
2021, p. 313). As restrições de recursos, bem como problemas infra estruturais e desvalorização 
dos docentes resultou na precarização do trabalho e adoecimento dos professores.

Além da restrição orçamentária e problemas com a infraestrutura das universidades, 
foi um período de desvalorização salarial para os docentes em que os salários dos 
professores foram congelados por cinco anos, resultando em precarização do trabalho 
e adoecimento dos docentes universitários (REIS; MARCH, 2021, p. 313).

As opressões vividas no seio familiar refletem a estrutura patriarcal que oprime as 
mulheres. “É, portanto, nessa relação entre opressor/a e oprimido/a que as desigualdades 
de poder são exercidas, tendo na VCM e no feminicídio sua culminância.” (FERNANDES; 
JUNQUEIRA, 2021,  p. 122). Assim sendo, relações entre opressores e oprimidos podem 
ser observadas nas desigualdades dos poderes, culminando na violência contra a mulher e no 
feminicídio.
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nos dias atuais, uma extrema direita ultraneoliberal caracterizada pelo conservadorismo, 
negacionismo, militarismo e fundamentalismo religioso esvazia as políticas públicas para 
minorias historicamente invisibilizadas. Dentre as minorias, é cabível citar raça, classe e 
gênero. Assim, numerosas formas de violação, violência à integridade física e psicológica, além 
da sobrecarga do trabalho não remunerado das mulheres se escancaram nas desiguais relações 
de gênero. Nesse sentido, as relações entre opressores e oprimidos podem ser observadas nas 
desigualdades dos poderes, culminando na violência contra a mulher e no femicídio.
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RESUMO
O objetivo deste estudo é analisar as políticas públicas aplicadas dentro do contexto da comunidade cafuza de José 
Boiteux SC, uma das poucas comunidades cafuzas do sul do Brasil, verificando, dentre outros aspectos, o quanto 
estas podem fortalecer a resiliência comunitária. A pesquisa realizada foi do tipo bibliográfica e documental. 
Teve um caráter exploratório, buscando tornar o tema resiliência e políticas públicas mais claro, assim como 
a contextualização sobre o território estudado, com uma abordagem quantitativa dos montantes observados, e 
qualitativa em relação às consequências observadas em relação aos valores levantados na pesquisa. O papel de 
diversas políticas públicas poderia ter relevância significativa estimulando a manutenção da cultura preservada, 
com uma elevação da qualidade de vida e valorização social dos moradores, contudo o que se vê são investimentos 
pontuais. A falta de capacidade de geração de emprego e renda na comunidade levam os moradores ao êxodo e a 
consequente perda da cultura e identidade dos cafuzos naquele espaço geográfico.

Palavras-chave: Resiliência. Políticas públicas. Valorização social.

ABSTRACT
The objective of this study is to analyze the public policies applied within the context of the Cafuza community of 
José Boiteux SC, one of the few Cafuza communities in southern Brazil, verifying, among other aspects, how much 
they can strengthen community resilience. The research carried out was of the bibliographic and documentary 
type. It had an exploratory character, seeking to make the theme of resilience and public policies clearer, as well as 
the contextualization of the territory studied, with a quantitative approach of the amounts observed, and qualitative 
in relation to the consequences observed in relation to the values     raised in the research. The role of several public 
policies could have significant relevance, stimulating the maintenance of the preserved culture, with an increase 
in the quality of life and social appreciation of the residents, however, what is seen are occasional investments. 
The lack of capacity to generate employment and income in the community leads the residents to exodus and the 
consequent loss of the culture and identity of the cafuzos in that geographic space.

Keywords: Resilience. Public policies. ocial valorization.

1 INTRODUÇÃO

A resiliência comunitária é a capacidade sustentada de uma comunidade para suportar 
e superar as adversidades de todos os tipos, tem se tornado uma questão política fundamental. 
No entanto, não existe muita clareza com relação à qual é o processo a ser percorrido pela 
comunidade para se tornar resiliente, ou seja, quais as ferramentas para ela se recuperar 
rapidamente das adversidades (CHANDRA et al, 2011).

O objetivo deste estudo é analisar as políticas públicas aplicadas a comunidade cafuza 
em José Boiteux SC, dentre outros aspectos que podem fortalecer a resiliência comunitária. 
Terá como objeto de estudo a comunidade cafuza. A pesquisa realizada foi do tipo bibliográfica 

1 Administrador, especialista m Finanças e Mercado de Capitais, Mestre e Doutor em Desenvolvimento Regional 
2 Acadêmica do curso de Administração de empresas, Unidavi
3 Acadêmico do curso de Direito, Unidavi
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e documental. Teve um caráter exploratório, buscando tornar o tema resiliência e políticas 
públicas mais claro, assim como a contextualização sobre o território estudado, com uma 
abordagem quantitativa dos montantes observados, e qualitativa em relação às consequências 
observadas no tocante aos valores levantados na pesquisa. 

Está, para fins metodológicos, dividida em 4 capítulos além desta introdução e das 
considerações finais. Inicialmente, apresentam-se os conceitos de comunitarismo e resiliência 
consoante renomados doutrinadores. Em suma, comunitarismo consiste em um conceito político 
moral e social que surge em oposição ao individualismo, uma ideologia que não é contrária ao 
liberalismo, mas centra seus interesses nas comunidades e na sociedade e não no indivíduo. A 
resiliência comunitária, por sua vez, surge como a capacidade sustentada de uma comunidade 
para suportar e superar as adversidades de todos os tipos, entretanto, não há muita clareza com 
relação à qual é o processo a ser percorrido pela comunidade para se tornar resiliente. 

Posteriormente, abordou-se o conceito de comunidades tradicionais, quais sejam, 
um grupo de pessoas que possuem algo em comum, necessidades, ambições, dentre vários 
outros objetivos de um, como de um todo. A sociedade brasileira é composta por diversas 
comunidades tradicionais, destacando-se a comunidade cafuza e a reserva indígena Laclanõ/
Xocleng, localizadas no município de José Boiteux SC, aquela, conforme mencionado, objeto 
do presente estudo.  

 Ainda, discorreu-se acerca das políticas públicas, que compreendem gastos públicos 
capazes de diminuir os custos de produção e viabilizar o setor produtivo, melhoram as condições 
estruturais de crescimento e desenvolvimento da economia local. O interesse primordial na 
aplicação de políticas públicas, consiste na avaliação das contribuições que essas estratégias 
podem trazer para a solução de problemas específicos. 

 Por fim, analisou-se as consequências geradas pelas políticas públicas aplicadas à 
comunidade cafuza de José Boiteux SC, importante instrumento para a compreensão se os 
gastos públicos foram realmente capazes de atingir o seus fins, quais sejam, diminuir os custos 
da produção e viabilizar o setor produtivo, bem como atender a necessidades específicas da 
comunidade onde aplicadas. 

2 COMUNITARISMO E RESILIÊNCIA

O comunitarismo é um conceito político moral e social que surge em oposição ao 
individualismo. A ideologia comunitarista não é contrária ao liberalismo, mas centra seus 
interesses nas comunidades e na sociedade e não no indivíduo. O comunitarismo acredita 
ser base das soluções para um mundo melhor, trazendo análises sobre as questões de nosso 
tempo, principalmente com relação à questão ambiental e ao desenvolvimento sustentável. 
No liberalismo, devido ao individualismo defendido pelo sistema liberal, tais questões são 
relegadas a um segundo plano enquanto prevalecem em primeiro plano questões basicamente 
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economicistas (ETZIONI, 2003).
Trata-se de uma filosofia social que sustenta que a sociedade deve se articular para o 

bem (essas articulações são necessárias e legítimas), examina as maneiras de que concepções 
compartilhadas de bem (valores) são formadas, transmitidas, justificadas e aplicadas. Daí o 
seu interesse nos diálogos morais dentro das comunidades, valores e costumes historicamente 
transmitidos, e as unidades sociais que transmitem e reforçam valores como a família, escolas e 
voluntários de associações (clubes sociais, igrejas, etc), que são todas as partes de comunidades, 
as quais formam a infraestrutura moral da sociedade: famílias, escolas, comunidades, e a 
comunidade de comunidades. 

Segundo Etzioni (2003), uma comunidade tem duas características principais: primeiro, 
uma teia de afetos carregados de relações entre um grupo de indivíduos, relacionamentos que 
muitas vezes se cruzam e se reforçam mutuamente (em oposição a um a um em cadeia como 
relação individual); e, segundo, uma medida de compromisso com um conjunto de valores 
compartilhados, normas e significados, uma história e uma identidade compartilhada - em 
suma, uma cultura especial. 

A resiliência comunitária surge como a capacidade sustentada de uma comunidade 
para suportar e superar as adversidades de todos os tipos, tem se tornado uma questão política 
fundamental, no entanto, não existe muita clareza com relação à qual é o processo a ser 
percorrido pela comunidade para se tornar resiliente, ou seja, quais as ferramentas para ela se 
recuperar rapidamente das adversidades. A expansão do conceito de resiliência do nível familiar 
para o nível da comunidade tem apresentado dificuldades, pois esse desenvolvimento tem 
ocorrido bem recentemente e apresenta uma tendência de se ver a resiliência comunitária como 
somente o fato da comunidade estar promovendo a resiliência das famílias e dos indivíduos 
que a compõem. Existem princípios fundamentais para a construção da resiliência, tais como a 
manutenção da diversidade e a redundância, o manejo da conectividade, o manejo das variáveis 
lentas e retroalimentações, o fomento ao pensamento relativo e aos sistemas adaptativos 
complexos (SACs), o incentivo a aprendizagem, a ampliação da participação e a promoção de 
uma governança policêntrica (BIGGS et al, 2012).  

É preciso ter em conta que resiliência comunitária implica o contínuo desenvolvimento 
da capacidade da comunidade para compreender suas vulnerabilidades e melhorar os 
conhecimentos, habilidades e atitudes tanto para a prevenção como superação das dificuldades. 
É essencial a comunidade obter a participação ativa dos seus membros no planejamento das 
atividades, desenvolver redes sociais, incluindo um senso de pertencimento e envolvimento 
e integração com a vizinhança. A educação na comunidade é um processo contínuo em que 
a comunidade adquire conhecimento sobre os papéis, responsabilidades e expectativas para a 
preparação individual, bem como as maneiras como os indivíduos podem trabalhar em conjunto 
com outros membros da comunidade para responder e se recuperar de situações que coloquem 
em risco.
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3 COMUNIDADES TRADICIONAIS: A COMUNIDADE CAFUZA DE JOSÉ BOITEUX

Comunidade pode ser conceituada como um grupo de pessoas que possuem algo em 
comum, necessidades, ambições, dentre vários outros objetivos de um, como de um todo. Com 
o passar do tempo, o surgimento da necessidade de proteção e a criação de laços de família, 
passou a ocorrer o desenvolvimento de grupos sociais, cada qual com suas características e 
peculiaridades, os quais mantém suas tradições intactas ao transcorrer do tempo.

Nas palavras de Carlos Rodrigues Brandão (2010, p. 37):

Comunidade tradicional constitui-se como um grupo social local que desenvolve: a) 
dinâmicas temporais de vinculação a um espaço físico que se torna território coletivo 
pela transformação da natureza por meio do trabalho de seus fundadores que nele se 
instalaram; b) saber peculiar, resultante das múltiplas formas de relações integradas à 
natureza, constituído por conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos 
pela tradição ou pela interface com as dinâmicas da sociedade envolvente; c) uma 
relativa autonomia para a reprodução de seus membros e da coletividade como uma 
totalidade social articulada com o “mundo de fora”, ainda que quase invisíveis; d) o 
reconhecimento de si como uma comunidade presente herdeira de nomes, tradições, 
lugares socializados, direitos de posse e proveito de um território ancestral; e) a 
atualização pela memória da historicidade de lutas e de resistências no passado e no 
presente para permanecerem no território ancestral; f) a experiência da vida em um 
território cercado e/ou ameaçado; g) estratégias atuais de acesso a direitos, a mercados 
de bens menos periféricos e à conservação ambiental (Brandão, 2010, p. 37).

Ademais, não raramente há casos em que comunidades buscam a segregação para que 
suas tradições possam ser cultivadas, e assim, transmitidas ao longo das gerações. Comunidade 
ao decorrer do tempo, ganhou inúmeras formas e definições. De certa maneira, isso ocorreu 
para que houvesse a organização de políticas públicas que pudessem alcançar a todos, sendo 
necessário para tanto, planos de governos e propostas governamentais que atendessem as 
necessidades de cada comunidade de acordo com suas peculiaridades. A sociedade brasileira 
é composta por diversos grupos com essas características, de norte a sul do país, encontra-se 
inúmeras comunidades, como as reservas indígenas e os quilombos, que ainda cultivam suas 
tradições.

Entretanto, a situação atual das reservas não é uma escolha feita pelas comunidades, e 
sim, uma imposição. Como exemplo, podemos citar as locações que servem para moradia dos 
membros da comunidade, as quais trata-se de uma obrigação, e não uma opção dada a eles. No 
alto vale do Itajaí na cidade de José Boiteux, Santa Catarina, encontram-se duas comunidades. 
A primeira, é a reserva indígena Laclanõ/Xocleng, e a outra, a comunidade quilombola/cafuza, 
a qual é o enfoque do presente estudo. 

A Comunidade Cafuza é um grupo étnico formado pela miscigenação entre negros e 
índios e partilha de maneira mais ampla a cultura cabocla, própria dos segmentos marginalizados 
da população camponesa “nativa” de Santa Catarina. Os Cafuzos convivem numa comunidade 
formada, enquanto ancestralidade, pelos descendentes de Jesuíno Dias de Oliveira (filho de 
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escravos africanos) e de Antonia Loteria Oliveira (filha de uma nação indígena desconhecida). 
Tiveram uma participação forte na Guerra do Contestado (1912-1916). A presença deste grupo 
étnico termina quando, sob a mira das armas das milícias paulistas, são obrigados a descerem 
a Serra Geral em busca de refúgio e terras para viver, no Médio Vale do Rio Itajaí (SILVA, 
KRAEMER, 2016).

Durante muitos anos, ocuparam terras “sem dono” na Serra do Mirador. Na época 
chamava este local de “Fachinal”, hoje município de Vitor Meireles. Em 1947 são expulsos 
e, no mesmo período, foram aldeados na localidade de Rio Platê, interior da Área Indígena da 
Nação Xokleng, denominado de Posto Indígena “Duque de Caxias”, no município de Ibirama 
(SC). Estas novas terras nunca foram do agrado da Comunidade Cafuza. A resistência de criar 
raízes nestas terras do povo Xokleng é a marca da luta pela terra definitiva, que sempre foi um 
sonho dos antigos. 

Ao ouvir as histórias contadas, fruto de transmissão oral de sucessivas gerações, 
consegue-se detectar, nos depoimentos das lideranças da Comunidade Cafuza, o 
modo como eles constroem sua identidade em torno da tradição de ancestralidade. 
As lideranças da  Comunidade se assumem como mantenedores dos princípios 
fundados nas histórias orais, nos  valores que marcam a trajetória de auto-estima e 
sobrevivência da Comunidade. Nos valores  desvelados em suas histórias se consegue 
compreender a estrutura e a resiste desse grupo étnico, cultural e social de negros 
e negras remanescentes de comunidades formadas em quilombos, ao longo da sua 
trajetória (SILVA, KRAEMER, 2016, p. 6).

No dia 26 de novembro de 1992 acontece a ocupação da área no Alto Laeisz, com 34 
famílias, no município de José Boiteux. A garantia da Comunidade Cafuza da posse dos 871 
hectares de terra veio no dia 21 de maio de 1993, quando o presidente do INCRA assinou a 
“escritura de compra e venda do imóvel”. Nascia, assim, mais uma vitória na luta pelas terras 
ditas remanescentes de quilombo, prevista na atual Constituição Brasileira. Considerando que 
essas terras legalmente não podem ser caracterizada neste sentido constitucional, mas por 
tradição e pela luta, assim deve ser reconhecida (SILVA, KRAEMER, 2016). 

Há de se salientar que as políticas públicas priorizam a reserva indígena, mantendo ao 
descaso a comunidade cafuza, há portanto, uma disparidade no tratamento, onde até mesmo o 
acesso a comunidade quilombola é dificultoso. Ambas as comunidades possuem peculiaridades 
que, infelizmente se perderam ao longo do tempo, como a língua, comidas típicas, a convivência 
harmoniosa com a natureza, além de festas e canções.

4 POLÍTICAS PÚBLICAS

Políticas públicas que compreendem gastos públicos capazes de diminuir os custos de 
produção e viabilizar o setor produtivo, melhoram as condições estruturais de crescimento e 
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desenvolvimento da economia local. Sendo assim, as políticas públicas voltadas à promoção 
da agricultura familiar seriam capazes de diminuir algumas das dificuldades históricas para o 
desenvolvimento do setor, como:  a baixa capitalização, a dificuldade de acesso ao crédito, e o 
acesso aos mercados modernos pela adoção de novas tecnologias. Superadas tais dificuldades o 
setor poderia então contribuir para a economia local e para o desenvolvimento das sociedades 
onde estão inseridos (PITAGUARI, LIMA, 2005).

A análise de políticas públicas não dispõe de uma teoria uniforme. No entanto, 
com a combinação moderna de métodos e um foco novo e peculiar, ela está contribuindo 
permanentemente para a formação teórica, que também modifica nosso conhecimento sobre a 
política processual tradicional (BEYME, 1985).

Na ciência política, costuma-se distinguir três abordagens de políticas públicas de 
acordo com os problemas de investigação levantados. Em primeiro lugar, podemos salientar o 
questionamento clássico da ciência política que se refere ao sistema político como tal e pergunta 
pela ordem política certa ou verdadeira: o que é um bom governo e qual é o melhor Estado para 
garantir e proteger a felicidade dos cidadãos ou da sociedade foram as preocupações primordiais 
dos teóricos clássicos Platão e Aristóteles.  Em segundo lugar, temos o questionamento político, 
propriamente dito, que se refere à análise das forças políticas cruciais no processo decisório. E, 
finalmente, as investigações podem ser voltadas aos resultados que um dado sistema político 
vem produzindo. Nesse caso, o interesse primordial consiste na avaliação das contribuições 
que certas estratégias escolhidas podem trazer para a solução de problemas específicos (FREY, 
2000).

A análise de campos específicos de políticas públicas como as políticas econômicas, 
financeiras, tecnológicas, sociais ou ambientais não se restringe meramente a aumentar o 
conhecimento sobre planos, programas e projetos desenvolvidos e implementados pelas 
políticas setoriais. Visando à explanação das leis e princípios próprios das políticas específicas, 
a abordagem da policy analysis pretende analisar a inter-relação entre as instituições políticas, o 
processo político e os conteúdos de política com o arcabouço dos questionamentos tradicionais 
da ciência política (WINDHOFF-HÉRITIER, 1987)

Sob a ótica da ciência política, a governança pública está associada a uma mudança 
na gestão política. Trata-se de uma tendência para se recorrer cada vez mais à autogestão 
nos campos social, econômico e político, e a uma nova composição de formas de gestão daí 
decorrentes. No contexto temático propõe-se entender governança como uma nova geração de 
reformas administrativas e de Estado, que têm como objeto a ação conjunta, levada a efeito de 
forma eficaz, transparente e compartilhada, pelo Estado, pelas empresas e pela sociedade civil, 
visando uma solução inovadora dos problemas sociais e criando possibilidades e chances de 
um desenvolvimento futuro sustentável para todos os participantes (KISSLER; HEIDEMANN, 
2006).

Paralelamente à hierarquia e ao mercado, ao novo modelo somam-se a negociação, a 
comunicação e a confiança. Aqui a governança é entendida como uma alternativa para a gestão 
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baseada na hierarquia. Em relação à esfera local, ela significa que as cidades fortalecem cada 
vez mais a cooperação entre a área urbana e rural, com os cidadãos, as empresas e as entidades 
sem fins lucrativos na condução de suas ações (KISSLER; HEIDEMANN, 2006). 

O território surgiu como uma nova unidade de governança, situada entre a escala local e 
a escala nacional, representa uma possibilidade de resposta articulada entre o setor público e a 
sociedade civil para enfrentar as causas do subdesenvolvimento. O desenvolvimento territorial 
favorece a emergência de valores universalistas, baseados na identidade de culturas e territórios, 
se reforçam a coesão social, vínculos de proximidade e de solidariedade comunitárias. São 
viabilizados a promoção da equidade, do respeito à diversidade, da solidariedade, da Justiça 
social, do sentimento de pertencimento e de inclusão social (ABRAMOVAY, 2010).

É necessário encontrar um novo equilíbrio entre as dimensões econômicas, sociais, 
espaciais, culturais e ecológico. Só com a modificação do comportamento econômico, 
ambiental e socialmente destrutivo será possível proporcionar a todos os habitantes do planeta 
uma sobrevivência decente.

5 POLÍTICAS PÚBLICAS APLICADAS A COMUNIDADE CAFUZA EM JOSÉ 
BOITEUX, SC

A estratégia de apoio ao desenvolvimento dos territórios rurais, iniciada em 2003, teve 
como objetivo aprimorar a gestão compartilhada do desenvolvimento sob os princípios da 
gestão social e tem como meta estabelecer e/ou fortalecer as instâncias territoriais para esta 
gestão (MDA, 2005).

A Comissão de Implantação de Ações Territoriais (CIAT) foi constituída no como uma 
instância colegiada gestora do processo de desenvolvimento do território. Suas atribuições 
concentram-se no suporte político, organizacional e técnico ao Programa de Territórios Rurais, 
especialmente nas etapas de auto-organização do território. As suas ações devem ser pensadas 
dentro de uma concepção de enfoque territorial, numa visão integradora de espaços, atores 
sociais, agentes, mercados e políticas públicas de intervenção e tem como metas fundamentais 
a eqüidade, o respeito à diversidade, a solidariedade, a justiça e a inclusão social, o sentimento 
de “pertencimento” histórico-cultural, além da gestão social e do controle sobre as políticas 
públicas pelos atores territoriais e sociedade civil organizada (MDA, 2005).

Certos projetos buscaram resolver situações locais, de populações em comunidades 
menos favorecidas, caso da Ervateira Cafuzos em José Boiteux (Figura 01). 
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Figura 01: Ervateira Cafuzos.

Fonte: CEMEAR (2016).

O assentamento da comunidade Cafuza, estabelecido pelo INCRA em 1993, trouxe 
solução para um problema enfrentado por vários anos na região. As 33 famílias cafuzas viviam 
dentro de uma reserva indígena, no município de José Boiteux. Para pacificar os conflitos 
resultantes da convivência, na mesma área, entre essas famílias e as indígenas, o Incra/SC 
adquiriu uma área próxima para assentar a comunidade. A área adquirida possuía quantidade 
significativa de pés de erva-mate. Para aprimorar a produção, entretanto, os assentados plantaram 
mais 100 mil mudas, garantindo, desta forma, uma cultura que poderia sustentar a comunidade. 

Para tanto, houve necessidade de criação de um local para o processamento da matéria-
prima para o beneficiamento da erva, com a criação de uma ervateira para colocar o material 
final no mercado. Pelo programa de Comissão de Implantação de Ações Territoriais (CIAT), foi 
adquirido recursos para a efetivação do projeto. 

Após esses investimentos, diante da falta de qualificação e de certo desinteresse por 
parte da comunidade, os resultados acabaram não sendo os esperados, haja vista o abandono, 
tanto da fábrica quando da matéria-prima (erva-mate). Diante da situação, combinada com 
uma série de fatores, um deles o êxodo das pessoas que formavam a comunidade em busca de 
melhor qualidade de vida, deixou-se de lado um potencial lucrativo.
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Quadro 01: Recursos aplicados pela CIAT no Alto Vale do Itajaí

Fonte: Mda (2005).

Um ponto fundamental a ser abordado é que embora todo o investimento para cultivo e 
processamento da erva mate tenha sido realizado por meio de recursos advindos de políticas pú-
blicas, o acompanhamento técnico não se manteve. Da mesma maneira, os cafuzos já detinham 
capacidade de produzir erva mate em pequena escala, mas não tinham conhecimento para uma 
produção maior e sua consequente comercialização, o investimento realizado tornou-se inócuo 
frente a geração de resiliência comunitária e a própria visão de manutenção da comunidade 
tradicional torna-se ameaçada. 

Cabe salientar que a capacidade de resiliência que uma comunidade é colocada em 
confronto com a vulnerabilidade inerente e com os recursos disponíveis para desencadear 
adaptabilidade. No impacto, convergem a severidade do choque, neste caso a incapacidade de 
gerar emprego e renda na comunidade, e a capacidade de absorção, visíveis no nível de disfun-
cionalidade provocado. A trajetória concretiza-se em quatro posições diferentes que podem ser 
assumidas pós-crise: resistência, recuperação, resiliência e disfuncionalidade prolongada. Os 
resultados podem ser de três tipos diferentes: a comunidade permanece presa em uma situação 
crítica por um longo período de tempo; organiza-se em torno de um novo modelo ou retorna à 
situação pré-crise. Se a comunidade cafuza apresenta recursos (não apenas materiais) que lhe 
permitissem lidar com uma situação de crise, de maneira que não se verificassem perdas nas 
suas funções, quer dizer que o seu ponto de partida lhe permitiu resistir a esse tipo de crise. Se 
a mesma crise provoca uma ruptura com a capacidade de resistir, inicia-se uma fase em que 
se degradam as suas funcionalidades e não apenas a capacidade de resiliência fica prejudicada 
como a própria comunidade entra em um risco severo de deixar de existir, sendo este o fato 
verificado nesta pesquisa.

    



130

Revista Caminhos, On-line, “Humanidades”, Rio do Sul, ano 13 (n. 48), p.121-132, abr./jun. 2022.

6 CONSIDERAÇÕES 

A Comunidade Cafuza de José Boiteux é um grupo étnico formado pela miscigenação 
entre negros e índios e partilha de maneira mais ampla a cultura cabocla, própria dos segmentos 
marginalizados da população camponesa “nativa” de Santa Catarina. Ao longo do tempo 
desenvolveu-se de maneira segregada, guardando inclusive um histórico de conflitos, seja 
por terras ou políticas públicas, com a terra indígena formada pelos Lakanõ Xokleng que 
ocuparam durante um longo tempo sem demarcação, o mesmo território. As políticas públicas 
privilegiaram a terra indígena ao longo do tempo, contudo é necessário dizer que tal privilégio 
não representa nada de excepcional, pois os recursos para ambos foram muito baixos. 

A partir da criação da estratégia de apoio ao desenvolvimento dos territórios rurais, iniciada 
em 2003 que teve como objetivo aprimorar a gestão compartilhada do desenvolvimento sob os 
princípios da gestão social e tem como meta estabelecer e/ou fortalecer as instâncias territoriais 
para esta gestão buscou-se apoiar a comunidade cafuza e seu assentamento, estabelecido pelo 
INCRA em 1993. A área adquirida para os cafuzos possuía quantidade significativa de pés de 
erva-mate. Para aprimorar a produção, entretanto, os assentados plantaram mais 100 mil mudas, 
garantindo, desta forma, uma cultura que poderia sustentar a comunidade. Quando a Comissão 
de ações territoriais foi implantada o MDA encaminhou recursos no valor de R$ 67.500,00 
para aplicação em unidade de processamento da erva mate produzida, contudo não houve uma 
assessoria continua para capacitar os cafuzos para o processamento da produção e a gestão 
do empreendimento, o que resultou anos mais tarde no completo abandono da obra enquanto 
fábrica de produção comunitária para que o local passasse a abrigar a produção de suínos, 
também verifica-se que as plantações de erva mate não foram mais utilizadas como fonte de 
renda.

A geração de renda da comunidade foi bastante comprometida, e assim como a 
miscigenação com pessoas de diferentes comunidades foi ocorrendo ao longo dos anos a 
característica identitária do povo está se perdendo. A crise atual vivida pela comunidade 
cafuza, tanto por fatores econômicos como indenitários provoca uma ruptura com a capacidade 
de resistir, inicia-se uma fase em que se degradam as suas funcionalidades e não apenas a 
capacidade de resiliência fica prejudicada como a própria comunidade entra em um risco severo 
de deixar de existir. Trata-se ao que tudo indica de uma situação crítica que pode inviabilizar às 
suas possibilidades de retomar um nível de funcionamento mínimo aceitável. Por esse caminho, 
configura-se uma armadilha de pobreza (“poverty trap”). Se o ciclo adaptativo colapsa devido 
à erosão do potencial de desenvolvimento e de reforço da diversidade, decorrentes de gestão 
inadequada ou por efeito de uma força externa, um estado de empobrecimento pode ser o 
resultado, caracterizado por baixa conectividade, baixo potencial e baixa resiliência comunitária.
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YAGUAJAY GEOGRAFÍA Y HISTORIA: CAUCES DENTRO DEL CARSO, LOS 
SENDEROS DE LAS SIERRAS

José Eusebio Chirino Camacho1

  Carlos Manuel Alemán Luna2

Adilson Tadeu Basquerote3

RESUMEN
El municipio de Yaguajay, ubicado en el norte extremo de la provincia de Sancti Spíriuts en Cuba, por sus 
características geográficas, posee una morfología variada que se conforma por Los Cayos de Piedra muy cerca 
de la costa en la Bahía Buena Vista, en tierra firme, La Llanura Costera. Hacia el centro, las sierras Bamburanao, 
Meneses-Cueto, Jatibonico y Matahambre; estas, con formaciones cársicas singulares y valles intramontanos muy 
fértiles. Más al sur, la llanura del mismo nombre.      Su relieve desde el norte hacia el sur, va exponiéndose 
escalonado. Tales particularidades han dado origen al surgimiento de varios causes que, al atravesar las lomas 
a lo largo de millones de años, conformaron grietas y quebradas largas entre las abras para llevar las aguas 
pluviales por su gravedad, hacia la costa. Los llamados “Ríos secos” por su carácter ocasional.  El hombre, al 
que no le es posible transitar por el carso abrupto de esas serranías, a lo largo de la historia ha usado esos cauces 
como senderos. El estudio pretende demostrar el uso de los causes que atraviesan las sierras en el proceso de 
migración humana y su comunicación entre las diferentes subregiones geográficas de Yaguajay, presentando las 
características geomorfológicas como elemento fundamental en el desarrollo de causes intramontanos y el proceso 
de poblamiento del municipio y la interrelación entre subregiones a lo largo de la historia.

Palabras claves: Abra. Quebrada. Grieta. Cañón.4

RESUMO
O município de Yaguajay, localizado no extremo norte da Província de Sancti Spíriuts em Cuba, devido às suas 
características geográficas, tem uma morfologia variada que se compõe de Los Cayos
 de Piedra, (pequenas ilhas) muito perto da costa na Baía de Buena Vista, em terra firme, a Planície Costeira. Em 
direção ao centro, as serras de Bamburanao, Meneses-Cueto, Jatibonico e Matahambre, com formações cársicas 
únicas e vales intramontanhosos muito férteis. Mais ao sul, a planície de mesmo nome. Seu relevo de norte a sul, 
é gradtivamente escalonado. Tais particularidades deram origem ao surgimento de diversos caminhos de água 
(rios secos devido à sua natureza ocasional), que, ao cruzarem as colinas ao longo de milhões de anos, formaram 
fendas e longas ravinas para transportar a água da chuva por sua gravidade, em direção ao litoral. O homem, 
que não é capaz de percorrer as costas íngreme das montanhas, ao longo da história utilizou esses canais como 
trilhas. O estudo visa demonstrar o uso dos canis que atravessam as montanhas no processo de migração humana 
e sua comunicação entre as diferentes sub-regiões geográficas de Yaguajay, apresentando as características 
geomorfológicas como elemento fundamental no desenvolvimento dos caminhos intramontanhoso  e no processo 
de assentamento do município e a inter-relação entre as sub-regiões ao longo da história.

1  INTRODUCCIÓN

El municipio de referencia, en la región central de Cuba, posee características 

1 Master en Desarrollo Local. Investigador Agregado en el Gabinete de Arqueología del Parque Nacional 
Caguanes. Sancti Spíritus, Cuba. joseeusebiochirino@gmail.com
2 Master en Desarrollo Local. Especialista en el Gabinete de Arqueología del Parque Nacional Caguanes. 
Yaguajay, Sancti Spiritus. carlos1965@yayabo.inf.cu
3 Doctor en Geografía. Profesor en el Centro Universitario para El Desarrollo del Alto Vale del Itajaí. Rio do Sul, 
Santa Catarina, Brasil. adilson.silva@unidavi.edu.br
4 Según el diccionario Larousse: Abra: espacio abierto entre las montañas. Quebrada: abertura estrecha y 
escarpada entre montañas. Grieta: abertura alargada, estrecha y no uniforme producida en una superficie. Cañón: 
paso estrecho entre montañas de pendientes casi verticales.
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geomorfológicas que le proporcionan una singularidad en todo el archipiélago cubano.     Como 
ya se informó en el resumen, ocupa todo el norte de la provincia de Sancti Spíritus y colinda 
por el norte con la Bahía de Buenavista hasta una milla de los Cayos de Piedra, más allá, la 
zona marina pertenece a las provincias de Villa Clara al noroeste y Ciego de Ávila al noreste 
(COLECTIVO DE AUTORES, 2012). En tierra firme al este con los municipios de Cambas y 
Florencia de Ciego de Ávila, al sur con los municipios Jatibonico, Taguasco y Cabaiguán y al 
este con los municipios de Remedios y Caibarién ambos de Villa Clara. Está ubicado al norte 
de la provincia de Sancti Spíritus en los 22° 19´ latitud N y los 79° 14´ longitud W; tiene una 
extensión de 1519.32 km2, de ellos 15.87 km2, lo constituyen los cayos, 460.69 km2 de área 
marina y 1044.91 km2 de tierra firme (COLECTIVO DE AUTORES, 2009).

     Al analizar la distribución de las diferentes zonas geográficas del territorio, se puede 
apreciar que: Yaguajay posee en su área municipal, Dos áreas protegidas de suma importancia; 
la Reserva de la Biosfera Buenavista dentro de la cual está Parque Nacional Caguanes, ambos, 
constituyendo casi la tres cuartas partes del territorio que ocupa; elementos que le distinguen 
en la actualidad en todo el país, el Caribe Insular y el mundo (COLECTIVO DE AUTORES, 
1994).  

     Presenta cuatro regiones naturales bien definidas y distribuidas sublatitudinalmente 
con relación a la estructura geológica (COLECTIVO DE AUTORES, 2009), como se demues-
tra en la Figura 1, donde se observan todas las subregiones geográficas a que se ha hecho men-
ción en la investigación que se presenta5.

Figura 1- Mapa satelital del municipio Yaguajay.

Fuente: Landasat 5 TM. Preparado por los autores (2022).    

5 Nota de los autores: La zona señalizada con la estrella roja es la denominada Sierra de Matahambre, donde se 
encuentran los sitios Peña del Indio o Mácocael y Peña de Evaristo.
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Así, pasaremos ahora a exponer las características de ellas: 
1-Los Cayos de Piedra: Once en total, se encuentran diseminados al norte dentro de la 

Bahía de Buena Vista a una distancia promedio de tierra firme de unos 5 km; los mismos poseen 
grandes valores ecológicos y paisajísticos asociados a formaciones cársicas en las que se han 
originado más de noventa cuevas y abrigos rocosos, así como una exuberante vegetación que, 
constituye el refugio de una abundante fauna poseyendo una diversidad florística rica también 
con predominio del bosque de manglar.

     2-Al sur de la línea costera, aparece La Llanura Corralillo-Chambas: Zona baja 
expuesta a inundaciones, posee un ambiente propicio para refugio de avifauna característica de 
humedales.  La ciénaga de Guayabera, debió ser uno de los territorios que más aportó alimento 
a los aborígenes por constituir un refugio de avifauna que, aun hoy, se denota con gran riqueza; 
en especial por la diversidad de aves autóctonas y migratorias, peces, quelonios, reptiles y 
mamíferos y en la porción sur de la misma, suelos ricos en nutrientes, muy favorable para el 
crecimiento de los densos bosques semideciduos y siempre verdes como el que cubría la mayor 
parte de Cuba antes del siglo XVI.  

Esta zona tan cercana a los cayos, colmada de ríos y arroyos que vierten al mar, posee 
suelos de gran calidad para la agricultura; debió ser usada por los aborígenes en estas labores 
donde, todavía cuando se producen araduras, aparecen sitios de habitación y disgregados, 
diferentes utensilios primitivos para las tareas agrícolas o tala de bosques como las gubias y 
hachas petaloides.

     3-Alturas calcáreas de Bamburanao- Meneses y Cueto-Jatibonico: Ubicadas en el 
centro del municipio, se extienden de NO a SE y alcanzan una elevación máxima de 336 m 
s.n.m. Muy rica en maderas preciosas y avifauna entre las que se destacan las jutías (el mayor 
mamífero cubano en la actualidad). Más al sur, la Sierra de Matahambre, en la que se muestra un 
carso abrupto con gran cantidad de carsolitos de diferentes dimensiones, destacándose aquellos 
que se encuentran cerca de Jobo Rosado, como lo son La Peña de Evaristo en la zona de 
las Cuevas y La Peña del Indio, también nombrado Mácocael, ambos usados para actividades 
funerarias por los aborígenes, quizás por sus morfologías: forma de un quelonio y un rostro 
grotesco respectivamente, con pequeños y medianos valles muy fértiles.

     Esta sierra, constituye una formación estrecha (entre 800 y 1500 m de ancho 
aproximadamente), que se extiende por unos cinco km, paralela a las sierras Meneses-Cueto 
y Jatibonico a unos 3 km, separada de estas por un valle intramontano cruzado por decenas de 
arroyos que vierten sus aguas a las sierras antes mencionadas haciendo del valle una subregión 
hidrográfica con calidad para la agricultura.  

4- Llanura Cabaiguán-Jatibonico: Ubicada al sur de las alturas antes mencionadas, es 
una porción ondulada y diseccionada surcada por varios ríos, destacándose en el extremo SE 
del territorio el río Jatibonico del Norte, el más caudaloso y su afluente principal nombrado Río 
La Sierra, muy cerca de la comunidad de Perea.

     En el territorio, impera un clima tropical húmedo por su carácter costero y de alturas; 
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predominan las precipitaciones anuales, regularmente, con un promedio alto.  Por su condición 
boscosa, llueve en abundancia; así o en mayores proporciones debió llover en época de los 
aborígenes. En él, la mayoría de los escurrimientos fluviales en el territorio irrigan hacia el 
norte, aunque también es muy irrigada la llanura Sur al otro lado del parteagua central; la que, 
además es atravesada para tres grandes ríos, el Caunao, Jatibonico del Norte y Jatibonico del Sur 
que dirige su cauce hacia el sur (uno de los pocos ríos que lo hace en el país) para desembocar 
en la costa sur de la provincia.

 A lo largo de la historia, tales subregiones han permitido la existencia humana desde 
la Etapa de la Sociedad Primitiva hasta nuestros días. Así, el estudio pretende demostrar el uso 
de los causes que atraviesan las sierras en el proceso de migración humana y su comunicación 
entre las diferentes subregiones geográficas de Yaguajay, presentando las características 
geomorfológicas como elemento fundamental en el desarrollo de causes intramontanos y el 
proceso de poblamiento del municipio y la interrelación entre subregiones a lo largo de la 
historia.

2 DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
     
Como se ha explicado en la introducción, las condiciones geográficas de Yaguajay, han 

sido muy valiosas para el desarrollo de determinados elementos naturales que le son beneficiosas 
en su naturaleza y desarrollo posterior del poblamiento humano y su bienandanza en el territorio 
municipal. Tal es el caso de los cauces que, cargados de las aguas fluviales que se precipitan 
en las alturas bajan por el lomerío, conformando “cañones cársicos” que, a la descripción del 
Colectivo de Autores (1984) que escribió el valioso texto científico “Cuevas y Carsos de Cuba” 
dirigidos por el desaparecido Dr. Antonio Núñez Jiménez, se describe así:

Los cañones cársicos frecuentemente se forman por ríos transitorios, limitados por 
pendientes altas y abruptas en las que se desarrollan cuevas, socavones etc. […] los 
cuales son originados por muchos ríos y arroyos, que después de correr uno o dos 
kilómetros por la serranía calcárea desaparecen por sumideros o salen a la llanura. 
(NÚÑEZ JIMÉNEZ, 1985, p. 207-208).

¿Pero a qué serranías nos referimos en el caso de Yaguajay? A aquellas conformadas por 
bosques muy intricados y carso muy infranqueable y de difícil acceso: Sierras de Bamburanao, 
Meneses-Cueto y Jatibonico. Esa enorme terraza que se ve desde la costa y que sin ser 
perceptibles sus divisiones por el ojo humano desde la distancia, ofrecen su ladera norte al valle 
costero como una línea verde oscura, atravesando el territorio municipal de Este a Oeste.

¿Cuáles son las características cársicas de las sierras que atraviesan el territorio 
yaguajayense?   Las sierras de Yaguajay, prácticamente conforman lo que se ha dado en nombrar 
por Antonio Núñez Jiménez como para de la Cordillera Septentrional de Villa Clara y Sancti 
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Spíritus. Veamos que se dice de este tipo de alturas cársicas en el libro Cuevas y Carsos:

El carso tabular se caracteriza por la presencia de amplios macizos, cuyo ancho oscila 
entre 5 y 10-20 kilómetros, cortados y diseccionados por valles de fuertes pendientes 
y cañones […] Los macizos están poco diseccionados y no presentan cerros aislados. 
Las pendientes están cubiertas por suelo carsificado con carsolitos y están sometidos 
a intensos procesos de lavado diluvial. En las cimas predomina el drenaje subterráneo, 
formándose comúnmente series complicadas de dolinas embudiformes que comunican 
con furnias y dejan entre si conos cársicos pequeños […] Una variante del carso tubular 
lo constituye el carso desarrollado en las cadenas de alturas estrechas y largas, cuyo 
caso más típico es el de la Cordillera Septentrional de Villa Clara y Sancti Spíritus. 
(NÚÑEZ JIMÉNEZ, 1985, p. 252).

     Los diferentes cauces a que se dirige la investigación, son los que a continuación se 
notifican los distintos ríos que destacamos a seguir:

Río Bamburanao: Este cauce, nace a 2.5 km al Suroeste de la localidad de Meneses y 
recorre alrededor de 10.5 km, de ellos, 7.5 km atraviesan la sierra pero,  constituye un complejo 
de tres cañones de los que el más al oeste es un cauce fósil que funciona cuando el caudal que 
baja desde la loma se sale del cañón principal del centro, para después de llenar al cauce más 
joven al Este,  o lo que es lo mismo aquel que se ha ido creando por el cambio de la dirección 
de las aguas a lo largo de los últimos siglos. Como ocasional, corre una parte del año (durante 
la estación de lluvias) por estos cauces, durante la mayoría del tiempo, se filtran las aguas por 
varios sumideros cercanos a su entrada en el carso boscoso sin llegar a esos cañones y que 
luego resurgen por varias cañadas que se extienden desde Guainabo en el valle costero, hasta 
el arroyo de la zona de Santa Cruz (tres en total),  todos ocasionales, para salir al mar entre las 
comunidades de Júcaro y Seibabo cuando durante el año, el promedio de lluvias en la región 
es alto. 

Los cañones o los nombrados por el pueblo “ríos secos”, miden alrededor de 5 km. Las 
quebradas más profundas en algunos casos se desarrollan con más de 25 m de talud, tienen 
una longitud promedio de 1.5 Km y son las que salen directamente al valle y permiten al 
hombre y también a los animales, un paso libre y sin necesidad de enfrentarse al carso abrupto 
y peligroso. El sitio arqueológico Guainabo 1, ya en el valle se encuentra en la margen este de lo 
que fuera un río fértil como continuidad del cauce fósil del Oeste o No.  La Figura 2, presenta el 
Sitio Bamburanao 1 que corresponde a la filiación aborigen de Apropiador medio y los cauces 
usados por los aborígenes en el Rio Bamburanao en la Sierra del mismo nombre en Yaguajay 
(ALEMÁN LUNA, 2016).
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Figura 2- Cauces del Río Bamburanao en Yaguajay. 

 Fuente:  Landasat 5 TM. Preparado por los autores (2021).

Río Yaguajay o Máximo, nace casi en la cima del parteagua central, a 1 km al Suroeste 
de la localidad de Meneses y a 1.5 km al este del Río Bamburanao. Su cauce,  luego al penetrar 
la zona de bosque y carso, recorre por la sierra aproximadamente 7 km, con grietas intermitentes 
y grandes sumideros.  Crea el cañón conocido como el Yigre con una longitud intermitente de 
unos 0.9 km, por donde sale al valle, atravesando la ciudad cabecera municipal y el poblado de 
Vitoria, para salir al mar a 1km al Oeste del complejo recreativo Playa Vitoria. A la distancia 
entre 800 m y 1.5 km al norte de la ciudad aparecen en las márgenes de este río los sitios 
arqueológicos aborígenes Yaguajay 3 y 4 respectivamente, ambos sitios son residuarios de 
grupos apropiadores medio. La Figura 3, presenta el Río Yaguajay que nace en la cima del 
parteagua central. Aun se observa el sendero desde su nacimiento hasta la ciudad cabecera 
(CHIRINO, 2019).  
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Figura 3- Río Yaguajay o Maximo

Fuente: Landasat 5 TM. Preparado por los autores (2021).

 Río Urbaza: Nace a unos 300m al Este de la localidad de Meneses y a unos 400 m 
de Este poblado,  muy cerca de sus márgenes se encuentra el sitio aborigen Meneses 1, con 
características de Apropiador temprano o protoarcaico. Penetra al bosque a unos 200m al Este 
de la Dirección de la empresa Provincial para la conservación de la Flora y la Fauna y el cauce 
recorre unos 5 km por el bosque hasta llegar al pequeño cañón sobre la cueva “Valdés”,  donde 
forma una cascada en la finca turística Rancho Querete, continua su curso hasta el Valle y 
desemboca a través de un canal a 3 km al Este de la desembocadura del Río Yaguajay,  ambos 
en la Ensenada de Cristóbal. Al salir al valle, se pueden encontrar en las márgenes de este río, 
los sitios arqueológicos María Goya, Urbaza, ambos Productores incipientes (Protoagrícolas) 
y Yaguajay 1 y 2,  estos últimos productores Taínos. En la Figura 4, obsérvese como nace 
muy cerca de la localidad de Meneses y en sus márgenes prácticamente se encuentra el sitio 
habitacional Meneses 1 de los grupos de apropiadores tempranos (protoarcaicos).  
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Figura 4-  Río Urbaza. 

Fuente: Landasat 5 TM. Preparado por los autores (2021).    

 Río Seco de Centeno, surge de un manantial en la misma roca de la base del enorme 
carsolito que conforma el aparente rostro grotesco, al que adoraron los aborígenes, llamado 
Sitio Peña del Indio o Mácocael.  Desde ese nacimiento atraviesa toda la sierra para salir a la 
comunidad de Centeno, desde donde continua unos 300m como un fértil arroyo,  con corriente 
permanente hasta desembocar en la costa por la ensenada de Cristóbal. En su recorrido,  se 
extiende dentro de la sierra por más de 5Km y su longitud desde al nacimiento hasta el valle 
es de unos 9 km. A unos 300m de la comunidad, en su recorrido hacia la costa se encuentran 
los sitios arqueológicos aborígenes Centeno 1 y Centeno. La Figura 5,  presenta el Río Seco 
de Centeno, que nace al pie del carsolito que conforma el rostro natural del sitio funerario 
aborigen Peña del Indio o Mácocael de tipo residual con  representación de todos los grupos 
que habitaron el territorio.                
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Figura 5.  Río Seco de Centeno

Fuente: Landasat 5 TM. Preparado por los autores (2021).    

Río Barro Amarillo nace en la zona de Las Cuevas a unos 800m al sureste de la Peña 
de Evaristo, el carsolito más grande que existe en el territorio en la falda del cual se encuentra 
el sitio arqueológico funerario Taíno bautizado con el mismo nombre. Se extiende por el valle 
intramontano y se interna en el bosque a 2.5km al noreste de la comunidad El Rincón, bajando 
hasta el extremo sur del bosque. Su cauce recorre 5km por el monte firme para salir al valle al 
este de la zona Ciboney. A su paso por la zona cársica (La Sierra Jatibonico) presenta un abra 
que se extiende por más de tres km, conformando el cañón más largo y profundo de toda la 
sierra. Desemboca en la ensenada de Cristóbal cruzando la ciénaga Guayabera por el este del 
paraje nombrado Cayo Bomba.  La Figura 6, presenta  el río Barro Amarillo que nace a menos 
de 500 m del sitio funerario aborigen Peña de Evaristo.
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Figura 6- Río Barro Amarillo

Fuente: Landasat 5 TM. Preparado por los autores (2021).    

Río Jatibonico del Norte: Nace a unos 550 m al sureste de la comunidad Nueva María, 
a 4 km de la localidad Jobo Rosado y se extiende hacia el este por más de 28 km atravesando 
la llanura Sur, para penetrar a la zona cársica por la cueva de el Boquerón,6 donde, a su salida, 
crea un cañón por el bosque de más de 4.5km, saliendo al valle por el centro recreativo-natural 
“Pelú de Mayajigua”. Para desembocar en la porción más al eEte del municipio y por tanto, 
constituye además la línea divisoria entre las provincias de Sancti Spíritus y Ciego de Ávila, 
cómo se puede ver en el mapa de la Figura 1.

Arroyo La Sierra:7 Nace en la ladera sur de la Sierra Jatibonico por la zona de Pedro 
Julio, a 3km al Norte de la localidad de Perea. No posee cañón y corta el valle aluvial formado 
al SE de Perea y desemboca en el Río Jatibonico del Norte cerca de la zona Los Ramones. 
Este arroyo, es de un gran caudal a pesar de su corto recorrido que no rebasa los 7 km8 desde 
su nacimiento a la desembocadura. Tal fato e puede observar el mapa de la Figura 1. Por otro 
lado, en la Figura 7 se pude ver los cauces que atraviesan las sierras y los sitios arqueológicos 
aborígenes en Yaguajay.

6 El cañón más definido por entre el carso y más vertical que existe en toda la región, es el que se presenta como 
antesala del sumidero de la cueva. Del mismo modo el cañón fósil del río sobre la actual caverna, aporta una 
visión muy atractiva y de fácil uso para el caminante.
7 Se tuvo en cuenta por los autores este arroyo, por la gran relación del mismo con el sitio arqueológico 
habitacional Taíno “Pedro Julio” que se encuentra a menos de 1 km al oeste de su cauce, cerca de la ladera de la 
sierra en la propia zona del mismo nombre.
8 Para determinar la longitud de los cauces por las sierras desde sus nacimientos al valle costero, se usó el mapa 
geodésico de GEOCUBA 1:50 000, del Municipio de Yaguajay, de manera que esta se pudiera presentar lo más 
exacta posible.
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Figura 7- cauces que atraviesan las sierras y los sitios arqueológicos aborígenes en 
Yaguajay� 

               
Fuente: Landasat 5 TM. Preparado por los autores (2021).

3 EL USO POR EL HOMBRE A LO LARGO DE LA HISTORIA: COMUNIDAD 
PRIMITIVA (LOS ABORÍGENES)

La presencia del hombre en el territorio municipal, según los fechados absolutos 
realizados hasta el momento supera los tres mil años antes del presente9. A lo largo del proceso 
de poblamiento por diferentes rutas migratorias, se asentaron en la región representaciones 
de grupos humanos pertenecientes a los diferentes periodos de desarrollo que habitaron el 
archipiélago hasta la conquista española. Hoy existen reportados 97 sitios arqueológicos que 
ratifican esas filiaciones de grupos “apropiadores” y “productores” representados por evidencias 
de todos los periodos que habitaron Cuba y en todas las categorías de uso del suelo10 (CHIRINO; 
BASQUEROTE; MENEZES, 2020).

Tales agrupaciones humanas se diseminaron por el territorio, haciendo un mayor uso del 
suelo donde se han encontrado en cuevas y áreas despejadas de los actuales Cayos de Piedra, 
62 sitos; en tierra firme aparecen 35, siete de estos en las laderas y valles de las sierras antes 
mencionados; más uno en la Llanura del Sur (sitio Pedro Julio en Perea) (COLECTIVO DE 
AUTORES. 2009).

Como puede observarse, tal potencial humano a lo largo de varios siglos se debió 
mover mucho por la geografía del actual municipio Yaguajay en el constante desarrollo de 

9 Cueva Galería del Sol en cayo aguada con un fechado por el método del Carbono-14 (C-14) de 3484±87 de 
antigüedad.
10 Habitacionales, habitacionales-rituales; habitacionales-funerarios, habitacionales-rituales-funerarios; 
funerarios; funerarios-rituales; rituales. 
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sus actividades más importantes, dando lugar a asientos habitacionales, alimentación: caza, 
pesca, recolección, actividades agrícolas para la subsistencia, búsqueda de maderas y plantas 
medicinales, ritos funerarios, entre otros (CHIRINO; BASQUEROTE; MENEZES, 2020).

Téngase en cuenta que el aborigen camina mucho entre los bosques y por tanto fue 
descubriendo aquellos parajes que de algún modo resolvían esas necesidades. Tampoco puede 
negarse el proceso de migraciones temporales internas, ya por las diferentes estaciones del año 
propicias para su alimentación y desarrollo en determinadas subregiones o por necesidades 
propias de sus tradiciones culturales y espirituales. También pudieron existir desmembramientos 
de pequeños grupos en busca de nuevos espacios para asentarse lo que fue permitiendo un 
poblamiento con representación en las tres subregiones más apropiadas del territorio: los cayos, 
la llanura costera y las zonas más altas, dígase aquellos parajes entre los valles intramontanos 
dondese observa su presencia hoy.

Entonces vallamos pues a una explicación sobre esos movimientos humanos ancestrales: 
Los enterramientos que han aparecido y se han estudiado en los sitios funerarios Peña de 
Evaristo y Peñón del Indio en la zona de Jobo Rosado en la subregión arqueológica Meneses- 
Bamburanao, constituyen una prueba fehaciente. El primero, funerario primario (los muertos 
recibieron su primera inhumación) se encuentra a menos de 200m al Norte del nacimiento del 
arroyo que vierte sus aguas hacia el cauce que se nombra “Rio Barro Amarillo”,  al que se unen 
más afluentes a la entrada del cañón,  pero ninguno alcanza el recorrido que hace este, pues 
todos son más cortos. El segundo, sitio funerario secundario, pero con características de ser 
residual (depositaron allí restos humanos fracturados).      

En el caso del adoratorio aborigen “Mácocael”11 o Peña del Indio de Cedeño, el arroyo 
que desemboca al valle por la comunidad de Centeno (Río seco de Centeno), nace exactamente 
al pie de la enorme roca que representa un rostro (segundo carsolito mayor en toda la serranía) 
que los aborígenes usaron como adoratorio, para hacer entierros (CHIRINO; BASQUEROTE; 
MENEZES, 2020). Este arroyo al atravesar la comunidad alcanza una fertilidad permanente 
que le proporcionan manantiales que afloran en el llano, los que deben ser producto de las 
aguas que se incorporan al manto freático por los sumideros del mismo arroyo en lo alto de la 
sierra.  Pasa, por dos sitios habitacionales en esa zona ya mencionados: Centeno 3 y Centeno 
1 (los residuarios llegan hasta sus márgenes), muestra fehaciente de la relación de los grupos 
aborígenes que habitaron el valle con los arroyos y ríos que bajan del lomerío.

El sitio funerario Jicotea, al Oeste de la comunidad de Bamburanao, guarda su relación 
con el arroyo que atraviesa la “Base de Campismo Bamburanao” para luego descargar sus 
aguas en los mismos cañones del rio del mismo nombre cuando se interna en la serranía.

Los sitios habitacionales, Bamburanao 1, Meneses 1, La Montaña, La Bomba y Pedro 

11 Fue nombrado así por su descubridor José Eusebio Chirino Camacho en 1968, quien lo rebautizó con ese 
nombre a partir de sus estudios en el libro Antigüedades de los Indios de Ramón Pané: Donde se expone la 
leyenda aborigen de Mácocael el joven guardián de una cueva, que por no cumplir los mandatos del sol, este, lo 
convierte en roca. 
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Julio, todos están relacionados a los cauces de ríos o arroyos que bajan de las sierras, hacia 
el norte, excepto el sitio Pedro Julio que, como productores que dominaron la agricultura 
aprovecharon el valle fértil que atraviesa el llamado Río La Sierra el que, al nacer en la ladera 
sur de la Sierra de Jatibonico en la zona de Perea, vierte sus aguas al río Jatibonico del Norte. 

Lo argumentado sintéticamente, demuestra la enorme relación de los diferentes grupos 
aborígenes que habitaron Yaguajay con los ríos y arroyos que bajan de las serranías cársicas y 
que, como se explicó anteriormente se extienden a todo lo ancho del territorio municipal.

Según Chirino et al,. (1994), durante una expedición al Río Barro Amarillo en 1994, los 
pesquisidores, Chirino le expresó a Armando Falcón Méndez quien lo guiaba, pues este, tiempo 
atrás había incursionado por esos cañones. Su criterio de que estos ríos secos debieron ser 
indiscutiblemente los senderos usados por los aborígenes para acceder a los valles intramontanos 
donde asentarse y por los que subieron a enterrar a sus muertos y que debía ser una prioridad 
estudiar esa posibilidad histórica. En 2013, cuando los autores subieron el cauce seco, Carlos 
Alemán, luego de descubrirse el petroglifo a la entrada el cañón principal, incitó con la idea de 
continuar un estudio completo, lo cual se concluye parcialmente con esta investigación, pero 
con la intención de que se debe incursionar cada arroyo de la sierra desde sus nacimientos y 
presentar resultados más completos en el futuro inmediato.

Un ejemplo fehaciente de la relación sitios arqueológicos del Valle Costero, los ríos 
de la sierra y los sitios de las zonas altas lo constituye la presencia de sitios arqueológicos que 
aparecen en las márgenes de esos cauces en el valle. El cauce del Oeste del río Bamburanao 
conforma el arroyo de Guainabo,  a menos de 1km de la ladera norte de la sierra, se ha 
encontrado el sitio Guainabo 1 y varios km más hacia el mar aparecen los sitios Júcaro 1 y 
Júcaro 3, asentamientos de la misma filiación del grupo humano que pobló el sitio Bamburanao 
1 al sur de la sierra como ya se ha explicado.  En el río Yaguajay, aparecen los sitios Yaguajay 
3 y Yaguajay 4. En el cauce del río Urbaza aparecen los sitios María Goya y Urbaza ambos de 
grupos Protoagricultores también denominados productores incipientes y más al Norte, por el 
mismo cauce, los sitios Taínos (productores) Yaguajay 1 y 2. Ya se explicó anteriormente como 
el río Seco de Centeno presenta evidencias de asentamientos en su cauce de dos sitios también 
Protoagricultores Centeno 1 y 3. 

En su libro Arqueología Aborigen del norte de la provincia de Sancti Spíritus,  publicado 
en 2010,  José Chirino expresa: 

Con este trabajo, apenas comienza el verdadero y particularizado laboreo científico. 
Dialécticamente hablando se está ante un nuevo universo que se multiplicará cada 
día y donde, en el continuo y sistemático andar de las ciencias cada descubrimiento 
generará la necesidad de otros. (CHIRINO, 2010, p. 14).

Como puede apreciarse, esta relación hombre, sierras, ríos, valle costero y valles altos, 
constituye un nuevo aporte al conocimiento.
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4 LA COLONIA

Si bien la búsqueda de evidencias escritas en los distintos textos relacionados con la 
historia municipal, no fue posible encontrar datos relacionados con el uso de los cauces secos 
por el hombre, valieron la pena algunos testimonios que parten más de la historia cotidiana en 
las distintas épocas y en especial la colonia. Puede entonces que éste, sea el primer documento 
de la historia de Yaguajay que trate sobre tan importante asunto. Si fuera la primicia, aportarán 
entonces, no solo nuevos datos, sino los únicos hasta ahora redactados sobre el uso humano de 
los cauces secos de las sierras.

Antes de ir a los testimonios debemos dar lugar a la lógica en los primeros momentos 
de los asentamientos iberoamericanos en la zona. Veamos como lo describe Herminio Bello 
Escobar en La Monografía Histórica de Yaguajay12 

[…] 1550: Realizada la conquista, las tierras del actual Yaguajay, fueron entregadas 
por “merced” de la Corona al Capitán Don Diego de La Coloma que las poseyó a 
nombre del Rey, dedicándolas a la crianza de ganado mayor, el extremo de suministrar 
abundante carne con destino a la conquista de la Florida. […]. 1645: En Cuba 
existían cinco ingenios azucareros (trapiches verticales con movimiento a mano) que 
producían unas 2000 toneladas de azúcar. Uno de estos ingenios estuvo situado por 
los alrededores de la Sabana Camaján –ese era el nombre del ingenio-[…]. 1695: El 
18 de junio de 1695, venden los hermanos Antonio y Tomás Meneses, el sitio llamado 
Meneses al vecino de Sancti Spíritus, Juan Rafael Alemán […].  1698: Juan Bautista 
Alemán, vecino de Sancti Spíritus en esta Villa dice: “Que las tierras que pide al 
Regidor Bartolomé Manso del Castillo en el arroyo Jobo Rosado, son tierras mías 
propias del Hato de Caunao” (BELLO, 1985, p. 12 y 16).

  
Con estos datos,  mostramos que el territorio fue ocupado y de cierta manera poblado 

por blancos y negros esclavos desde la temprana fecha de 1550. Evidentemente dedicados a la 
crianza de ganado, siembra de caña con la consecuente producción de azúcar. Los vaqueros, los 
leñadores, los cazadores y todo aquel que necesitó atravesar las sierras de norte a sur o viceversa 
debieron hacerlo por los cauces de los ríos y arroyos que trasladan sus aguas de las zonas 
altas a la costa. No se puede obviar los alzamientos de negros cimarrones, los que debieron 
adelantar mucho hacia los montes por los ríos secos. Lo que significa que tales cauces tuvieron 
durante toda la colonia una gran importancia en el desarrollo del territorio. Luego aparecerían 
las primeras veredas, los caminos, pero estos senderos continuarían hasta la actualidad.

No cabe dudas que el alzamiento del esclavo cimarrón Juan Francisco, que provocó el 
nacimiento del Palenque con su nombre del que no se dejó huella en los documentos coloniales, 
pero se mantuvo en el argot y la historia popular, dando origen al nombre de la actual comunidad 
en la misma Sierra de Bamburanao, se produjera usando el llamado Río Seco de la Cueva de la 
Lechuza, uno de los cauces en que se disgrega el río Bamburanao en el macizo cársico.

12  Herminio Bello Escobar, Enfermero del Central Narcisa y primer Historiador de Yaguajay.
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Vayamos entonces a los testimonios:
Leonor Guerra Perera: Fue de las campesinas víctimas de la Reconcentración del Capitán 

General Español Valeriano Weyler (1896-98): “Cuenta, que durante la reconcentración ella y 
su esposo fueron traídos desde Bamburanao, donde tenían su hogar y sitio de labranza para 
Yaguajay y que en medio del hambre y las enfermedades, en las noches, su esposo Casiano 
Camellón y otros vecinos también reconcentrados, salían e iban por los arroyos secos a 
Bamburanao a buscar plátanos, ñames y otras viandas. Que no podían ir por “La Vereda del 
Bijó”13 porque estaba infectada de españoles14. Así lo hacían muchos campesinos de la loma 
reconcentrados con ellos.”

Muchos hombres y mujeres que se alzaron durante las guerras de 1868-78 y del 1895-99 
subieron a los montes por esos ríos secos.

Durante la Seudorepública y hasta la actualidad.
Quedan como testigos históricos los testimonios:
-José Ruiz Rodríguez, ex alcalde municipal (el único Alcalde Socialista en toda la época 

capitalista en el territorio central de Cuba), en una entrevista que le realizara José Eusebio Chirino 
Camacho en 1989, cuyo video se encuentra en los archivos del actual Museo Nacional Camilo 
Cienfuegos, refiriéndose a los alzamientos dirigidos por el líder natural Juan Blas Hernández 
en los primeros años de la década del 30 del Siglo XX en la comarca, contra el Gobierno del 
Presidente Gerardo Machado Morales, informaba: “En aquellos días de los alzamientos contra 
Machado, muchos grupos de hombres de la zona subieron a los montes por los ríos secos que 
atraviesan la Sierra”.

Luis Manuel González Castro (Matojo), carbonero devenido en combatiente rebelde 
durante la última guerra de liberación decía en una entrevista realizada en el 2010 a José Eusebio 
Chirino Camacho para la novela de este autor: Aventura en Los Cayos de Piedra:

“Nosotros trabajábamos todo ese lomerío desde Vergara hasta Seibabo, haciendo 
carbón de madera, y subíamos con los “Jolongos” al hombro por esos cañones secos. Muchas 
veces, cortábamos un tronco bueno de madera en la época de seca y lo llevábamos hasta el río 
para que en la primer creciente lo agilara hasta abajo; porque no nos era posible bajarlos por el 
diente de perro (Lapiez).

Refriéndose a cuando los rebeldes bajaron de Jobo Rosado para asaltar y quemar la sede 
del Consejo Electoral de Yaguajay en noviembre de 1958, nos plantea “que una buena parte del 
camino se hizo por el arroyo que también llaman Puentes Grandes…” 

Hoy día, por esos causes, andan los Guardabosques, los investigadores de la naturaleza, 
la arqueología, la historia. También los campesinos, los cazadores furtivos.

Es innegable el enorme valor que han tenido a lo largo de la historia municipal los 

13 Vereda o Camino, creado a principios del Siglo XVIII, que unificaba a Yaguajay con el llamado Camino de la 
Habana que comunicaba a la ciudad de Sancti Spíritus con la capital.
14 Tal trasmisión oral la hacía a sus nietos y bisnietos en la década del 60 del Siglo XX, entre los que se 
encontraba el autor José Chirino Camacho.
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llamados ríos secos de las sierras, desde la etapa aborigen hasta la actualidad. Injusto no sacarlo 
a la luz por primera vez con el fin de que se conozca por las nuevas generaciones, que no solo 
inundan los llanos con sus aguas, sino que han sido los “senderos ancestrales” usados por los 
animales y los hombres y seguirán siéndolo. 

Como concluyendo en esta primera salida a la luz de los conocimientos y sin dejar de 
continuar en lo adelante escudriñando si historia, dejamos claro que:

-Los “ríos y arroyos secos” que bajan de las sierras en Yaguajay, provincia de Sancti 
Spíritus, Cuba, son senderos naturales que han permitido la comunicación humana entre los 
llanos costeros y las alturas desde la Etapa de las Comunidades Primitivas hasta la actualidad. 
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