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EDITORIAL 

 

Falar sobre a Revista das Faculdades Network do curso de Pedagogia é motivo de honra 

e alegria, pois nosso curso recentemente foi abrilhantado com o Premio Guia do Estudante 

2012, da Editora Abril, Melhores Universidades com três estrelas, o que muito nos gratifica.    

O Guia avalia os melhores cursos do país por meio de pesquisa, visando  orientação ao 

estudante de onde estudar, trazendo informações detalhadas sobre os cursos e mercado de 

trabalho.  

Este selo é a confirmação da qualidade de nosso curso e de nossos docentes.  

Sendo assim, é dupla a minha alegria, poder divulgar a produção científica de docentes 

e discentes de nossa instituição, e também nossas conquistas. Conquistas realizadas por meio 

de muito trabalho, dedicação e competência.  

O curso de Pedagogia das Faculdades Network tem por objetivo formar educadores 

críticos, reflexivos, com visão humanística e que possam de fato fazer a diferença atuando 

com competência e contribuindo para a melhoria da qualidade da educação. Neste sentido, 

temos comprovada garantia de sucesso de nossos alunos no mercado de trabalho sendo que 

em julho de 2011 estávamos com a marca de 92% de nossos alunos inseridos no mercado de 

trabalho.  

Tendo por finalidade a difusão do conhecimento e a produção de diferentes saberes 

relacionados à Educação, a Revista Educativa já se consolidou como espaço expressivo da 

produção de alunos e professores. E, para mim torna-se gratificante apresentar mais uma 

edição.  A revista possui edição impressa e on-line, sendo este seu quinto ano de existência.  

Nesta edição os autores abordam diferentes temas como: medo na escola, comunicação, 

relacionamento interpessoal, consumo, família, escola e sociedade, relações pais e filhos, a 

escrita de autoria feminina, PROEJA.  

A comunidade escolar é brindada com mais esta edição que recomendo leitura detalhada 

de cada um dos textos ora apresentados.  

 

 

Profa. Me. Bárbara Barros Chacur Rodrigues  

 

Profa. Me. Tânia Cristina Bassani Cecílio 
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O MEDO NA ESCOLA COMO UMA EMOÇÃO QUE PREJUDICA A 

APRENDIZAGEM, A COMUNICAÇÃO E O RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL (MUTISMO SELETIVO) 
 

Elaine Cristina Corrêa Ribeiro Tarumoto1 

 Angela Harumi Tamaru2 

 

Resumo 

Este artigo tem o objetivo de estudar a afetividade no contexto escolar e atestar se ela 

contribui ou não para a aprendizagem do aluno. Deste modo, focamos nosso olhar em uma 

emoção, o medo, que influi no modo como nos relacionamos com as pessoas e que pode 

bloquear a interação e o canal de comunicação professor-aluno, prejudicial a estruturação 

psicológica do discente na educação infantil. Assim, localizamos o mutismo seletivo como 

sendo a ausência de comunicação verbal em decorrência do medo sentido pelo aluno. Para seu 

tratamento, identificamos a importância da relação afetiva durante as atividades desenvolvidas 

em sala de aula, tendo como área de pesquisa a metodologia de ensino. Para tanto, foram 

utilizados recursos de observações nas relações entre professor-aluno e entrevistas com 

professores e coordenador. Para isso se fez necessário ter um embasamento de leituras de 

textos científicos da área da psicologia e da pedagogia. Dessa forma, foi possível defender a 

hipótese de que a afetividade é um fator determinante para o desenvolvimento do indivíduo, 

uma vez que contribui para a sua estruturação psicológica e, consequentemente, para a sua 

aprendizagem.  

 

Palavras chave: Relação professor-aluno, linguagem infantil, mutismo eletivo 

 

ABSTRACT 

This paper examinedaffectivity in the school context and whether it contributes to student 

learning or not. We focused our attention on an emotion, i.e. fear, which affects the way we 

interact with people and may block the teacher-student interaction and communication 

channel, thus damaging the psychological structure of students in early childhood education. 

We located selective mutism as the absence or verbal communication caused by fear felt by 

students. For its treatment, we identified the importance of the affective relationship that 

underlies classroom actives in the research field of teaching methodology. We used 

observations tools to survey teacher-student relationships and interviews with teachers and 

supervisors, which required previous readings of scientific texts on psychology and pedagogy. 

Our hypothesis defends that affectivity is a determining factor for the development of the 

individual, since it contributes to their psychological structuring and consequently, to their 

learning. 

 

Keywords: relationship teacher-student, childhood language, elective mutism 

 

Introdução 

É verdade que existem vários estudos sobre afetividade e educação, mas identificamos 

que, em pleno século XXI, existe uma lacuna nessas pesquisas, pois, mesmo sabendo que a 

afetividade é fundamental escola, em especial na educação infantil, alguns educadores não a 

consideram para o desenvolvimento dos alunos 

                                                 
1 Licenciada em Pedagogia pelas Faculdades Network, Nova Odessa, SP, Brasil (elainecristaru@hotmail.com) 
2 Profa. Dra. do curso de Pedagogia e do curso de Psicopedagogia Lato Sensu, das Faculdades Network, Nova 

Odessa, SP, Brasil. (angelatamaru@nwk.edu.br)  
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Esta pesquisa originou-se a partir de lembranças e experiências pessoais e profissionais, 

a qual tem como intuito investigar o medo como uma das emoções que ocorrem na escola, 

assim, mostra como esta prejudica a estruturação psicológica do aluno, podendo resultar na 

ausência de comunicação verbal, o chamado mutismo seletivo ou eletivo, o qual se refere à 

criança que tem a linguagem desenvolvida, no entanto, permanece em silêncio em alguns 

ambientes sociais, comumente no escolar, nesse sentido, unicamente selecionando a família 

para falar. 

O estudo busca pesquisar, então, por meio de casos, se a afetividade contribui de 

maneira significativa para sucesso do processo de ensino e aprendizagem na formação de 

alunos que se apresentaram com mutismo seletivo.Sendo assim, tem como objetivo saber se a 

afetividade é fundamental na relação entre professor e aluno, se, de fato, “a afetividade 

constitui um domínio tão importante quanto a inteligência para o desenvolvimento humano” 

(ALMEIDA, 1999, p. 52) 

A afetividade, muitas vezes “esquecida” no contexto escolar, instiga-nos, pois 

percebemos que, quando negligenciada, afeta o outro de forma prejudicial, ou seja, 

desestabiliza-o psicologicamente. Assim, compreendemos a educação infantil como um dos 

locais que precisam estimular seu desenvolvimento e construir suas estruturas emocionais, 

considerando que a infância é a fase mais importante de se estruturá-la. 

Tendo em vista que a afetividade é um instrumento importante para um bom 

desenvolvimento cognitivo-emocional, buscamos autores que abordam a temática, mas com a 

intenção de fazer uma revisão dos diversos estudos sobre a afetividade, mostrando as 

vertentes da Teoria de Wallon, Piaget e Vygostky. 

Primeiramente, é apresentado o método e os procedimentos que nortearam o presente 

estudo, realizado, então, por meio de leituras bibliográficas, observações de campo e 

entrevista com profissionais da área da educação. Após, são apresentado os resultados obtidos 

ea sua análise, os quais permitiram atingir os objetivos propostos na pesquisa e verificar quea 

nossa hipótese de pesquisa foi confirmada. 

 

Referencial teórico 
A afetividade é um fator determinante no desenvolvimento humano, uma vez que 

sabemos que ela já aparece nas relações que os indivíduos estabelecem desde o nascimento 

eque o acompanha por toda sua vida. 

De acordo com Moreno e outros autores (1999), tendo em vista que o aluno se apropria 

de conhecimentos do meio natural, social e cultural, ele se comunica afetivamente a partir do 

mundo que o rodeia. Porém, tradicionalmente, as lições continuam sendo ensinadas sem levar 

em consideração esse fator importante. Assim, a impressão que se tem é a sociedade se 

encarregandode proporcionar relações afetivas saudáveis, cabendo à escola somente 

contribuir para a construção de conhecimentos. 

Documentalmente, compreende-se que a afetividade é considerada tema transversal no 

sistema de ensino regular, inserindo-se nas disciplinas situações que vivenciamos, de forma 

que ajude as pessoas a resolverem seus problemas. Portanto, chama-nos para o bom 

desenvolvimento pessoal e interpessoal. É uma proposta para uma educação humanista, com o 

intuito de construir uma sociedade democrática. “O desenvolvimento afetivo é a base para os 

demais desenvolvimentos da pessoa”. (MONTE-SERRAT, 2007, p. 21) 

Existem pesquisas que afirmam que é pela interação social e, em particular, aquela que 

ocorre naescola, que ocorre a aprendizagem e o desenvolvimento do homem, dessa forma, 

esta faz um papel significativo na vida do sujeito. Tanto Piaget quanto Vygotsky são autores 

interacionistas, porém cada um tem sua concepção formulada por diferentes paradigmas. Para 

Piaget, a aprendizagem ocorre a partir das relações existentes entre sujeito e objeto, é neste 

sentido que ele se apropria de novos conhecimentos. Já para Vygotsky, a aprendizagem ocorre 
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a partir do momento em que o indivíduo internaliza o externo e produz algo novo no âmbito 

interno, ou seja, aprende com o resultado da interação com o meio juntamente com a 

mediação do outro. Todavia, se o canal de comunicação com o outro é bloqueado, como 

ocorre com crianças que estão com mutismo seletivo, a aprendizagem pode estar 

comprometida. 

De acordo com a obra de Piaget, o desenvolvimento psíquico se inicia logo que 

nascemos e só vai terminar quando adultos. Desse modo, pode-se dizer que, quando 

concluímos o crescimento, a mente também direciona-se para uma equilibração final. Assim, 

o desenvolvimento é uma equilibração progressiva. Na verdade, é como um restabelecimento 

do equilíbrio, supondo que os valores finais modificam-se de acordo com os 

sentimentos.Afetividade e inteligência são, então, indissociáveis e constituem dois aspectos 

complementares de toda conduta humana. (PIAGET, 2011, p. 14) 

A linguagem é um veículo de conceitos e noções que pertence a todos e reforça o 

pensamento individual com um vasto sistema coletivo. Neste, a criança mergulha logo que 

maneja a palavra. (PIAGET, 2011, p. 20) Existe uma íntima relação entre o desenvolvimento 

da afetividade com as funções intelectuais. As transformações provenientes do início da 

socialização não têm importância apenas para a inteligência e para o pensamento, mas 

repercutem também na vida afetiva (PIAGET, 2011, p. 30) 

Brenelli (2000, p. 105-106) nos esclarece que, para Piaget, o desenvolvimento do 

indivíduo é construtivo, o qual resulta da interação dele com o mundo. Além disso, diferencia 

os papéis de conhecimento, da representação e da afetividade, estas se desenvolvem de 

maneira interdependente, indissociável e complementar. Piaget a compreende do ponto de 

vista cognitivo, representado pela inteligência e considera a primeira infância fundamental no 

desenvolvimento para a adaptação psíquica em relação ao mundo exterior. 

Nesse sentido, o indivíduo, além de pôr em prática suas ações, precisa ter vontade de 

executá-la. Sendo assim, todo desempenho humano abarca inteligência e afetividade, não 

havendo na teoria de Piaget momentos afetivos sem elementos cognitivos. O que caracteriza o 

cognitivo são suas estruturas, as quais se caracterizam pela inteligência, ou seja, o indivíduo 

se organiza para interação com o meio e pessoas. 

Brenelli (2000) ressalta ainda que, no método piagetiano, na primeira infância (dos 2 

aos 7 anos), as condutas modificam-se, tanto no plano afetivo, quanto cognitivo, tudo isso 

graças à função semiótica, dando início à capacidade de re-apresentar suas ações, reconstruí-

las e antecipá-las. Contudo, é neste momento que aparece o pensamento e inicia-se a 

socialização. Ocorre, assim, o interesse, que é uma forma de se regular a energia em toda a 

assimilação. Desse modo, o trabalho do professor, interessante para o educando, envolve-o e 

atende suas necessidades.  

Já os valores são moldados de acordo com a imagem dos adultos, cujo sentimento é o 

respeito e cujas raízes encontram-se nas valorizações unilaterais, afeição, temor, revelando 

este último a desigualdade que há nesta relação afetiva, isso de acordo com Piaget (apud 

BRENELLI, 2000, p. 114). Brenelli (2000, p. 116) afirma que é a afetividade que atribui valor 

às ações e regula-lhes a energia. Diz Piaget: “a afetividade não é nada sem a inteligência, que 

lhe oferece os meios e indica os fins”. 

Diversa é a concepção de Vygotsky, que “acreditava que as emoções vão se 

transformando, afastando-se de sua origem biológica e constituindo-se como fenômeno 

histórico-cultural, sendo assim, as emoções sofrem transformações conforme o conhecimento 

conceitual e os progressos cognitivos ocorrem ”. (apud MONTE-SERRAT, 2007) Pode-se 

dizer que “a afetividade humana é construída culturalmente, ou seja, o significado das 

emoções varia de cultura para cultura, sendo concebido e nomeado de forma diversa em 

culturas diferentes”. (MONTE-SERRAT, 2007, p. 41) 
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Antunes (1999) relata a importância de estimular a criança desde o nascimento e dá-nos 

sugestões do que pode ser feitopelo professor e pela família, pois a casa e a escola são locais 

onde ela vive a maior parte das suas experiências, mas, para que ocorra aprendizagem, é 

preciso que haja um olhar afetuoso.  

O autor revela-nos ainda que é possível e mais eficiente uma aprendizagem significativa 

do que uma mecânica. É uma aprendizagem construída e retida em sua memória que poderá 

ajudá-lo a lidar com suas emoções, já a mecânica, ele aprende por repetição, que pouco 

contribuirá para seus estados emocionais.  

Já Tognetta (2003) busca superação de indisciplina e falta de valores entre seus alunos. 

Ele aborda reflexões sobre a necessidade de compreensão e respeito para a construção de 

virtude, solidariedade e moral e afetividade. Refere-se à educação dos sentimentos a 

afetividade a ser trabalhada.A autora nos relata uma vivência, em que a professora acredita 

atuar com afetividade por chamar seus alunos de queridos e de dizer que os ama. “Porém, este 

fato se contradiz com a afetividade que estamos buscando. Apenas faz apelo à chantagem 

emocional, o que não permite a construção da autoestima e da autoconfiança por parte das 

crianças”. (TOGNETTA, 2003, p. 106) 

A afetividade deve ser levada mais a sério pelos educadores, pois permitirá que o 

indivíduo desenvolva suas capacidades etorna-o mais confiante de suas ações: 

 
Não é só necessidade do professor de educação infantil trabalhar com os aspectos 

afetivos; mas sim de todo e qualquer professor, porque a afetividade não está só 

presente no aluno da pré-escola, está presente no ser humano (...) é o aluno de 

maternal ao terceiro ano do ensino médio, da faculdade, ou de quaisquer instituições 

ou programas de ensino. (TOGNETTA, 2003, p. 107) 

 

Dessa forma, a relação afetiva significativa contribuirá para a aprendizagem, de forma a 

motivá-los. Assim, buscarão novos conhecimentos além dos propostos, pois o professor 

propicia um ambiente favorável. Nesse sentido, essa obra tem o objetivo de trazer para a 

educação reflexões sobre a construção de uma pedagogia que compreenda os aspectos 

cognitivos, morais e afetivos. Apresenta-nos propostas de sala de aula, que trabalham a 

afetividade.  

Galvão (1995) baseou-se na teoria Waloniana e deu significativas contribuições para a 

reflexão pedagógica que leve em conta a afetividade. Com a intenção de compreender o 

indivíduo, Wallon direcionou seus estudos para a criança em vários momentos de sua 

evolução psíquica. Ele considera que o sujeito se constrói nas suas interações com o meio, 

assim busca compreender as relações estabelecidas entre a criança e seu ambiente. É 

importante ressaltar que, para Wallon, a criança aprende através de conflitos. Sendo assim, 

são estímulos para seu desenvolvimento. “Wallon vê o desenvolvimento da pessoa como uma 

construção progressiva em que se sucedem fases de predominância alternadamente afetiva e 

cognitiva”. (GALVÃO, 1995, p. 43) 

O indivíduo passa por fases, que são separadas por estágios, são eles: impulsivo-

emocional (0 a 1 ano); sensório-motor e projetivo (1 a 3 anos); personalismo (3 a 6 anos); 

categorial (6 a 11 anos) e puberdade e adolescência (11 anos em diante). Percebemos, então, 

que a criança deve ser orientada de forma específica, pois seus interesses mudam de acordo 

com seu estágio.Podemos perceber, todavia, que a predominância afetiva é mais evidente nos 

estágios impulsivo-emocional, personalismo, puberdade e adolescência, pois está relacionada 

ao conhecimento de si. Já nos sensório-motor e projetivo e categorial, predomina o aspecto 

cognitivo, é quando a criança está conhecendo o mundo exterior. 

No decorrer dos estágios, a criança tem um desenvolvimento descontínuo, com conflitos 

que ela experimenta no seu convívio com o meio e com as situações que este meio lhe 
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propicia. É nesse sentido que a criança vai evoluindo mentalmente, conseguindo aprender 

através de um simples gesto, repetindo-o e aprimorando-o. 

A afetividade diz respeito a ações e reações internas, que interferem no externo. É por 

meio dos sentimentos (que são dirigidos para o interior e são privados) que as emoções (que 

são dirigidas para o exterior e são públicas) iniciam o seu impacto na mente. (CASTRO, 

2011, p. 27) 

Quando o educador tem conhecimento da importância da afetividade e da sua 

contribuição para a aprendizagem, fará com que o aluno se interesse e sinta vontade de 

aprender, essa sem dúvida é uma forma que tem de ensinar seus conteúdos, com a garantia de 

que eles aprendam para sua vida, que não sejam apenas memorizados e esquecidos, deixando 

um não aprendizado ou aprendizado com falhas. 

Nessa prática docente, o professor conquistou seu aluno, cativando a sua atenção, 

portanto, os vínculos afetivos estarão presentes, permitindo que o processo de ensino e 

aprendizagem ocorra. Caso os vínculos não sejam levados em consideração e o professor 

insista em ensinar de maneira autoritária o aluno poderá se negar a fazê-la, fazer sem vontade, 

sem prestar atenção. Tudo isso não será agradável para ambos, podendo ocorrer conflitos. 

Então, é preciso repensar a prática docente, para que os discentes possam desenvolver suas 

habilidades plurais. 

Segundo Castro (2011, p. 28), são raros os educadores, sejam pais ou professores, que 

refutam a premissa de que as emoções e a aprendizagem estão interligadas. No ambiente 

familiar, escolar, comunitário, social e religioso, as relações vividas estão baseadas na 

afetividade e nos limites estabelecidos, sejam socialmente tratados ou culturalmente passados 

de uma geração para outra. 

Chalita (2001, p. 232) declara-nos que “o grande pilar da educação é, sem dúvida, a 

habilidade emocional. Não é possível desenvolver a habilidade cognitiva e a social sem que a 

emoção seja trabalhada.” 

Na educação infantil, as emoções ocorrem frequentemente e são visíveis, pois, muitas 

vezes, este é o primeiro momento em que a criança se distancia da família, portanto o 

educador tem um papel fundamental no desenvolvimento da criança, caso não tenha 

consciência dessas necessidades, ele poderá causar um afastamento desta ou até mesmo 

traumas ao longo da vida. 

Estudos na perspectiva walloniana afirmam que é através do ambiente social que este, 

desde a infância, desenvolve o aspecto afetivo. Para Vygotsky, essa interação é que resulta em 

aprendizado. Por isso, é papel da escola promover à criança instrumentos pedagógicos para 

que ela aproveite os recursos instintivos e os que lhe são oferecidos socialmente. A todo 

momento, estabelece relações com o mundo, está num processo de aquisição de 

conhecimento, logo o educador precisa conduzi-lo eorientá-la. 

Conforme Almeida (1999, p. 101), a escola é um dos meios de influência externa, nesse 

sentido, é um espaço para a construção da afetividade, uma vez que está centrada na 

intervenção sobre a inteligência, cuja evolução depende da afetividade.  

A sala de aula é um local onde as emoções são expressadas, nela existem diversas 

situações de conflitos e são provocadas as mais variadas emoções. Cabe ao educador orientar 

seus alunos, fazendo-se necessário ressaltar o aspecto afetivo como instrumento-chave do 

processo de conhecimento. É importante salientar que uma relação afetiva não é simplesmente 

agradar o aluno, masvalorizar seu trabalho, fazer-lhe elogios,conhecê-lo, dialogar com ele, 

permitir que fale e ouvi-lo. 

Já dizia Valmaseda (2004, p. 72), é por meio da linguagem que a criança aprende a 

expressar seus sentimentos, explicar suas reações e compreender as dos outros, incorporar 

valores sociais. Aprende também a dirigir e organizar seu pensamento e a controlar sua 

conduta, favorecendouma aprendizagem mais consciente. 
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Caso o professor não dê esta abertura para o aluno, ele está relegando os seus 

conhecimentos prévios, colocando-os em submissão, esquecendo o papel importante da 

afetividade na construção dos conhecimentos e da autonomia. Assim diz o mestre: 

 
O professor que desrespeita a curiosidade do educando, o seu gosto estético, sua 

inquietude, a sua linguagem, mais precisamente sua sintaxe e a sua prosódia; o 

professor que ironiza o aluno, que o minimiza, que manda que “ele se ponha em seu 

lugar” ao mais tênue sinal de sua rebeldia legítima (...). É neste sentido que o 

professor autoritário, que por isso mesmo afoga a liberdade do educando, 

amesquinhando o seu direito de estar sendo curioso e inquieto (...) (FREIRE, 1996, 

p. 60) 

 

É através da linguagem que conseguimos demonstrar sentimentos e emoções, “as quais 

estão presentes em todos os aspectos da atividade humana e são fator importante no processo 

de ensino-aprendizagem, devemos dar especial atenção aos papéis que elas desempenham no 

desenvolvimento da inteligência” (MONTE-SERRAT, 2007, p. 33) 

Também é importante lembrar que as emoções são aprendidas culturalmente; outro fator 

é o humor da pessoa, esse estado é o que caracteriza o desempenho positivo ou negativo do 

aluno. Se uma criança foi agredida em sua casa, quando ela vai para a escola, leva consigo 

aquele momento triste, então seu rendimento naquele dia pode ser comprometido. O professor 

percebendo, na obra de Monte-Serrat chama-se de “necessidade de afeto”, que este precisa ser 

assistido em suas dificuldades, seguindo com olhar benévolo, essa a responsabilidade do 

educador: aprender esse olhar e ter disponibilidade para utilizá-lo no contato com o 

aprendente. (2007, p. 38) 

Ao se falar de educação,portanto, é preciso falar de afetividade, uma vez que 

entendemos quão grande é sua importância no processo de ensino-aprendizagem, sua 

influência sobre o desenvolvimento intelectual, sabendo que ela podeauxiliar neste processo, 

enfim, faz-nos refletir em uma prática pedagógica eficaz e sadia. 

Bossa apud Monte-Serrat (2007, p. 43) ressalta que a afetividade sempre esteve e estará 

presente na relação pedagógica, pois não há relacionamento humano em que não esteja 

presente essa dimensão do ser. No entanto, a questão de seu manejo é ainda um grande 

desafio para o educador. 

 

Metodologia e análise de dados 
Esta pesquisa tem por objetivo mostrar como a afetividade na prática pedagógica é um 

dos instrumentos indispensáveis no processo da aprendizagem, principalmente na Educação 

Infantil, assim, identificamos se ela interfere na viabilização de um ambiente favorável para a 

aprendizagem e como pode tornar esta algo significativo para os alunos.  

Realizamos uma pesquisa qualitativa, pois ela nos proporcionou ter o contato direto 

com o ambiente e a situação que foi investigada. A escolha do método fez-se em função do 

problema estudado. Dessa forma, possibilitou-nos coletar dados de situações em que a 

afetividade ou a sua falta se apresentou como fundamental no ambiente escolar. O método 

utilizado para a coleta foi entrevista com professoras da rede pública e particular de ensino em 

Nova Odessa-SP e Santa Bárbara d’Oeste-SP. Também foram feitas observações 

assistemáticas e registros no diário de campo, realizados em salas de aula de crianças entre 2 e 

3 anos; já para a revisão bibliográfica, fizemos leitura de textos científicos, os quais 

permitiram uma melhor compreensão do tema e possibilitaram apurar e analisar 

criteriosamente o objeto de estudo. 

A observação foi participante e, deste modo, permitiu-nos investigar como as crianças 

reagem, por exemplo, diante de um ato de descontrole do professor;observarmos como o 

ambiente e a relação professor-aluno interferem na aprendizagem, como o professor vem 

trabalhando com os problemas que surgem em sala de aula e como isto influencia no processo 
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de ensino-aprendizagem. Foi possível também investigar a relação interpessoal como um fator 

determinante, o qual se trata de um recurso fundamental do professor.  

Num segundo momento, foi realizadoentrevista e, através dela, obtivemos informações 

que contribuíram para esclarecer pontos obscuros na observação, solucionando nosso 

problema de pesquisa. Foi através dela que colhemos dados dos docentes e de outros 

profissionais da educação. Dessa forma, articulamos prática e teoria, com o intuito de uma 

melhor conclusão da pesquisa. 

Este estudo, revela, portanto, um esforço que nos conduziu a pesquisar como 

professoras, coordenadora e diretora de uma escola pensam a respeito das emoções afetivas 

no âmbito escolar, focando-nos no medo como o que prejudica o aprendizado, visto 

queintercepta a relação professor-aluno. Por meio de entrevistas, levantamos o que elas 

pensam em relação ao objeto de estudo da pesquisa, qual sua importância no processo de 

aprendizagem e desenvolvimento da criança e se esta relação torna-se um fator indispensável 

para a formação de um indivíduo com potencial crítico e autônomo. Questionamos também 

se, em sua prática pedagógica, observaram crianças que se mantêm em silêncio diante do 

professor e colegas de classe por um longo período. Perguntamos ainda quais seriam os 

possíveis motivos de uma criança não interagir com as demais: Seria a postura do professor? 

Ou seria que o silêncio desta criança quer dizer algo ao professor? E, por fim, será que as 

expressões verbais de afeto podem contribuir para o aprendizado do aluno de maneira 

significativa, ou será que não são necessárias? Assim, foi possível verificar como as emoções 

se manifestam na interação entre as “personagens” do ambiente escolar. 

 

Relato de observação: 1 

No início da graduação, realizei estágios em uma escola privada. Tinha a função de 

monitorar as crianças que ficavam em período integral e uma menina em especial me 

chamava a atenção. Ela mantinha uma relação desafiadora com professores e funcionários da 

escola.A mãe era muito exigente e cobrava da filha melhor comportamento, notas mais altas, 

posturas adequadas, ,,, e boa alimentação, sendo assim, ela não “engordaria”, ou seja, tudo a 

mãe cobrava. Consequentemente, a escola a cobrava, e eu como sua monitora também, mas 

percebia um excesso de cobranças.Aos poucos, fui ganhando sua confiança e abrindo espaço 

para ela fazer o que queria e não apenas cobrá-la. No entanto, muitas vezes, ela não conseguia 

cumprir os combinados, assim euexplicava que, se quisesse fazer algo, primeiro mostrasse 

responsabilidade para que as pessoas confiassem nela.Mas ela continuava desafiando todos, 

deste modo coloquei-a separada do grupo; isso foi terrível, ela me tratou muito mal. Não 

obstante nós mantivéssemos um bom relacionamento, neste momento de “explosão”, ela 

descarregou em mim toda sua cólera (raiva). Apesar disso, a experiência foi boa. A princípio, 

fui um pouco dura, mas, ao mesmo tempo, mostrei-lhe que podia confiar em mim, foi assim 

que descobri que ela estava passando por uma fase difícil. É bastante lógico que isso estivesse 

acontecendo, afinal as pessoas lhe faziam só cobranças quando tudo que ela precisava era de 

ajuda, pois estava com muito ciúme do irmão mais novo, este que ganhava presentes, elogios 

e mais atenção da mãe segundo ela.Esta menina ainda não sabia o que estava sentindo, nem 

ao menos o que era ciúmes. Foi a partir de diálogos que identificamos que suas atitudes eram 

para chamar a atenção da mãe, mas tudo o que conseguia era sofrer mais cobrança e punição. 

E isso lhe prejudicava. 

 

Relato de observação: 2 

No início de 2010, participei do processo de adaptação das crianças de 2 a 3 anos. 

Minha função era auxiliar a professora, que não tinha experiência neste processo. Ela me dizia 

que queria desistir, pois era muito difícil ter a atenção das crianças e a maioria chorava muito, 

todas as tentativas de amenizar o choro pareciam vãs. Mas o que me chamou atenção foi um 
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menino que, muitas vezes, chegava tranquilo, mas só ficava bem caso a mãe ficasse por perto. 

No decorrer da semana, esta foi se afastando lentamente e, a princípio, ele ficava em silêncio, 

não falava uma palavra, a expressão era de medo ou timidez, algo que deveria ser trabalhado 

com muita cautela.O tempo passou, as crianças estavam praticamente adaptadas. Assim, tive 

minha função trocada, voltei a ficar com as crianças do período integral.Passado um bimestre, 

retornei ao grupo das crianças de adaptação e deparei-me com aquele menino que se mostrava 

ainda com a expressão de medo e timidez, não falando uma palavra sequer. Segundo a 

professora, todos os esforços haviam sido feitos e não ocorreram avanços na sua comunicação 

verbal. Para a professora avaliar os seus aprendizados, ele respondia apontando com o dedo o 

que lhe era pedido.Segundo a mãe, ele era um “tagarela” em casa, mas, na escola, ele estava 

se negando a isso. Este foi um desafio, no qual trabalhei intensamente, com expressões 

positivas e amigáveis. E, no prazo de uma semana, logo começou a falar algumas palavras 

através de cochichos. Assim, gradativamente, seus diálogos foram aumentando, até que, no 

final do ano, ele conversava e dava suas opiniões normalmente dentro da sala de aula,mas fora 

dela ele permanecia em silêncio. 

 

Relato de observação: 3 

Como relatado anteriormente, trabalhei com crianças de 2 a 3 anos de idade, e outro fato 

me chamou a atenção. No final do ano letivo, recebi na turma uma menina que vinha de outra 

escola. O motivo que a mãe nos relatou era que descobriu, por meio de relato da própria 

professora que a filha não conversava com ela e com os colegas de classe. Esta ficou 

indignada de só ter sido colocada a par da situação no fim do ano.A mãe já não estava 

contente com alguns fatores, como, por exemplo, as queixas da filha, pois ela não queria ir à 

escola, de modo que todo dia chorava para ir. Assim, ao saber que a filha não conversava com 

o grupo, resolveu mudá-la de escola. Foi, então, que tive a oportunidade de conhecê-la.No 

primeiro dia de aula, a mãe resolve ficar com a filha para ver como era a nossa rotina e como 

ela se comportaria. Assim, percebemos que ela ficou em silêncio, e respondia o que lhe era 

perguntado balançando a cabeça; apesar de ter brincado com as outras crianças, o fez sem 

falar uma palavra sequer.No decorrer da semana, a mãe, a tia ou o pai acompanhava a filha na 

entrada da escola, explicavam a ela que, no final da tarde, voltariam para buscá-la; no 

primeiro dia, ela chorou um pouquinho, mas logo parou; já nos outros dias, ela entrava para a 

sala de aula bem, brincava e respondia ainda balançando a cabeça o que lhe era pedido; só aos 

poucos começou a falar algumas palavras curtas (sim, não) e a interagir nas rodas de conversa 

cantando. Notava-se que ela era um pouco mais quieta que as outras crianças.Fiquei, então, 

pensando no que a teria levado a ficar tanto tempo calada e o que a estava fazendo mudar de 

postura, afinal, de modo geral, criança é curiosa. Segundo a mãe, ela estava feliz, pois agora 

sua filha estava animada para ir à escola. Embora ela falava muito pouco, já era um sinal de 

progresso. 

 

Relato de observação: 4 

De acordo com memórias de uma colega de classe do curso de pedagogia, cuja história 

escolar traz lembranças tristes, pois se sentia muito humilhada pela sua professora, que 

incentivava os colegas de sala a excluírem.Ela me relatou que, quando cursava a 4ª série, 

tinha a sensação de que sua professora de matemática não gostava dela, percebia que lhe 

lançava olhares de desprezo. E, quando a professora mandava que fosse a lousa, chegava a 

sentir medo, pois esta zombava dos seus erros, de forma que todos riam.Os anos se passaram, 

chegando a concluir apenas a 8ª série, cansada de ser excluída, sua rotina escolar se 

encerrava.Com o passar dos anos, porém, sentiu necessidade de continuar a estudar, assim 

criou coragem para recomeçar. Mas foi preciso completar os estudos no supletivo, tudo isso 

acarretou em sua vida insegurança e medo. 
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Arfouilloux ressalta que “a linguagem é um dos locais privilegiados, talvez o local por 

excelência em que se exerce a repressão dos desejos e das emoções da criança”. (1988, p. 47) 

Parece ser o que ocorre nos casos estudados, as crianças calam-se e trocam a linguagem 

verbal por reações como descumprimento de regras ou choro, o que nos leva a entender que, 

muitas vezes, a linguagem não é privilegiada no ambiente escolar por alguns educadores, pois 

parecem preferir que seus alunos se calem, já que uma sala silenciosacostuma ser bem vista 

pela escola.  

Encontramos o material do Núcleo de Estudos Psicológicos de Sorocaba, o qual nos 

apresenta um blog com vários depoimentos, principalmente de mães preocupadas com seus 

filhos (as), que, na maior parte, são meninas entre 2 e 12 anos, que apresentam este 

comportamento silencioso fora do âmbito familiar, procurando modos diferentes de se 

comunicarem (sussurros, gestos e até mesmos o silêncio absoluto). Ainda são poucos os 

profissionais que estudam essa temática, porém esta se relaciona com a educação, pois as duas 

visam muitas vezes mudança de comportamento do indivíduo, ou seja, que a criança passe a 

se comunicar através da linguagem verbal e passe a interagir normalmente com as pessoas 

que fazem parte do seu contexto social. Este site relata uma pesquisa recente e mostra que o 

mutismonão é tão incomum, atingindo7 a cada 1000 crianças. 

É preciso investigar a causa de silêncio prolongado e, se necessário, orientar os 

responsáveis que as encaminhem a um profissional, pois, segundo Arfouiloux, “o silêncio são 

reações a condições particulares, pode ser considerado normal, embora existam alguns que 

denotem um certo defeito na capacidade de entrar em relação com outrem” (1988, p. 87). 

De acordo com a edição de maio de 2006, a Revista Veja publicou uma reportagem com 

o título “Silêncio que preocupa”, a qual falava sobre mutismo seletivo, considerado um 

distúrbio de fundo emocional.Esta edição nos deixa bem claro que 

 
crianças muito quietas, que na escola falam pouco com os colegas e têm dificuldade 

para responder às perguntas do professor, costumam ser classificadas de tímidas. 

Estudos na área da psicologia infantil mostram que crianças com esse perfil podem, 

na verdade, sofrer de um distúrbio de fundo emocional: o mutismo seletivo. Em 

geral, a criança acometida desse transtorno comporta-se de maneira contraditória. 

Em casa, conversa normalmente com os pais (...), mas, quando um adulto de fora do 

círculo familiar – incluindo professores – ou uma criança que não conhece lhe dirige 

a palavra, ela permanece muda, demonstrando ansiedade, nervosismo ou, em certas 

ocasiões, pânico. Na escola, às vezes não consegue sequer pedir para ir ao banheiro 

e (...) se comunica apenas por gestos. (CHAVES, 2006) 

 

Também realizamos entrevistas com professoras da educação infantil para coletar 

relatos e chamou-nos atenção quando uma professora nos revelou que, em sua prática, ela 

percebia que uma menina de 4 anos realizava todas as atividades, porém não interagia durante 

as músicas e brincadeiras coletivas, e os colegas diziam que ela não conversava com ninguém. 

Ela fazia perguntas para a aluna, mas nem o nome dizia. A respeito dos motivos para tal 

mudez, ela não sabia responder. Para a professora, uma das hipóteses seria a timidez, pois, 

considerada calma, não apresentava medo, nunca chorou na escola, nem mesmo solicitava a 

presença da mãe. Este caso é um exemplo bastante típico de mutismo seletivo, que tem a 

seguinte definição: 
 

Mutismo seletivo se refere a uma forma de comportamento relativamente raro, na 

qual crianças que apresentam desenvolvimento da linguagem apropriado para a 

idade elegem permanecer em silêncio, falando unicamente com pessoas que ela 

seleciona. O pequeno círculo íntimo com quem o mutista seletivo fala é 

frequentemente formado por membros familiares, parentes e amigos íntimos. Esta 

recusa seletiva para falar independe da formação intelectual ou status neurótico. 

Mutismo seletivo é um sintoma de problemas familiares que expressa conflito 



16 

 

  

familiar e está embutido na dinâmica da família.(MEYERS, 1999, p. 204 apud 

PEIXOTO, 2006, p. 23) 

 

Em casos assim, o professor deve deixar os responsáveis informados de como seus 

filhos estão se comportando no ambiente escolar, para que possam procurar um terapeuta e 

fazer um trabalho em conjunto que os auxiliem a lidar com a situação.Em geral, ocorre 

frequentemente com crianças tímidas, que demonstram condutas de isolamento e negativismo 

e que, normalmente, inicia-se antes dos 5 anos de idade, considerado uma problemática 

transitória que dura alguns meses, podendo também se prolongar durante vários anos e, com 

isso, afetar as suas relações sociais. 

Quando uma criança fica em silêncio por tempo significativo, não podemos considerar 

normal. Uma criança quieta, que não reclama, não expõe ideias, sentimentos e emoções, com 

o silêncio, pode querer dizer algo que lhe incomoda, o que pode prejudicar seu 

desenvolvimento se postergado solução. Assim, é preciso investigar o motivo de suas 

dificuldades de aprendizagem e de se relacionar. É preciso valorizar a linguagem verbal, pois 

é ela que permite comunicar-se e interagir com outras pessoas. 

Arfouilloux ressalta que “a existência de uma disfasia ou a de uma gagueira acarretam 

na vida emocional da criança reações psicoafetivas que podem favorecer o aparecimento do 

mutismo, consequência da situação do isolamento e de afastamento em que se encontram 

essas crianças” (1988, p. 87)  

Quando a criança desenvolve a linguagem, ela se apropria de atributos importantes para 

interagir socialmente. No relato dois, a criança apresenta estes atributos, mas a impressão que 

temos é que ela os nega ou tem dificuldades para aceitá-los. Contudo Valmaseda (2004) 

afirma que não se pode falar de dificuldades tendo apenas a criança como ponto de referência, 

é preciso, também, considerar os contextos tanto situacionais como interpessoais, nos quais a 

criança se desenvolve.  

Quanto às crianças que apresentam este tipo de comportamento, tal fato não significa 

que elas não têm capacidade de compreensão ou de se comunicar, porém, em alguns 

momentos e situações, privam-se de falar. Seus motivos são vários, no entanto, sabemos da 

importância da investigação etnográfica para a descoberta desta singularidade, ou até mesmo 

inconsciente. “Em todos os casos em que a repressão consegue inibir o desenvolvimento do 

afeto, chamamos de ‘inconscientes’ os afetos que reinstauramos ao corrigir o trabalho da 

repressão” (FREUD, 2010, p. 116). Neste sentido, o comportamento pode ser definido pelos 

desejos e impulsos, dos quais ainda não temos consciência, que não realizamos por tê-los 

reprimido, no entanto permanecem inconscientes, mas revelados através de ações.Também o 

professor deve se ater para não incorre no recurso repressivo: 

 
O autoritarismo do educador não se manifesta apenas no uso repressivo da 

autoridade, que restringe arbitrariamente os movimentos dos educandos. Manifesta-

se igualmente num sem-número de oportunidades. Na vigilância doentia sobre os 

educandos, na falta de respeito à sua criatividade, à sua identidade cultural. Na falta 

de acatamento à maneira de estar sendo dos alunos das classes populares, na maneira 

como os adverte ou os censura (FREIRE, 2004, p. 73).  

 

Repreender o aluno faz-nos acreditar que alguns educadores desconsideram a 

importância da afetividade levando a criança a ter medo de falar, de se expor, de errar, de 

escrever. “Pois o medo é como uma mobilização de todas as forças do organismo para a fuga 

ao perigo, como fuga inibida e compreender que o medo é uma forma solidificada de 

comportamento que surgiu do instinto de autopreservação em sua forma defensiva” 

(VIGOTSKI, 2010, p. 133).O medo na escola deixa de ser algo para se proteger e passa a ser 

para se isolar, não permitindo que se demonstre curiosidade, não se arriscando em criar, ou 

seja, torna uma criança passiva.Freud assim define: 
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Medo [angust] denomina um certo estado, como o de expectativa diante do perigo e 

preparação para ele, mesmo que ele seja desconhecido; receio [furcht] requer um 

objeto determinado do qual se tem medo; susto [scheck], porém, nomeia o estado 

em que se entra quando se corre perigo sem estar preparado para ele, e acentua o 

fator surpresa. Não acredito que o medo [angust] possa provocar uma neurose 

traumática, no medo há algo que protege contra o susto e, portanto, também contra a 

neurose traumática (FREUD, 1920, ESPI, vol. 2, p. 139/140 apud CASTEL, 2008, 

p. 71) 

 

De acordo com a teoria freudiana, podem ser três as formas como ocorre a repressão do 

afeto: ou o afeto continua como é, no todo ou em parte; ou se transforma num montante de 

afeto qualitativamente diferente, sobretudo em angústia; ou é suprimido, ou seja, seu 

desenvolvimento é interrompido. O autor assim conclui: “sabemos, além disso, que a 

supressão do desenvolvimento do afeto é o verdadeiro objetivo da repressão, e que o trabalho 

desta permanece inconcluso se esse objetivo não é alcançado” (FREUD, 2010, p. 116). E o 

autor continua: “em todos os casos em que a repressão consegue inibir o desenvolvimento do 

afeto, chamamos de ‘inconscientes’ os afetos que reinstauramos ao corrigir o trabalho da 

repressão” (FREUD, 2010, p. 116). 

Cabe ressaltar que as emoções estão presentes no desenvolvimento afetivo da criança, 

assim, ela pode sentir prazer ou não em ir a escola, aprender novos conhecimentos, relacionar-

se socialmente, entre outras coisas que estão estabelecidas no cotidiano escolar. Além de tudo, 

estas crianças trazem com elas costumes e subjetividades. E tais singularidades devem ser 

consideradas.Ressaltamos ainda que todas as emoções têm caráter afetivo, ou seja, toda 

afetividade se manifesta por meio das emoções. Logo a seguir, há uma citação que esclarece o 

que foi exposto.  

 
Analisando etimologicamente a palavra “emoção”, encontramos que ela provém do 

francês “émotion”, ação de mover. Seu sentido conotativo é de um estado afetivo 

em que ocorre alguma reação de natureza psicológica, agradável ou difícil de 

suportar. Assim, pode haver alegria ou tristeza nas emoções. (MONTE-SERRAT, 

2007, p. 25) 

 

No segundo relato, observamos que a emoção presente é o medo e a timidez, Esta 

última inibia e trazia desconforto na interação com o grupo e com a professora, que até então 

eram tidos como estranhos a ele. Assim, ele não demonstrava suas vontades, anseios, ficando 

no lugar de aceitação (submissão) aos pedidos da professora. 

De acordo com as entrevistas feitas com professoras, coordenadora e diretora da escola, 

foi possível perceber que a maioria acredita que a afetividade é um fator determinante para o 

aprendizado e diz ainda que as expressões verbais de afeto são muito importantes para as 

crianças no ambiente escolar, pois, além de permitir aproximação, demonstra empatia e 

interesse que se tem por elas, elevandosua autoestima. Dessa forma, beneficia muito o 

processo ensino-aprendizagem. Também ressalta que não podemos esquecer que, para que a 

criança aprenda, não basta ter alguém que a ensine, mas ela precisa estar preparada à 

aproximação, acolhimento, crédito do professor na criança, pois a empatia propicia muito a 

sua preparação. 

Acreditam ainda que o fato de a criança se manter calada merece no mínimo uma 

investigação por parte do professor e até mesmo da escola. É importante não analisarmos os 

fatos isolados, é preciso saber no que mais esta criança mudou, como, por exemplo, se ela se 

relaciona com outras crianças e como brinca, também conversar com a família para saber se 

os hábitos em casa mudaram e se algo está acontecendo com a família. Contudo, acreditam e 

afirmam que a afetividade é tão importante quanto a inteligência, pois se o ser humano não for 
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atendido em suas necessidades afetivas, dificilmente obterá realização plena, ainda que seja 

muito inteligente. 

Relatamos casos de crianças que precisavam de ajuda e não de punição, muito menos de 

atos autoritários velados ou declarados. Essa ajuda seria a utilização da afetividade na prática 

pedagógica, perceber que a criança passa por fases e que cada uma tem peculiaridades e que 

os profissionais precisam procurar compreendê-las e respeitá-las, para que o processo de 

aprendizagem seja constituído por momentos prazerosos e eficazes. Deste modo, nesta 

pesquisa, tentamos mostrar como o professor pode ajudar seus alunos, sabemos que são 

inúmeras as dificuldades, mas, com um olhar afetuoso, ele pode identificar e agir para 

amenizar as dificuldades encontradas. 

Como já dizia Paulo Freire, “não se pode falar de educação sem amor”. Essa frase nos 

faz refletir sobre uma prática pedagógica com mais afetividade, pois esta é uma forma de 

construção cognitiva e formação do indivíduo. Mas, quando é deixado de lado, pode causar 

traumas e inseguranças, retraimento na infância, assim, a criança pode vir a se calar. Para que 

uma prática educativa tenha êxito, existe uma série de fatores que são indispensáveis para um 

resultado que sustente o desenvolvimento humano por completo e a afetividade é um dos 

fatores. 

A dimensão afetiva precisa ser vista como a responsável pelo sentimento de confiança, 

de segurança, e pela construção da autoestima, relacionada com a necessidade de se sentir 

amado, valorizado, respeitado, aceito. (CASTRO, 2011, p. 34)A ausência dessa dimensão 

pode gerar ansiedade, insegurança, falta de iniciativa, dificuldades de aprendizagem, 

isolamento e agressividade ou timidez excessiva. (CALAES apud CASTRO, 2011, p. 34) 

 

Considerações Finais 

No decorrer da pesquisa, vimos que o comportamento do ser humano apresenta aspectos 

emocionais e cognitivos interligados e que, no processo de seu desenvolvimento, as 

experiências afetivas desempenham um papel crucial, os quais são responsáveis a como 

vemos e sentimos o mundo.Pode-se assegurar que as mediações do professor, estando 

permeadas de bons sentimentos, ou seja, de valorização do outro, compreensão e respeito, 

encorajam o educando, corroborando sua autonomia. 

Para Piaget, o desenvolvimento é uma equilibração progressiva, uma passagem contínua 

de um estado de menor equilíbrio para um de equilíbrio superior (2011, p. 3). Nesse sentido, o 

desenvolvimento do indivíduo é uma constante equilibração, ora em estruturas mais simples 

ora mais complexas. A linguagem também é outro fator necessário, pois é através desta que 

realizamos as trocas, atividades de cooperação, e desenvolvemos o pensamento. 

Para Vygotsky, o indivíduo aprende através da sua cultura e de suas interações com o 

meio e com outros indivíduos, sendo assim, no percurso de sua aprendizagem, as emoções e 

afetos se iniciam nos primeiros dias de vida e perduram por toda sua existência.Rego e 

Oliveira (2003) estudaram Vygostsky e ressaltam “o papel primordial da linguagem e a 

importância da interação social para o desenvolvimento pleno dos indivíduos, os seres 

humanos operam com base em conceitos culturalmente construídos que constituem, respeitam 

e expressam não só seus pensamentos, mas também suas emoções”. (p. 25).Declaram ainda 

que Vygotsky tinha interesse em compreender o desenvolvimento humano, procurando 

defender a tese de que as teorias das emoções existentes eram dualistas, ou seja, separavam 

corpo e mente. Sendo assim, com sua inquietude em descobrir sobre o comportamento 

humano e sobre o fato de afeto e cognição não serem considerados separados, influenciou-se 

pelo filósofo Espinosa, recorrendo a uma nova perspectiva, a qual apoiasse as relações entre 

mente e corpo e afeto e cognição. (p. 17)Espinosa, em oposição às teorias dualistas, defende a 

ideia da unidade da realidade, ou seja, não a fragmenta, com o objetivo de entender o ser 

psicológico completo. Assim explana Vygotsky quanto a tal dualidade: 
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Quem separa desde o começo o pensamento do afeto fecha para sempre a 

possibilidade de explicar as causas do pensamento, porque uma análise determinista 

pressupõe descobrir seus motivos, as necessidades e interesses, os impulsos e 

tendências que regem o movimento do pensamento em um outro sentido. 

(VYGOTSKY, 1993, p. 25 apud REGO; OLIVEIRA, 2003, p. 18) 

 

Destacam ainda que Vygotsky estudou a filogênese identificando distintos 

desenvolvimentos entre o ser humano e os animais. Dessa forma, diferenciou-os pela 

capacidade de pensar que o ser humano tem e emoções mais complexas, pois temos algo 

específico de nossa espécie, a linguagem, a qual é responsável pela interação social e 

desenvolvimento do indivíduo. Já nos animais, suas emoções são relacionadas aos instintos, 

diferentemente dos humanos cujas emoções se organizam histórica e culturalmente. Além 

disso, estes têm capacidade de relembrar momentos, os quais podem interferir positiva ou 

negativamente em seu estado de ânimo e, através de sua linguagem, conseguem expressar 

suas emoções. (p. 25) 

De acordo com nossas entrevistas, identificamos algumas crianças que se recusavam ou 

não conseguiam falarna escola, isso significa que seu processo de maturação poderia estar 

sendo prejudicado,pois, de acordo com a teoria freudiana, isto pode ser inconsciente, assim é 

preciso fazer um estudo mais aprofundado para constatar se está ocorrendo esse prejuízo. 

Além disso, como sabemos, os adultos, com este potencial de afetividade, têm um nível de 

maturação elevado em relação à criança (desenvolvido), podendo auxiliar na solução desse 

problema, pois a afetividade é um dos fatores que nortearão essa reversão do mutismo. Poderá 

ser realizado um trabalho em parceria entre educador e psicólogo, com obtenção de resultados 

satisfatórios, no seu processo de ensino-aprendizagem e desenvolvimento afetivo-cognitivo. 

Wallon considerava que, entre a psicologia e a pedagogia, deveria haver uma relação de 

contribuição recíproca. Via a escola como um meio peculiar à infância e "obra fundamental 

da sociedade contemporânea", como um contexto privilegiado para o estudo da criança. 

Assim, a pedagogia ofereceria campo de observação à psicologia, mas também questões para 

investigação. A psicologia, por sua vez, ao construir conhecimentos sobre o processo de 

desenvolvimento infantil, ofereceria um importante instrumento para o aprimoramento da 

prática pedagógica. (GALVÃO, 1995, p. 23)Pensando em uma prática pedagógica eficaz, 

Wallon estudou a criança em desenvolvimento, com isso fez descobertas significativas para 

que possamos deixar o senso comum e compreender as condutas no contexto escolar. 

É importante lembrar que a cognição leva à ação, a afetividade à vontade, sendo assim, 

uma escola sem afeto possui alunos apáticos, influenciando negativamente na aprendizagem 

e, consequentemente, na cognição. Nesse sentido, a afetividade é vista como um processo que 

interfere positiva ou negativamente no desenvolvimento dos indivíduos, surgindo vontade ou 

apatia em aprender, segundo a ótica de Piaget, “a afetividade e a inteligência são 

indissociáveis e integradas no desenvolvimento psicológico” (SOUZA, 2003, p. 56)Portanto, 

segundo essa ótica, a afetividade é um fator complementar, indissociável e necessário para o 

desenvolvimento cognitivo. 

Esperamos com esta pesquisa ter contribuído para aqueles que visam mudança na 

metodologia de ensino, incluindo nela afetividade, pois, uma vez que ela permeia todo o 

processo educacional, será a qualidade das relações estabelecidas entre professor-aluno que 

definirá o êxito escolar dos indivíduos. 
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Apêndice - Roteiro 

Pretende-se com este estudo da área educacional instigar reflexões ao professor voltadas à 

emoção na educação infantil. Neste sentido, faz-se necessário esclarecer: 

1. Em geral, as crianças de 2 a 3 anos são curiosas e gostam de explorar o meio em 

que vivem. No entanto algumas, ao serem inseridas no ambiente escolar, calam-se 

diante do professor e assim permanecem. Já aconteceram fatos como esse em sua 

prática escolar? Quais seriam os possíveis motivos que teriam levado a criança a 

manter o silêncio no ambiente escolar? Justifique. 

2. As expressões verbais de afeto (elogios) contribuem de que maneira para o ensino 

e aprendizado da criança? São necessárias? 

3. O aluno, ao permanecer calado por um determinado período (meses), pode estar 

querendo dizer/demonstrar algo. Como a relação professor-aluno pode contribuir 

de maneira significativa para o sucesso ou fracasso no processo de ensino-

aprendizagem? 

A afetividade pode ser considerada tão importante quanto a inteligência para o 

desenvolvimento humano? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

  

CONSUMO, FAMÍLIA, ESCOLA E SOCIEDADE 
 

Maria A. Belintane Fermiano – LPG/UNICAMP-Fac.NetWork 

maria.belintane@gmail.com 

Valéria C.B.Cantelli – LPG/UNICAMP 

Orly Zucatto Mantovani de Assis – LGE/FE/UNICAMP 

Marianela Denegri Coria – UFRO/Chile 

Sonia Bessa – LPG/UNICAMP - UNASP 

 

Resumo  

Os desafios de se viver num mundo globalizado requerem o investimento em pesquisas que se 

dediquem ao campo do conhecimento social e que permitam melhor compreensão do 

comportamento humano e como as diferentes instituições podem se articular para a conquista 

da cidadania. Apresenta-se, então, a Educação Econômica e o papel relevante que assume 

nesse contexto, os trabalhos do Grupo de Estudos do LPG/FE/UNICAMP sobre Educação 

Econômica e Teoria Piagetiana  e implicações educacionais. A Educação Econômica é uma 

nova área de estudos que engloba os conhecimentos sobre o mundo econômico, em especial, 

o financeiro, e do consumo, descrevendo os hábitos de consumo das pessoas e como ocorre a 

socialização do consumidor. Para a compreensão da abrangência e importância do tema, 

relatam-se três pesquisas que tiveram como tema a família, os pré-adolescentes e os jovens e 

como se relacionam com situações que envolvem consumo e dinheiro. A discussão dos dados 

das pesquisas orienta para a necessidade cada vez maior de programas de alfabetização 

econômica, que engloba a financeira e de consumo, para crianças, jovens e adultos adquirirem 

estratégias e conhecimentos para lidarem com as solicitações do mundo globalizado. 

  

Palavras chave: educação econômica; conhecimento social; socialização econômica; 

consumo. 

 

Conhecimento Social e Educação Econômica 

Estudos na área do conhecimento da realidade explicam que, apesar de possuir uma 

origem arbitrária e ter como fonte as pessoas, a compreensão dos temas sociais implica um 

laborioso processo de construção de explicações por parte do sujeito. 

Contrariamente à visão de um sujeito passivo que sofre a influência da sociedade que o 

modela, os trabalhos (Delval, 1989, 1991, 1994; Enesco 1989, 1995; Denegri,1997, 1998, 

1999), apoiados na teoria psicogenética de Jean Piaget explicam que o sujeito constrói o 

conhecimento sobre o meio social, atuando sobre a realidade. Nessa concepção a aquisição do 

conhecimento assume sempre um caráter construtivo, fruto de um processo pessoal, interno e 

intransferível, no decorrer do qual é o próprio sujeito quem coordena entre si as diferentes 

experiências, atribuindo-lhes um significado, organizando-as com outras anteriores, quer seja 

por meio do processo de descoberta, de invenção ou de transmissão social. 

Conforme esclarece Mantovani de Assis (1999), a compreensão do mundo social 

depende dos recursos simbólicos construídos a partir das trocas sociais e das ideias que o 

sujeito elabora a partir dos seus instrumentos cognitivos.  

Sendo proveniente das convenções entre os indivíduos, o conhecimento social se refere 

ao campo das denominações, tanto do mundo físico como do social, o que implica 

compreender regras, normas e valores que regem as relações e instituições sociais em todos os 

seus campos, inclusive o econômico.  

A compreensão do mundo econômico envolve elaboração de vários conceitos, cuja 

articulação tem se apresentado como condição para que as pessoas possam transitar no 

contexto econômico e social atual, caracterizado por uma malha intrincada de relações 
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virtuais e por solicitações de consumo. Constata-se a necessidade de um novo tipo de 

formação diretamente associado a diversas alfabetizações, como a midiática, política e 

econômica.  

Compreendendo a importância e a pertinência de novos estudos na área do 

conhecimento social, a profª Drª Orly Zucatto Mantovani de Assis iniciou um intercâmbio de 

pesquisas entre o grupo de doutorandas sob sua orientação, integrantes do 

LPG/FE/UNICAMP e a profª Drª PhD Marianela Del Carmen Denegri Coria, da Universidade 

de La Frontera (UFRO-Chile), abrindo um importante espaço para pesquisas de cunho teórico 

e prático na área da Educação Econômica.  

Os estudos realizados sobre essa temática abordaram diversas perspectivas, 

contribuindo para a consolidação de um desdobramento da área de pesquisas do 

conhecimento social no LPG/FE/UNICAMP e apresentando um amplo leque de 

possibilidades para novas investigações. Dentre as contribuições acadêmicas estão os 

trabalhos de: Araújo (2007) O desenvolvimento do pensamento econômico em crianças: 

avaliação e intervenção em classes de 3ª a 4ª séries do ensino fundamental; Silva (2008) 

Alfabetização econômica, hábitos de consumo e atitudes em direção ao endividamento de 

estudantes de pedagogia; Cantelli (2009) Procedimentos utilizados pelas famílias na educação 

econômica de seus filhos; Ortiz (2009) Educação para o consumo: diagnóstico da 

compreensão do mundo econômico do aluno da Educação de Jovens e Adultos; Fermiano 

(2010) Pré-adolescentes (tweens”) desde a perspectiva da teoria piagetiana à da Psicologia 

Econômica; Braga (2010) Meio ambiente e consumo. 

A demanda por novas investigações e pelo desdobramento dos estudos empíricos 

resultou na organização do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Educação Econômica e Teoria 

Piagetiana no Laboratório de Psicologia Genética, da Faculdade de Educação/UNICAMP. 

Um dos objetivos do grupo é trabalhar com Educação Econômica como uma nova área 

curricular, tendo como foco as questões financeiras e de consumo, buscando favorecer o 

desenvolvimento de novos comportamentos para auxiliar as pessoas a enfrentarem os desafios 

econômicos do dia-a-dia e viver com qualidade hoje e amanhã. 

Frente ao exposto, esse se apresenta três pesquisas que trazem em seus resultados a 

importância da Educação Econômica como uma nova área de estudos e  as possíveis 

implicações educacionais deles decorrentes para a elaboração de um programa de uma 

educação econômica e de consumo apoiado em procedimentos didáticos coerentes com a 

perspectiva construtivista.  

 

Economia, um dos pilares do conhecimento social 

O aparecimento de novas pesquisas sobre os aspectos sociais do desenvolvimento 

psicológico, apoiadas nos estudos de: Piaget (1965/1973); Delval (1989, 1994); Denegri 

(1995, 1977,1998) tem conduzido a uma renovação nas investigações sobre a compreensão da 

sociedade, provocando um crescente interesse pelo estudo da formação das representações ou 

modelos do mundo utilizados pelos indivíduos para dar sentido à realidade social. 

A divulgação desses estudos, aliada à reflexão sobre os efeitos da globalização nas 

diferentes culturas que, por sua abrangência, impõe um ritmo acelerado e consumista ao 

comportamento do cidadão, tem despertado o interesse dos pesquisadores para questões 

ligadas à compreensão do mundo econômico. Dentre eles estão as pesquisadoras italianas 

Berti e Bombi; os pesquisadores espanhóis Delval, Enesco e Navarro; Denegri e sua equipe de 

colaboradores chilenos; Amar, Abello, na Colômbia; e, no Brasil, destacam-se os nomes de 

Moreira, Ferreira, Mantovani de Assis, Silva, Fermiano, Cantelli, para citar alguns. 

Os resultados das investigações desenvolvidas por esses pesquisadores evidenciam que 

a compreensão do sistema econômico, um dos pilares que sustentam o mundo social, 

apresenta-se como um dos temas de maior complexidade para o entendimento tanto dos 
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adolescentes quanto dos adultos. A maioria das pessoas apresenta sérias dificuldades para 

compreender questões relacionadas à origem e circulação do dinheiro, às inter-relações e 

fatores que determinam os eventos econômicos, ao papel do Estado na regulação da economia 

e emissão monetária, ao alcance e uso dos instrumentos econômicos vinculados à poupança, 

crédito e endividamento, o que interfere no modo como elas lidam com a economia cotidiana, 

impossibilitando-as de uma atuação mais consciente e adequada sobre as relações financeiras.  

Essas dificuldades se acentuam em sociedades complexas e com um nível crescente de 

exigências como é a do modelo globalizado, em que a vida social acontece imersa num 

sistema de instituições que são estruturadas basicamente em termos econômicos, sendo o uso 

do dinheiro e as relações que se estabelecem a partir dele determinantes nas definições das 

relações pessoais e institucionais. Esse fato acaba por agravar ainda mais os problemas 

econômicos e sociais, gerando o hiperendividamento, o consumismo, o desperdício de 

recursos e o empobrecimento dos setores menos favorecidos da sociedade.  

As investigações de Denegri (2003) e de outros pesquisadores associados, realizadas na 

América Latina, mostram que a compreensão do mundo econômico requer que o indivíduo 

construa uma visão sistêmica do modelo financeiro-social no qual está inserido. Isso implica 

em manejar série de informações específicas, desenvolvendo competências e atitudes que para 

que utilizem adequadamente seus recursos econômicos, a assimilação de hábitos e condutas 

de consumo e a administração racional e eficiente do dinheiro.  

Nessa perspectiva, a educação sobre os temas econômicos facilitaria o acesso às 

ferramentas disponíveis para o entendimento desse universo, possibilitando as condições para 

a interpretação dos eventos que afetam as pessoas direta ou indiretamente e para uma maior 

coerência nas decisões a serem tomadas sobre a multiplicidade de problemas econômicos 

cotidianos. 

Mas, como o ser humano começa a se relacionar com o mundo econômico? Como ele 

chega a construir e criar significados sobre esse universo tão complexo? Quais as experiências 

cotidianas que ele realiza no esforço de explicar os fenômenos econômicos que o afetam? São 

respostas para questões como essas que os pesquisadores estão buscando investigar, como 

forma de possibilitar uma melhor compreensão das relações econômicas, além de explicar 

como ocorre o processo de socialização econômica dos indivíduos.  

A socialização, como processo de relações humanas, tem na família um espaço 

privilegiado, na medida em que as primeiras interações que se constroem entre a criança e 

mundo ocorrem no círculo familiar. Por isso, a família desempenha papel preponderante na 

forma como a criança concebe o mundo social e, consequentemente, na formação de seus 

valores, crenças e comportamentos.  

Esse processo acontece durante toda a infância e se estende pela adolescência e vida 

adulta por meio das práticas e das experiências vividas, assimiladas de acordo com seu 

sistema de significação e suas estruturas cognitivas. Não se limita de modo algum a um 

simples treinamento realizado pela família ou outras instituições especializadas, variando de 

acordo com o universo de socialização, forçosamente diferente,  segundo a origem social da 

pessoa, sociedade onde ela vive e grupo a que pertence. 

 Famílias, as quais comentam com os filhos suas possibilidades econômicas, em que há 

planejamento conjunto de gastos, sem que se oculte a existência de dificuldades monetárias e 

que estimulam o uso racional dos recursos, são aquelas que educam para o consumo. Ao 

contrário, se demonstram constante preocupação com aquilo que os outros têm, se valorizam 

os ditames da moda ou da propaganda, estarão levando seus filhos pelo caminho do 

consumismo, inserindo-os na cultura dos descartáveis, do usar e jogar fora, que os leva a 

comprar impulsivamente objetos que logo irão descartar para, em seguida, comprá-los 

novamente, numa cadeia sem fim, para que não se sintam inferiores aos outros.  
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Os resultados dos estudos sobre a compreensão do mundo econômico pelos indivíduos 

mostram que fatores como a escolarização, o domicílio, o gênero e o nível socioeconômico 

interferem no seu entendimento e nos seus hábitos de consumo. Além disso, as recentes 

contribuições da Psicologia e da Educação enfatizam a necessidade de uma adequada 

socialização econômica para que os indivíduos atinjam melhor atuação nesse universo cada 

vez mais complexo, permitindo-lhes não apenas a administração mais eficiente de seus 

recursos, mas a verdadeira cidadania.  

 

As pesquisas: perspectivas para a educação  

 

Perspectiva 1 - A família 

O estudo de Cantelli (2009) teve por objetivo conhecer os procedimentos socializadores 

utilizados por pais e mães de diferentes estruturas familiares (monoparental, biparental e 

recomposta) e níveis socioeconômicos para a educação econômica de seus filhos. 

Participaram desta investigação 270 famílias, com organização monoparental, biparental 

e recomposta, com pelo menos um filho, em idades entre três e dezesseis anos, moradoras de 

cidades da Região Metropolitana de Campinas, Estado de São Paulo, pertencentes aos estratos 

socioeconômicos baixo, médio e alto. 

A amostra, organizada intencionalmente, teve distribuição equitativa nos níveis 

socioeconômicos baixo, médio e alto e nas três estruturas familiares: monoparental, biparental 

e recomposta. 

A coleta de dados foi realizada com base em um questionário estruturado, com questões 

abertas e fechadas, criado especificamente para este estudo, permitindo a caracterização 

sociodemográfica dos participantes, a identificação das práticas de socialização implícitas no 

comportamento econômico da família e a identificação das estratégias de educação econômica 

utilizadas com os filhos.  

A pesquisa assumiu um desenho descritivo transversal, empregando metodologia 

qualitativa e as informações fornecidas pelos participantes foram submetidas às análises de 

conteúdo, exploratória e confirmatória por meio de medidas resumo. As variáveis categóricas 

foram comparadas, usando-se o teste Qui-Quadrado e as variáveis contínuas foram 

comparadas por intermédio dos testes Kruskall-Wallis ou Mann-Whitney. 

A interpretação dos resultados evidenciou que as famílias preocupam-se quanto à 

educação econômica de seus filhos. Dentre as maiores dificuldades apontadas pelas famílias 

para lidar com a relação criança e consumo, estão: a impotência diante da influência da mídia, 

o despreparo frente às solicitações dos filhos e a pressão social. Essas dificuldades parecem 

traduzir o modelo de sociedade globalizada ao qual o indivíduo se vê submetido, tendo que 

consumir para poder fazer parte dela. 

As experiências envolvendo o consumo são bastante comuns nas famílias e fazem parte 

da convivência familiar. A maioria dos pais e mães leva seus filhos quando vão às compras 

em diferentes locais de comércio. Nessas ocasiões, é comum os filhos pedirem coisas, sendo 

atendidos pelos pais, que tendem a comprar sempre que podem. Essa conduta indica prática 

pouco coerente com uma educação voltada para o consumo racional e equilibrado. Tal 

comportamento também reflete ausência de planejamento e controle dos gastos, além de 

dificultar a aprendizagem da escolha, diferenciando o essencial do supérfluo.  

Dentre as principais ações que pais e mães informam utilizar para a educação 

econômica de seus filhos, estão: incentivo às práticas de economia e poupança, conversa 

sobre dinheiro, administração dos próprios recursos por meio da disponibilização de dinheiro 

e situações de consumo.  

Um número expressivo de famílias disponibiliza dinheiro para os filhos sempre que 

pedem ou precisam. Chama a atenção o baixo percentual daqueles que utilizam a oferta 
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regular de dinheiro na forma de mesada ou semanada para que os filhos tenham o 

compromisso de administrá-lo.  

Essas informações revelam o caráter utilitarista da oferta, para atender às demandas do 

filho naquele momento, não tendo o aspecto pedagógico que o leve a aprender de forma 

concreta como tomar decisões sobre seus gastos e poupança e de como planejar para atingir 

seus objetivos futuros. (Delval, 1994; Furham e Thomas, 1984). 

Esse conjunto de ações constitui importantes experiências de socialização econômica, 

refletindo a preocupação das famílias em ensinar os filhos o valor do dinheiro e a necessidade 

de poupança. No entanto, observa-se pelas respostas que nem sempre os objetivos dos pais 

estão claros para si mesmos. Na prática, o que chamam de educação econômica se resume a 

conversas esporádicas sobre dinheiro, como respostas às demandas de consumo dos filhos, 

sem um planejamento. 

Com relação ao cotidiano vivenciado por pais e filhos, as dificuldades se ampliam pela 

informalidade existente no processo educativo. Não cabem dúvidas de que a participação da 

família no processo de socialização da criança é importante, especialmente para ajudá-la a se 

inserir no mundo das regras e valores.  

A análise dos resultados à luz da teoria piagetiana e das contribuições da Educação e da 

Psicologia Econômica legitimam a necessidade de se investir na formação dos que vão educar 

as crianças, com a organização de propostas educativas sistemáticas que resultem em 

verdadeira alfabetização econômica, tanto para os filhos quanto para os pais, permitindo-lhes 

não apenas a administração mais eficiente de seus recursos, mas alcançar verdadeira 

cidadania. 

 

Perspectiva 2 - Os pré-adolescentes 

Fermiano (2010) investigou uma amostra de 423 participantes, de 8 a 14 anos, 

estudantes da Região Metropolitana de Campinas, São Paulo. A pesquisa teve por objetivo 

coletar dados para descrever as atitudes, os hábitos, o comportamento de pré-adolescentes. O 

método de pesquisa é um “survey”, com caracterização sociodemográfica. Os resultados 

quantitativos da pesquisa foram submetidos à análise exploratória dos dados em relação à sua 

frequência e porcentagem e as variáveis categóricas foram comparadas através de teste Qui-

Quadrado.  

Os dados da pesquisa foram organizados em três eixos: Identidade e relações 

interpessoais, Cotidiano econômico e Mídia.  

Os resultados sugerem que há um comportamento homogêneo que permeia o modo de 

ser dos pré-adolescentes, independente de seu nível socioeconômico. Tal comportamento é 

semelhante ao de outros países. Os pré-adolescentes parecem não apresentar compreensão do 

mundo econômico, das relações de produção e não atribuem a si responsabilidades em relação 

ao meio ambiente e ao futuro, não se vendo como agentes de transformação. Não possuem, 

ainda, instrumentos intelectuais que possibilitem a elaboração de estratégias para reagir às 

solicitações do mercado. Parece que os agentes socializadores, família e escola, não estão 

dando conta de ensinar estratégias de reação e resistência ao consumo. Há necessidade de uma 

educação econômica consciente e autônoma.  

A família é seu porto seguro. E nota-se, com clareza, que gostariam de estar mais com 

ela, priorizando sua companhia. A mãe continua sendo a pessoa com a qual ficam mais tempo 

em casa e para a qual atribuem grande importância. Dependem do adulto, o que é 

compreensível por três motivos: primeiro, porque qualquer criança ou pré-adolescente 

depende dele para seu sustento e mesmo sobrevivência; segundo, porque a característica do 

seu desenvolvimento psicológico é a heteronomia e de respeito natural ao adulto; terceiro, 

porque os laços de afetividade são importantes para o crescimento saudável de qualquer 

pessoa.  
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Possuem visibilidade em suas famílias, que os ouvem e procuram satisfazer seus desejos 

e necessidades. Essa posição privilegiada enfatiza o grande potencial de influência, 

especialmente nas compras, que exercem em seus lares. Eles informam que os pais lhes 

pedem opinião, quando vão comprar algo para eles. Têm uma grande influência na compra de 

produtos que lhes é direcionado. E os pais realmente os consultam nas decisões de compra 

pertinentes à sua pessoa. Quando vão comprar algo para casa, também são consultados.  

Além de os pais satisfazerem as necessidades dos filhos, ainda lhes dão dinheiro, fica 

difícil, então, entender porque a maior parte dos pré-adolescentes desta pesquisa afirma 

necessitar de mais dinheiro.  

Não gostam de ser tratados como crianças, pois se sentem menosprezados pelo adulto. 

Todos têm desejos de consumo, em especial, produtos eletrônicos. Fazem as tarefas escolares, 

perguntando aos pais e, uma parcela deles as faz,  ouvindo rádio, TV, conversando com 

alguém, o que confirma os dados de que essa geração é a que “faz-tudo-ao-mesmo-tempo” e, 

nem sempre, as atividades são realizadas a contento. O recreio na escola é o momento que 

traz maior prazer.  

Têm um comportamento econômico e agem como consumidores, porque recebem 

dinheiro para seus gastos, decidem sozinhos sobre sua utilização. O dinheiro lhes serve para 

comprar coisas e é muito importante, como meio de troca para aquisição de bens e serviços.  

A quantia é significativa. Recebem, em sua maioria, só quando pedem e, entre R$ 5,00 a 

R$ 10,00. A frequência de recebimento não é constante, informação essa que vem ao encontro 

das pesquisas que apontam a falta de sistematização de orientação econômica das famílias 

para com seus filhos.  

Quando querem ganhar um presente, procuram informação sobre ele em “lojas”, isso 

porque eles querem ver, pegar, testar o produto.  

A televisão está presente em todos os lares. Assistem de 2 a 3 horas diárias à TV, 

tornando-se um mediador simbólico nos processos de alfabetização econômica infantil. 

Quanto aos personagens favoritos, demonstram interesses semelhantes. Admiram 

personagens, atores e cantores. Assistem a comerciais da TV, estando expostos a todos os 

tipos de propaganda televisiva, lembrando-se, principalmente, de comerciais de bebidas e 

entretenimento.  

Essas crianças e jovens estão nas salas de aula, com comportamento, observações, 

gostos, parecendo “diferentes” das crianças e jovens que fomos, há algum tempo atrás. Eles 

estão mais do que nunca expostos a um sem número de informações que solicitam 

comportamento ávido de consumo e parecem demonstrar que não possuem estratégias de ação 

e reação para lidar com tais abordagens. São influenciados pelos amigos; trocam informações 

na escola e na rua. O acesso à televisão acirra ainda mais essa enxurrada de informações num 

ritmo vertiginoso.  

Todo esse contexto aponta, cada vez mais, a necessidade de um programa de educação 

econômica e para o consumo. 

 

Perspectiva 3 - Os jovens 

Silva (2008) realizou um estudo de natureza quase experimental, com os seguintes 

objetivos identificar, caracterizar e descrever a compreensão econômica de estudantes do 

Ensino Superior; avaliar os hábitos e condutas de consumo, relacionando o nível de 

alfabetização econômica e os hábitos de consumo antes e depois do programa de intervenção.  

A amostra intencional não aleatória constituiu-se de 47 estudantes do último semestre 

do curso de Pedagogia, com idade entre 23 e 49 anos, de nível socio- econômico baixo. O 

grupo foi submetido a um programa de intervenção antecedido e precedido da aplicação de 

Teste de Alfabetização Econômica para adultos TAE-A e da escala de hábitos e condutas de 

consumo. Os estudantes que foram submetidos ao programa de intervenção pedagógica de 4 
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meses desenvolveram condutas mais reflexivas diante do consumo. Houve, efetivamente, uma 

tentativa de mudança na disposição dos sujeitos, a compra a crédito ficou mais consciente e 

reflexiva. A percentagem de acertos apresentou diferença significativa com 60.86% de 

questões corretas. 

A intervenção foi capaz de provocar um processo de tomada de consciência quanto aos 

conhecimentos econômicos implícitos no dia a dia e agregou atitudes mais austeras quanto à 

seleção e qualidade dos produtos e importância da compra. Priorizou-se a aprendizagem 

interativa entre aluno-aluno, aluno-professor e aluno-material, atitude cientifica com espírito 

de busca, investigação, questionamento.  

Houve, após a intervenção, melhora da compreensão dos fenômenos econômicos dos 

estudantes da amostra. Enquanto no pré-teste não houve nenhuma diferença significativa, no 

pós-teste todos os temas mostraram uma melhor compreensão dos estudantes.  

Quanto à escala de hábitos e condutas de consumo, observou-se que no pós-teste houve 

uma sensível modificação em todas as questões. No cômputo geral das questões não 

ocorreram  mudanças significativas no todo das questões, mas quando consideradas as duas 

condutas, reflexiva e impulsiva, houve um índice de significância p<0.0001 para a conduta 

reflexiva. A média da conduta reflexiva no pré-teste foi de 9.5 e no pós-teste de 10.7. O 

desvio padrão de 2.3 foi para 1.9 e a mediana 10.0 foi para 11.3. Os estudantes do programa 

de intervenção pedagógica desenvolveram condutas mais reflexivas quanto ao consumo. 

A compra no camelô é caracterizada como uma conduta impulsiva de consumo. O 

número dos que disseram que não comprariam no camelô aumentou de 21,74% para 34,78% 

no pós- teste. Houve, efetivamente, uma tentativa de mudança na disposição dos sujeitos. Já a 

compra a crédito no pré-teste, 28,89% alegavam não comprar a crédito, já no pós-teste este 

índice caiu para 24,44%. A compra a crédito ficou mais consciente e reflexiva, pois, antes 

41,18% perguntavam pelas taxas de juros; no pós-teste, 55,88% passam a se interessar. 

Somente 37,84% comparavam as taxas de juros; no pós-teste, este índice subiu para 43,24%.  

O estudo do consumo é uma exigência para a compreensão da cultura contemporânea; 

não há como ignorar a moda, objetos, publicidade, bens, televisão, produtos e serviços. Os 

shoppings de hoje são as praças de 30 anos atrás. Todos esses elementos formam um sistema 

de consumo intrinsecamente relacionado com a vida cotidiana da população mundial. As 

questões relacionadas com a Educação Econômica só se efetivam, quando existe um esforço 

intencionado de todos os agentes educativos, porque ela é uma aprendizagem contínua que 

envolve resolução de problemas e tomada de decisões que afetam a todos os membros da 

sociedade em que vivemos. Diante do quadro ora traçado, torna-se obrigatório aos educadores 

em geral estudar os conceitos econômicos, porque, ou nos viabilizamos coletivamente, ou 

pereceremos juntos. 

Algumas investigações sobre socialização econômica na idade jovem e adulta, como as 

de Burgoyne y Cols (1997) têm sugerido que há um “despertar” no desenvolvimento do 

pensamento econômico durante o período da educação superior, na entrada ao mundo do 

trabalho, ao se tornar independente, ao constituir família própria e, ainda, com os ajustes 

econômicos posteriores à chegada dos filhos. Tem-se sugerido que uma alta proporção da 

população adulta tem uma bagagem rudimentar dos conceitos econômicos, das habilidades 

para as finanças pessoais, temas de instituições financeiras, políticas e econômicas. Tais 

pessoas estariam impedidas na sua capacidade para tratar de assuntos econômicos pessoais e 

públicos, além do manuseio do dinheiro. 

 

Uma proposta 

As informações proporcionadas pelas pesquisas apresentadas sobre a Psicologia 

Econômica e Psicologia Genética demonstraram que seus conhecimentos e estudos podem e 
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devem ser utilizados para melhor compreender o comportamento do homem e auxiliá-lo a 

interagir com eficácia num mundo que exige conhecimentos econômicos específicos. 

A educação econômica pode auxiliar nesse processo, porque implica em um conjunto de 

ações educativas que tem como objetivo favorecer a construção de noções econômicas básicas 

e estratégias para a tomada de decisões pertinentes, que permitam às crianças, adolescentes e 

adultos posicionarem-se diante da sociedade de consumo como pessoas conscientes, críticas, 

responsáveis e solidárias.  

A alfabetização econômica permite um melhor entendimento a compreensão da 

economia regional, nacional, global e o lugar que ocupamos dentro dela. Um indivíduo 

alfabetizado economicamente é capaz de compreender o sistema econômico, o uso e 

circulação do dinheiro, as instituições financeiras públicas e privadas, os processos produtivos 

e econômicos, etc..  

Nessa perspectiva, pretende-se chegar a uma conduta de consumidor que desenvolva 

atitudes reflexivas frente ao consumo com crítica e autocrítica, que busque informações e 

tome consciência dos mecanismos publicitários de persuasão. Por isso, nossos esforços têm se 

voltado para a elaboração de um Programa um programa de Educação Econômica para a 

Educação Infantil e Ensino Fundamental, que se apoia em valores que sustentam uma 

sociedade democrática: o conhecimento, a ética, a equidade, a qualidade, a solidariedade e a 

cooperação.  

Ao pensar a base comum para a composição de um currículo de Educação Econômica, 

priorizam-se dois âmbitos de experiências: o financeiro e o de consumo, levando-se em conta 

as noções deles decorrentes, como forma de favorecer o desenvolvimento de novos 

comportamentos para auxiliar as pessoas a enfrentarem os desafios econômicos do dia-a-dia e 

viver com qualidade hoje e amanhã.  

Considerando a ação como desencadeadora do desenvolvimento da criança, o Programa 

de Educação Econômica e de consumo deve partir de vivências concretas, procurando 

proporcionar aos participantes situações educativas em que os conceitos que compõem os 

eixos curriculares apresentem-se de forma articulada e atendam à especificidade de cada faixa 

etária. 

O levantamento das ideias prévias, a investigação da realidade, a comparação entre as 

noções iniciais e o observado, o aprofundamento com pesquisas, auxiliam não só a imersão no 

mundo econômico, mas também a compreensão de que os conceitos podem ser observados 

tanto nas relações micro quanto macro-econômicas, ou seja, na economia do cotidiano, da 

cidade, dos estados, do país e até mesmo do mundo. Havendo, assim, inter-relação entre os 

diferentes âmbitos e eixos que compõem o currículo respeitando-se a faixa etária do aluno.  

Essa perspectiva curricular prevê uma organização didática intencional, pois supõe o 

levantamento das ideias prévias, a investigação da realidade, a comparação entre as noções 

iniciais e o observado, o aprofundamento com pesquisas, como forma de auxiliar não só a 

imersão no mundo econômico, mas também a compreensão de que os conceitos podem ser 

observados tanto nas relações micro quanto macro-econômicas, ou seja, na economia do 

cotidiano, da cidade, dos estados, do país e até mesmo do mundo. 

O Programa foi organizado a partir dos princípios construtivistas, seguindo - os 

procedimentos educativos e didáticos do PROEPRE – Programa de Educação Infantil e 

Ensino Fundamental. Comportando diferentes tipos de atividades que priorizam a ação, a 

descoberta, a criatividade, a autonomia e participação dos alunos e, com isso, os temas da área 

de Educação Econômica são integrados à dinâmica escolar de forma contextualizada e 

significativa.  

Num cotidiano que, cada vez mais prioriza o ter, colocando os valores materiais como 

centrais na construção da identidade das pessoas, com grande apelo consumista, para atender 

a demanda mercadológica, esperamos que estas reflexões possam chamar atenção para o 
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importante papel que a família, a escola e toda a sociedade devem assumir na socialização 

econômica dos seus cidadãos. Desejamos ainda que os dados desses estudos possam 

contribuir com a ampliação das discussões, análises e interpretações das novas demandas que 

o comportamento humano apresenta na área econômica e de consumo, permitindo 

conquistarmos melhor qualidade de vida sem destruir a vida do planeta. 
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Resumo 

Este trabalho é resultado dos estudos e levantamentos empíricos do Grupo de Educação 

Econômica do Laboratório de Psicologia Genética/FE/UNICAMP. Os estudos na área do 

consumo podem contribuir para melhor compreender o comportamento de adultos, jovens e 

crianças quanto aos seus hábitos de consumo e como lidam com o dinheiro. A importância da 

temática se justifica em função das novas habilidades que o mundo globalizado solicita, em 

especial, àquelas que dizem respeito ao mundo econômico. Para esse trabalho, o grupo de 

estudos discutiu a socialização econômica a partir da família, como primeira instituição que 

influi no comportamento de seus filhos. Foi solicitado que pais e mães, de diversos níveis 

socioeconômicos, relatassem situações que envolvessem estresse de compras com seus filhos 

ou como resolviam os pedidos. As respostas foram analisadas a partir de pressupostos teóricos 

da Psicologia Econômica e da teoria piagetiana. 

 

Palavras chave: socialização econômica, psicologia econômica, consumo. 

 

Introdução 

O Grupo de Estudos “Educação Econômica e Teoria Piagetiana” faz parte de uma das 

linhas de pesquisa do Laboratório de Psicologia Genética/FE/UNICAMP, coordenado pela 

professora Drª Orly Z. Mantovani de Assis. É um grupo de estudos pioneiro na área, pois 

integra os estudos da teoria piagetiana e os da Psicologia Econômica. Tem por objetivos 

conhecer como as pessoas, de diferentes faixas etárias e níveis socioeconômicos, se 

relacionam com as solicitações do mundo econômico; ampliar a compreensão dos conceitos 

econômicos que permeiam o cotidiano; estudar as pesquisas desse campo de conhecimento; 

realizar e divulgar pesquisas da área; organizar projetos e materiais que subsidiem as ações na 

área de Educação Econômica.  As reuniões do grupo é um espaço para estudos, reflexões e 

compartilhamento de experiências. 

O tema pesquisado surgiu em função das experiências docentes do grupo e do estudo 

das pesquisas de Silva (2008), Cantelli (2009) e Fermiano (2010), em que se observou que é 

na família que ocorre a primeira e mais importante etapa da socialização econômica dos 

filhos, influenciando-os em suas condutas enquanto consumidores e ao lidarem com o 

dinheiro.          

Sensibilizado com a temática, o grupo organizou esse estudo.  
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Referencial teórico 

 

Descobrindo respostas 

A investigação do grupo teve como objetivo recolher relatos empíricos sobre estresse 

que pais passam em situações de compra com os filhos e como resolvem seus pedidos. Foram 

coletados 72 relatos de pais, pertencentes ao nível socioeconômico baixo, médio e alto, cujos 

filhos frequentam escolas públicas de área rural e urbana e uma escola particular.  

As respostas foram categorizadas, procurando responder a duas perguntas: 1) O que os 

pais sentem nas situações? 2) Como agem?  

Em relação à primeira questão, o que os pais sentem, observaram-se os seguintes 

sentimentos: constrangidos, quando a criança os coloca em situações embaraçosas em 

público; acham-se com sorte pelos filhos serem bonzinhos e compreensivos; dificuldade em 

convencer o filho do motivo de não comprar tudo; nervosos com a insistência,  perdendo a 

cabeça; impotência; vergonha e constrangimento em não serem bons pais; têm uma imagem 

de bom pai atrelada aos bens materiais que dão aos filhos; sentem medo dos filhos ficarem 

doentes; preocupam-se com o fato de o filho não ser aceito pelo grupo, por não possuir 

determinados bens; acreditam que é o seu dever proporcionar felicidade; inseguros; 

dificuldade em estabelecer limites e valores; cansados; desanimados. 

Quanto à segunda questão, como lidam com a situação, observou-se que: ficam sem 

reação; procuram disfarçar e entreter a criança; ficam com vergonha de escândalos; têm 

dificuldade em estabelecer os limites; ficam nervosos e apelam para agressão física e castigos; 

dificuldade em estabelecer os valores; explicações generalizadas e incoerentes: hoje não tenho 

dinheiro; dificuldade de argumentos para dizer não; negociação a partir do que a criança quer; 

fazem o que a criança quer; fazem chantagem emocional e trocam bons comportamentos por 

presentes; compram; utilizam o cartão de crédito; não levam as crianças às compras; primeiro 

argumentam e depois cedem.  

Aproximadamente 25% da amostra conseguem agir, evitando o estresse ou 

apresentando limites: explicam o porquê; negociam; estabelecem limite; antecipam o que vão 

fazer e onde vão antes de sair de casa; orientam para que os filhos façam lista de tudo o que 

querem comprar e pedem para que priorizem o que é necessário; determinam datas para dar o 

que as crianças desejam. 

 

Sugestões 

Diante do quadro, observa-se que discutir valores, estabelecer vínculos de confiança e 

atitudes sustentáveis são um dos maiores desafios que as famílias vêm enfrentando na 

formação dos filhos. Convidamos os pais que ficam divididos entre fazerem as vontades dos 

filhos e gastarem um valor que, talvez, não seja conveniente para o orçamento, a refletir sobre 

alguns pontos: 

 

1º. - Saibam dizer “não” 

Não tenham medo de, com isso, não estarem sendo bons pais.  Lembrem-se de que é 

preciso reconhecer os sentimentos da criança que se encanta com tantas variedades de 

produtos. Nessa hora, não entrem em combate com ela. Procurem se comunicar, considerando 

seus desejos e sua vulnerabilidade para analisar a pressão para comprar. Mas deixe claro o 

limite. Vocês podem dizer:  

- Já pensou se a gente morasse num castelo com todas as coisas mais maravilhosas do 

mundo surgindo nas prateleiras? Teríamos coisas para comer e brincar a vida toda. Mas, hoje, 

vamos comprar o que realmente é necessário. 

 

2º. - Reconheçam a manipulação dos pequenos e não cedam a ela.  
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Os pedidos de compras acompanham as coisas que se veem na escola com os amigos, 

os comerciais de TV, os estandes das lojas e acontecem a todo o momento, com base nos mais 

variados argumentos: “A mãe de fulano comprou...; Meu amigo já ganhou...; Você não me 

ama...”. 

Estejam preparados para os choramingos, resmungos, para as chantagens, para as 

carinhas de tristeza, para as birras. Esse comportamento de insistência mostra a capacidade de 

persuasão do seu filho e é comumente usado para alargar os limites e para conferir a nossa 

consistência e coerência.  

Em vez de sermão, suborno ou ameaça, ofereçam orientação. Ensinem a criança a 

esperar, a cultivar as tradições, a acompanhar no calendário quantos dias faltam para chegar a 

data especial. Conversem sobre o sentido de cada data e envolvam a criança na decoração da 

casa, na elaboração de cartões, enfeites. Essas são excelentes oportunidades para que 

aprendam a esperar pelos presentes. O ditado já dizia: O melhor da festa é esperar por ela.  

3º. – Concentrem-se nas necessidades e não nas vontades das crianças. 

O fato de a criança expressar um desejo não implica que os pais tenham que responder 

com um sim ou não de imediato. Definir limites que mostrem quais são os valores que, 

cultivados, podem ajudá-la a enfrentar a frustração de não ter satisfeita uma vontade imediata, 

por uma conquista futura.  Depois digam: - “Hoje não viemos para comprar brinquedos, mas 

colocaremos na sua lista de pedidos de desejos”. Mas não esperem que as crianças lhes dêem 

um largo sorriso e não fiquem desapontadas. A frustração faz parte do processo de 

crescimento, mas elas não podem ser desrespeitosas e mal educadas. 

Ensinem a criança a escolher. Ajudem-na a analisar os preços, a verificar a qualidade do 

material, pensar nos brinquedos do mesmo tipo que ela já tem, etc. 

 

4º. – Pratiquem a consistência.  

Sejam firmes em suas ações e deixem claro seus valores. As boas ações devem ser 

valorizadas, pois geram uma sensação de satisfação e de felicidade, necessárias para a 

construção de valores. Pratiquem a doação. Escolham juntos uma instituição, visitem e 

contem sobre essa iniciativa para os familiares, incentivando-os a fazerem a mesma coisa. 

Divulguem suas boas ações. 

Lembrem-se de que o excesso de pedidos pode ser um alerta para o buraco afetivo que 

cresce na vida da criança. Ela precisa é de boa saúde, educação, apoio, respeito, confiança, 

tempo de convivência com os pais e familiares.  
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Resumo 

Séculos de silêncio pairam sobre a escrita de autoria feminina. De um lado temos a omissão 

propositada nos registros históricos e, de outro, o embargo da participação ativa da mulher 

nos espaços públicos pela ideologia falocrática. E é neste contexto de silenciamento que as 

mulheres brasileiras resistiram e forçaram sua entrada no universo notoriamente masculino. O 

objetivo deste artigo, portanto, é demonstrar este processo em alguns registros históricos, bem 

como apresentar algumas mulheres brasileiras que romperam com esta lógica de açaimo. 

 

Palavras-chave: Literatura; Mulher; História; Educação. 

 

Abstract 

Centuries of silence hanging over the writing of female authorship. On one hand we have the 

intentional omission in the historical records and on the other, the ban on active participation 

of women in public spaces by phallocratic ideology. It is in this context of silencing that 

Brazilian women resisted and forced their entry into the notoriously male universe. This 

paper, therefore, is to demonstrate this process in some historical records, as well as present 

some Brazilian women who broke with this logic of gag.  

 

Keywords: Literature; Women; History; Education. 

 

1 Introdução 

A leitura pode ser considerada uma espécie de encontro. Encontro de vidas sob o 

testemunho atemporal de realidades sociais específicas. Pois, embora sejamos construções 

culturais, normatizadas por intenções políticas e econômicas, as mudanças históricas que 

datam as diferentes realidades perdem o sentido quando a leitura torna-se um diálogo íntimo 

com nossas experiências, com os nossos medos e desejos. Isto é o mesmo que dizer que a 

leitura recria, mais uma vez, a realidade transfigurada do autor, posto que a escrita, ao 

encontrar o universo do leitor, permite que uma nova realidade seja inventada, marcada por 

notas íntimas e coletivas equivalentes.  

No entanto, esta mesma história mostra que, até a metade do século XIX, circunstância 

em que as mulheres começaram a se organizar, nos Estados Unidos e na Europa, com o 

intuito de conquistar seus direitos sociopolíticos5, eram ínfimas as possibilidades de que estes 

encontros pudessem ocorrer por meio de narrativas femininas - havia um silêncio deflagrado 

por códigos eminentemente masculinos.  

O feminismo, por este aspecto, foi um importante marco histórico, de repercussão 

mundial; permitiu que a relação entre homens e mulheres fosse questionada e paulatinamente 

redefinida, abrindo caminhos para que as mulheres pudessem ter uma vida pública e de 

                                                 
3 Psicóloga com Mestrado em Educação, assessora técnica e pesquisadora na Secretaria de Governo e 

Planejamento da Prefeitura Municipal de Amparo. (e-mail: marcellycamacho@hotmail.com) 
4 Psicóloga com Mestrado em Psicologia e Doutorado em Educação, docente dos cursos de Pedagogia e 

Administração de Empresas, Faculdades Network - Av. Ampélio Gazzetta, 2445, 13460-000, Nova Odessa, SP, 

Brasil. (e-mail: lucianeraffa@uol.com.br) 
5 Para mais informações sobre o movimento feminista vide ALVES, B. M.; PITANGUY, J. O feminismo como 

movimento político. In:________. O que é feminismo. São Paulo: Brasiliense, 1991.  
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participação ativa na sociedade. 

Uma questão importante a se destacar, que se refere ao universo do movimento 

feminista no Brasil, conforme aponta Rago (2007, p. 22), é a experiência singular e, ao 

mesmo tempo, silenciada das mulheres libertárias que reivindicavam a canalização de “todas 

as energias femininas dispersas, no sentido da cultura filosófica, sociológica, psicológica, 

ética, estética – para o advento da sociedade melhor”.  

Em outras palavras, de acordo com a autora supracitada, há uma aproximação entre o 

anarquismo e o feminismo, o então chamado anarco-feminismo, porém, de certo modo, a 

tradição historiográfica “silenciou a experiência anarquista no Brasil e minimizou outras 

formas de luta que não as direcionadas pelo partido político, ou voltadas à política 

institucional e partidária” (RAGO, 2007, p. 42-43). 

De qualquer modo, se, até então, seja no Brasil ou em outros países, o papel social, 

político e cultural das mulheres foi subjetivado por dispositivos patriarcalistas e falocêntricos, 

delineados pela moral judaico-cristã, agora começa um longo percurso de construção de novas 

subjetividades femininas e masculinas que extrapolam, inclusive, as polaridades extremas 

reivindicadas pelo feminismo. Neste sentido, Virgínia Woolf (1985, p. 136) já havia apontado 

a importância da discussão em torno da redefinição de papéis sociais dominantes, bem como a 

experimentação dos dois gêneros em uma só pessoa: [...] “é fatal ser um homem ou uma 

mulher, pura e simplesmente; é preciso ser masculinamente feminina ou femininamente 

masculina”.    

A escrita de autoria feminina6, por este ínterim, passa a realizar incursões, transgredindo 

regras, para romper com o silêncio de séculos de clausura cultural e de encontros de vida.  

 

2 O silenciamento histórico da mulher na escrita  

 

Até a metade do século XIX a maioria absoluta de produções literárias era de homens. E 

ainda que se encontrassem nos registros históricos algumas mulheres poetas e narradoras, 

conforme observa Umberto Eco (2006), o que se refere às mulheres filósofas e matemáticas 

esta situação apresentava-se de forma ainda mais grave – havia um completo silêncio.  

Eco (2006, p. 98) afirma que, até o século XX, disseminou-se a ideia de que a História, 

com base nas afirmações do gênero, não nos fez conhecer tais mulheres. E ao folhear ao 

                                                 
6 A escolha por se utilizar a expressão “escrita de autoria feminina”, a qual perpassará a reflexão deste artigo, 

advém de um raciocínio desenvolvido por Michel Serres (2007, p. 73) sobre o que é ser um autor. Embora o foco 

da preocupação de Serres não seja a mulher, ele nos traz importante contribuição às nossas reflexões sobre a 

escrita feminina. Ele afirma que a palavra “autor” vem do verbo latino augeo, que significa “aumentar”; dele 

deriva auctor que, em inglês, designa aquele que tem o papel de aumentar os preços, refere-se ao pregoeiro de 

leilões; e que, no Direito Romano, o “autor” era aquele que avalizava um empréstimo assumido por alguém – 

por exemplo, estrangeiro, mulher ou menor – que não era sujeito de direito. Ou seja, “o ‘autor’ se apresentava 

como garantia e podia fazê-lo porque tinha autoridade sobre a pessoa em questão.” Assim, segundo Serres (2007, 

p. 73) autor é “alguém que aumenta; aquele que nos aumenta, que faz crescer o leitor ou que enriquece a matéria 

sobre a qual trabalha: o aumentador.” 

Interessante notar, no que concerne ao Direito no Brasil, que é oriundo da tradição romana, especificamente na 

primeira Legislação Civil Brasileira – o Código Civil de 1916 – que a mulher era considerada relativamente 

capaz e, portanto, estava sob a autoridade do homem. Em todo o Diploma estava irradiada a supremacia 

masculina (Cf. BRASIL. LEI Nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil). 

Esta condição começou a mudar na década de 30, na medida em que a mulher, por meio de suas lutas, consegue 

expandir seus direitos até receber tratamento isonômico ao do homem, na Carta Magna de 1988 (Cf. Art. 5o, 

inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988). A escrita feminina, neste entremeio, 

serviu tanto como forma de expressão do aumento paulatino de sua participação na sociedade, quanto como 

ferramenta para expandir a força de suas reivindicações e protestos. Neste sentido, a expansão da “escrita de 

autoria feminina” denota o aumento da autoridade da mulher, que se tornou autora do enredo de sua própria vida 

quando, mormente, aumentou o diálogo sobre suas ideias com um número cada vez maior de interlocutores.  
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menos três enciclopédias atuais de filosofia, não encontrou sequer o rastro de algum nome. 

Em suas próprias palavras, isto não quer dizer que “[...] não tenham existido mulheres que 

filosofavam. É que os filósofos preferiam esquecê-las, quem sabe depois de terem se 

apropriado de suas idéias [sic]”. 

Por este descortino Umberto Eco, com o objetivo de demonstrar como as vozes 

femininas foram silenciadas na filosofia, nos brinda com uma relação de mulheres que 

desempenharam esta atividade, como veremos a seguir.  
 

Eloísa, brilhantíssima e infeliz estudante de Abelardo, teve de se contentar em 

tornar-se abadessa. Mas a questão das abadessas não deve ser subestimada; a elas 

dedicou muitas páginas uma filósofa de nossa época, Maria Teresa Fumagalli. Uma 

abadessa era uma autoridade espiritual, organizativa e política, e desempenhava 

funções intelectuais importantes na sociedade medieval. Um bom manual de 

filosofia tem de enumerar, entre os protagonistas da história do pensamento, grandes 

místicas como Catarina de Siena, para não falar de Hildegarda de Bingen que, no 

que tange visões metafísicas e perspectivas sobre o infinito, até hoje nos dá certo 

trabalho. A objeção de que a mística não é filosofia não se sustenta, porque as 

histórias da filosofia reservam espaço para grandes místicos como Suso, Tauler ou 

Eckart. E dizer que grande parte da mística feminina dava maior destaque ao corpo 

do que às idéias [sic] abstratas seria como dizer que dos manuais de filosofia deve 

desaparecer, sei lá, Merleau-Ponty. 

As feministas há certo tempo elegeram a heroína Hipácia, que, na Alexandria do 

século V, era mestre de filosofia platônica e de matemática. Hipácia se tornou um 

símbolo, mas infelizmente de suas obras restou apenas a lenda, pois se perderam, e 

perdeu-se a ela também, literalmente partida em pedaços por uma horda de cristãos 

enfurecidos, segundo alguns historiadores açulados por aquele Cirilo de Alexandria 

que, embora não por esse motivo, foi mais tarde santificado. Mas Hipácia seria a 

única? 

Saiu na França um livrinho, Histoire des femmes philosophes (editora Arléa). Se nos 

perguntarmos quem seria o autor, Gilles Ménage, descobriremos que vivia no século 

XVII, era um latinista, preceptor de Madame de Sévigné e de Madame de Lafayette 

e que seu livro, publicado em 1690, intitulava Mulierum philosopharum historia. 

Longe de Hipácia ser a única: embora seja dedicado principalmente à idade clássica, 

o livro de Ménage apresenta-nos uma série de figuras apaixonantes. Diotina a 

socrática; Arete a Cirenaica; Nicarete, a Megárica; Hipárquia a Cínica; Teodora, a 

Peripatética (no sentido filosófico do termo); Leôncia, a Epicúrea; Temistocléia, a 

Pitagórica. 

Folheando os textos antigos e as obras dos pais da igreja havia encontrado citações 

de nada menos que 65 filósofas, ainda que entendesse a filosofia no sentido bem 

amplo. Se calcularmos que na sociedade grega as mulheres eram confinadas às 

paredes domésticas; que os filósofos, antes que com moçoilas, preferiam entender-se 

com mancebos; e que, para desfrutar da notoriedade pública a mulher tinha de ser 

cortesã, compreende-se o esforço que hão de ter feito aquelas mulheres para se 

afirmarem. 

Aspásia é ainda recordada como cortesã, por mais qualidade que tivesse, 

esquecendo-se de que era versada em retórica e filosofia. Sócrates a freqüentava 

[sic] com interesse (ECO, 2006, p. 98).  

 

Em outros termos, constatamos que entre os filósofos, assim como observou Umberto 

Eco, parece haver um empenho em apagar a voz feminina e demonstrar sua condição 

subordinada ao homem.  

Simone de Beauvoir (1970), considerando também a produção de outros escritores, 

assinala em seu livro “O segundo sexo” que tanto filósofos, quanto sábios, poetas e escritores 

reforçaram a posição do homem, como o “ser essencial” a despeito do ser relativo – Outro - a 

mulher. 
A humanidade é masculina e o homem define a mulher não em si mas relativamente 

a ele; ela não é considerada um ser autônomo. ‘A mulher, o ser relativo...’, diz 
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Michelet. E é por isso que Benda afirma em Rapport d'Uriel: ‘O corpo do homem 

tem um sentido em si, abstração feita do da mulher, ao passo que este parece 

destituído de significação se não se evoca o macho... O homem é pensável sem a 

mulher. Ela não, sem o homem’. Ela não é senão o que o homem decide que seja; 

daí dizer-se o ‘sexo’ para dizer que ela se apresenta diante do macho como um ser 

sexuado: para ele, a fêmea é sexo, logo ela o é absolutamente. A mulher determina-

se e diferencia-se em relação ao homem e não este em relação a ela; a fêmea é o 

inessencial perante o essencial. O homem é o Sujeito, o Absoluto; ela é o Outro (DE 

BEAUVOIR, 1970, p. 10). 

 

Mas, neste caso, como ficaria a primeira poeta do mundo ocidental? Ou melhor, como é 

contada a história da pequena e a mais antiga poeta grega, Safo, habitante da ilha de Lesbos? 

Os escritos de Safo, embora tenham ultrapassado a Antiguidade, denotando o valor de suas 

obras e uma ruptura da constante do silenciar feminino7, sua biografia é controversa e envolta 

de lendas. E as lendas, como também nos lembra De Beauvoir (1970, p. 101), têm um sentido 

profundo, pois “na época em que o gênero humano se eleva até a redação escrita de suas 

mitologias e de suas leis, o patriarcado se acha definitivamente estabelecido: são os homens 

que compõem os códigos”. E se são homens que compõem os códigos, “é natural que dêem à 

mulher uma situação subordinada”.  
 
No momento em que o homem se afirma como sujeito e liberdade, a idéia [sic] de 

Outro se mediatiza. A partir desse dia a relação com o Outro é um drama: a 

existência do Outro é uma ameaça, um perigo. A velha filosofia grega, que nesse 

ponto Platão não desmente, mostrou que a alteridade é a mesma coisa que a negação 

e, portanto, o Mal. Pôr [sic] o Outro é definir um maniqueísmo. Eis por que todas as 

religiões e os códigos tratam a mulher com tanta hostilidade (DE BEAUVOIR, 

1970, p. 100-101).  

 

Portanto, podemos admitir que, mesmo que não se tenha conseguido silenciar Safo, é 

por este viés hostil que a sua história é contada.  

Contam que Safo era baixinha, escura e não muito bonita. Foi uma das poucas mulheres 

de sua época a conquistar um ofício, o que era considerado uma característica essencialmente 

masculina. Ela aparece em Ovídio e, mais tarde em Baudelaire, por um lado, valorizada como 

uma “bela” mulher e, por outro, representada como vítima do amor não correspondido por um 

barqueiro chamado Faon.  
‘Safo viril, amante e poeta, mais bela do que Vênus na palidez melancólica...’: é 

desse modo que Safo de Lesbos vai surgir em Charles Baudelaire; e desse modo – 

mas coberta de epítetos e de jóias – ela reaparece nos poetas e prosadores do fim do 

século passado: brilhante e perversa na palidez romântica. 

É um pouco assim, também, que ela tinha feito sua entrada nos textos dos autores 

antigos: num poema de Ovídio, no limiar da era cristã, Safo de Lesbos [...] se 

apaixona, no final da vida, por um rapaz de Mytilene, o barqueiro Pháon, figura sem 

dúvida mitológica. Desprezada, teria cometido o suicídio atirando-se nas águas do 

oceano, do alto das falésias de Lêucade, palavra que em grego significa Pedra 

Branca (FONTES, 2000, p. 5-6).     

 

Há também, nesta última versão, uma Safo educadora das jovens de Mytilene, sedutora 

e “homossexual”8 - “[...] mulher viril, amante de meninas delicadas [...]” (FONTES, 200, p. 

6).  

Fontes (2000), ao traduzir os fragmentos de Safo, nos revela que a lenda de seu amor 

                                                 
7 Muitos escritores, poetas e filósofos fizeram referência a Safo de Lesbos, mas de seus escritos temos apenas 

fragmentos, principalmente em razão de monges copistas, na Idade Média, terem censurado suas obras. 
8 As aspas são para alertar que esta palavra não existia na Grécia Antiga. Talvez fosse mais adequado dizer 

erotismo entre as mulheres o que, na época, já era algo polêmico. 
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pelo barqueiro Faon – que termina com o trágico suicídio da poeta - é apenas mais uma das 

lendas que foi criada em torno de sua figura. E essa invencionice, de acordo com Pérez (1942, 

p. 16), pode ser explicada pela “[...] reação política dos anti-feministas do tempo contra a 

mulher libertária”. Provavelmente foi Safo de Lesbos que “inspirou e/ou originou” as 

terminologias que apareceram depois... Safada e lésbica.    

No entanto, é sempre uma atmosfera estelar que se funda em torno do mito. Em um 

caso temos a Safo poeta e exímia educadora das meninas da ilha grega de Lesbos, mas 

“homossexual”. Em outro, nos deparamos com Safo, ainda e sempre poeta, mas que quando 

se apaixona por um homem, não pode ser correspondida. 

Diferente das amantes de Atenas que, como na bela canção de Chico Buarque – 

“Mulheres de Atenas” - eram as gregas amorosas, sem instrução e que passavam a vida 

aguardando o retorno de seus maridos, as poucas mulheres que na época obtiveram acesso à 

instrução no campo das artes e da escrita, foram retratadas, como: hetairas, cortesãs “cujo 

cultivo das artes tinha como objetivo torná-las agradáveis companheiras dos homens em seus 

momentos de lazer” (ALVES; PITANGUY, 1991, p. 11); como “homossexuais” (mesmo que 

não o fossem), porque teriam características tidas como masculinas em razão de seu acesso ao 

conhecimento artístico e filosófico que, na época, era restrito a uma pequena parcela da 

população grega, ou seja, aos homens de posse, então, considerados cidadãos; ou como 

mulheres condenadas à vivência dos amores não correspondidos. Em quaisquer das versões a 

lenda se fixa, bem como o saber histórico que, mesmo com sua pretensão de verdade, não 

deixa de imputar valores morais e construídos por códigos falocêntricos e patriarcais.  

Assim, dos textos antigos aos contemporâneos, constatamos que a imagem daquelas 

mulheres que se tornaram “visíveis”, sejam como personagens ou como escritoras, está, na 

maioria das vezes, vinculada ao masculino ou relacionada ao homem. O contrário tampouco é 

verdadeiro. Isto pode ser explicado pela máxima de que o trabalho produtivo é uma função 

essencialmente masculina. Portanto, uma mulher que produz, seja na arte ou em outro ofício, 

não pode ser totalmente uma mulher, teria em seu âmago muito das características de um 

homem e, no limite, morreria sozinha por não possuir argumentos suficientemente femininos 

para conquistar ou manter um parceiro do sexo oposto. 

E diante deste contexto, Lobo (1997), com base na obra “Sortier”, de Hélène Cixous 

(1975), sobre as críticas de Jacques Derrida, citada por Navarro (1995), entende que este 

processo de “silenciamento” das vozes femininas repousa nas oposições binárias, centradas no 

falocentrismo e no logocentrismo - emoção versus razão, corpo versus espírito, natureza 

versus cultura -, que constituem, no mundo do Ocidente, o panorama epistemológico de 

conhecimento. Esclarece que para Jacques Derrida “[...] tais polaridades foram estabelecidas 

através da história da sociedade greco-judaico-cristã-ocidental a partir do logocentrismo 

(evidentemente, contendo idéias [sic] patriarcais) [...]”.  

Para Lobo (1997), institui-se neste sistema falocêntrico, transmitido a partir da tradição 

oral da cultura, de forma logocêntrica, “um cânone que privilegia determinados seres – 

homens - de determinada raça - brancos - e de uma certa classe social – ricos”. Os negros, as 

mulheres e outras "minorias" (nem sempre sob o aspecto quantitativo) não surgem como 

formadores de opinião, pois se encontram excluídos dos estudos acadêmicos, dos cânones 

literários, das editoras, das posições sociais mais elevadas. 

 
A prática e o estudo da literatura sempre foram feitos por homens que estabeleceram 

os conceitos teóricos a respeito da posição da mulher na sociedade. Na Antigüidade, 

passando pela organização das primeiras sociedades não-nômades, a força física era 

importante na guerra, na caça e nos trabalhos pesados, enquanto o trabalho exercido 

pela mulher no fabrico dos bens de consumo (tecidos, culinária e trabalhos 

domésticos e com a prole em geral) pôde [sic] ser substituído pelo trabalho de 

escravos. Na sociedade grega, o trabalho da mulher, ligado à casa - tecidos, 

culinária, organização da casa - quando foi transferido para os escravos capturados 
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na guerra, foi igualado negativamente ao trabalho escravo, e assim surgiu um 

simbolismo negativo com relação a ambos que o exerciam. [...]. À medida que a 

sociedade passou de nômade a não-nômade, a divisão do trabalho deixou à mulher o 

trabalho doméstico, não-remunerado, e os que gozavam de maior prestígio social 

por suas atividades fora do âmbito doméstico assumiram as melhores posições e 

ganhos sociais oriundos do trabalho: área jurídica, governamental, financeira etc. 

Tambem [sic] na sociedade medieval, o trabalho feminino foi igualado ao do servo, 

no interior do castelo. A desigualdade social ampliou-se com o mercantilismo e o 

capitalismo (LOBO, 1997). 

 

Neste sentido, falar da criação literária das mulheres é falar sobretudo de resistência, de 

uma prática criadora, uma abertura para o pensamento que combate as formas de pensar e 

produzir que já se encontram capturadas pelos discursos atuais e também por aqueles que se 

processaram do decorrer do tempo. Assim, o que surgiu na segunda metade do século XIX, 

com o movimento feminista e, especialmente, com a expressão do feminismo anarquista, 

citado no início do presente texto, foi o desabrochar de um pensamento “minoritário”, com 

vistas a resistir aos preconceitos patriarcalistas e falocêntricos.  

Mas, contudo, não devemos confundir “minoria” com uma pequena quantidade ou algo 

pequeno. A “minoria”, neste caso, envolve tudo aquilo que foge ao padrão, que sai da 

constante. E o padrão é exatamente aquilo que é considerado maior, de acordo com Deleuze e 

Guattari (1997). Por exemplo, o padrão ou a constante não se define necessariamente por uma 

maioria. Não há mais homens do que mulheres no mundo. O padrão é maior por ser 

majoritário, predominante – homem branco, adulto, europeu, heterossexual.  
 
Maioria implica uma constante, de expressão ou de conteúdo, como um metro 

padrão em relação ao qual ela é avaliada. Suponhamos que a constante ou metro seja 

homem-branco-masculino-adulto-habitante das cidades-falante de uma língua 

padrão-europeu-heterossexual qualquer [...]. É evidente que ‘o homem’ tem a 

maioria, mesmo se é menos numeroso que os mosquitos, as crianças, as mulheres, os 

negros, os camponeses, os homossexuais... etc. É porque ele aparece duas vezes, 

uma vez na constante, uma vez na variável de onde se extrai a constante. A maioria 

supõe um estado de poder e de dominação, e não o contrário. Supõe o metro padrão 

e não o contrário. [...] Uma outra determinação diferente da constante seria então 

considerada como minoritária, por natureza e qualquer que seja seu número, isto é, 

como um subsistema ou como fora do sistema (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 

52).    

 

A “minoria”, por este prisma, não se enquadra nas regras instituídas. Está entre as 

mulheres, as crianças, os homossexuais, os libertários, os loucos etc. E tendo em vista que o 

que comumente se faz é refletir sobre e a partir do saber maior, a experiência ficaria limitada 

à reprodução do dado, aos limites do logocentrismo, alimentando-o por assim dizer. Então, 

pensar sobre e com as mulheres é, sem dúvida, gerar um tipo de luta minoritária. E, conforme 

assinala Rago (2007), esta luta minoritária é criativa e envolve a memória feminina, 

estritamente diferente da masculina; um cuidado com as emoções, os detalhes, as peripécias 

das relações humanas e com as coisas, as minúcias, os afetos, o registro das subjetividades, 

dos micropoderes, do molecular tão marcante nas mulheres. 

 

 3 As incursões da mulher na literatura brasileira 

Segundo Lobo (1997), as mentalidades, as vivências, o modus vivendi não puderam 

continuar os mesmos depois que um discurso da diferença foi inserido, a partir da consciência 

feminista. Foi um acento histórico que provocou uma importante revolução cultural e que, até 

hoje, vem estabelecendo paulatinamente novos cânones, como resultado da introdução de 

outras formas de comunicação social e de expressão.  

No Brasil, de acordo com Bessa (2007), esses movimentos feministas repercutiram 
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entre as mulheres ainda no século XIX, afetando valores tradicionais, expressando 

divergências nas regras de submissão da mulher e no patriarcado.  

É nesse período também que, segundo Silva (1987, p. 87), pudemos ter acesso direto, 

embora tardiamente, ao discurso feminino, pois antes tínhamos que nos contentar em 

conhecer as vontades, desejos, queixas ou decisões das mulheres por meio da linguagem 

formal das petições ou documentos, versada pelos homens. “A linguagem masculina dos 

procuradores e advogados sobrepõe-se, deformando-a, a uma linguagem feminina original e 

inatingível”. 

De acordo com a autora supracitada, duas razões fundamentais colaboraram para que os 

escritos femininos fossem praticamente inexistentes - a ausência de imprensa e o 

analfabetismo feminino vigente -, “[...] não só durante todo o período colonial, mas mesmo 

depois da criação das primeiras tipografias, no Rio de Janeiro em 1808 e na Bahia em 1811” 

(p. 87).  

Duarte (2003, p. 153) destaca que a primeira importante mudança neste sentido foi a 

conquista do direito básico de aprender ler e escrever, então reservado ao sexo masculino.  

 
[...] até então as opções eram uns poucos conventos, que guardavam as meninas para 

o casamento, raras escolas particulares nas casas das professoras, ou o ensino 

individualizado, todos se ocupando apenas com as prendas domésticas. E foram 

aquelas primeiras (e poucas) mulheres que tiveram uma educação diferenciada, que 

tomaram para si a tarefa de estender as benesses do conhecimento às demais 

companheiras, e abriram escolas, publicaram livros, enfrentaram a opinião corrente 

que dizia que mulher não necessitava saber ler nem escrever (DUARTE, 2003, p. 

153). 

 

Assim, o cenário brasileiro começou a mudar com a Lei de 15 de outubro de 1827, que 

dispunha, em seu Art. 11, a abertura de escolas de meninas e, mais tarde, intensificou-se com 

a formação de Escolas Normais, por iniciativa das Províncias, logo após o Ato Adicional de 

18349.  

No entanto, cabe ressaltar que o direito de ler e escrever não atingia a todas, pois o 

disposto privilegiava apenas aquelas que residiam em lugares com maior coeficiente 

populacional e sob a condição do julgamento de necessidade por parte dos Presidentes em 

Conselho. De igual forma, não estava amparada por princípios de igualdade, tendo em vista 

que os docentes que ensinariam as meninas deveriam, antes de possuírem bons níveis de 

conhecimento, ser mulheres e ter, como requisito, “reconhecida honestidade”, bem como 

deveriam estar atentas às diferenças de ensino entre meninas e meninos. Além da gramática 

da língua nacional e dos princípios de moral cristã, que deveriam ser ensinados para ambos, as 

meninas deveriam aprender prendas domésticas e as operações matemáticas incipientes. 

 
Art. 6o Os professores ensinarão a ler, escrever, as quatro operações de aritmética, 

prática de quebrados, decimais e proporções, as noções mais gerais de geometria 

prática, a gramática de língua nacional, e os princípios de moral cristã e da doutrina 

da religião católica e apostólica romana, proporcionados à compreensão dos 

meninos; preferindo para as leituras a Constituição do Império e a História do Brasil. 

[...] 

Art. 11. Haverão escolas de meninas nas cidades e vilas mais populosas, em que os 

Presidentes em Conselho, julgarem necessário este estabelecimento. 

                                                 
9 De acordo com Martins (2009), as primeiras Escolas Normais começaram a surgir no cenário sociocultural 

brasileiro, em meados da terceira década do século XIX - em Niterói em 1835, na Bahia em 1836, no Ceará em 

1845 e, em São Paulo em 1846. Os principais motivos do estabelecimento destas escolas se deram em razão da 

existência de professores improvisados, mal remunerados e com péssima formação. Até então não existiam 

propostas de qualificação do professor, tampouco projetos consistentes visando à ampliação da escolaridade 

elementar. 
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Art. 12. As Mestras, além do declarado no Art. 6o, com exclusão das noções de 

geometria e limitado a instrução de aritmética só as suas quatro operações, ensinarão 

também as prendas que servem à economia doméstica; e serão nomeadas pelos 

Presidentes em Conselho, aquelas mulheres, que sendo brasileiras e de reconhecida 

honestidade, se mostrarem com mais conhecimento nos exames [...] (BRASIL, 

1827). 

 

Estes entraves denotam que o percurso da literatura de autoria feminina no Brasil 

encontrou inúmeros percalços, especialmente aqueles referentes aos ideais patriarcalistas e às 

imposições da moral cristã que, para além da família, passaram a ser ajuizados também pelas 

escolas. E se antes as mulheres eram destituídas do direito de ler e escrever, a moralização à 

época deste direito delongou suas dificuldades para ascender às produções literárias. Mesmo 

assim, é neste período que os primeiros textos de autoria feminina têm divulgação entre o 

público douto, como nos assinala Bessa (2007, p. 1), caracterizando uma pura exceção entre a 

“maioria quase absoluta de textos escritos por homens”. 

Cavalcanti (2004), ao investigar as matizes da literatura feminina, a partir de memórias 

da juventude de ex-alunas do Colégio Notre Dame de Sion, de São Paulo, entre 1870 e 1940, 

colhidas em entrevistas, diários, correspondências pessoais, cadernos de poesias e escritos de 

diferentes épocas, observou que a literatura permitida para as moças, nesta ocasião, era 

utilizada como elemento disciplinador e normatizador, na medida em que reforçava as 

virtudes e padrões da Igreja Católica.  

 
A postura do Vaticano quanto à mulher era bastante pragmática: ela deveria ser. 

Esse ‘dever ser’ erguia-se como um muro em relação ao resto do mundo do qual a 

mulher deveria ser protegida, guardada. Seus papéis seriam definidos a partir do 

ideal de maternidade, a Virgem Maria como paradigma do ser esposa e mãe, 

sustentáculo da ordem doméstica e familiar; núcleo central da sociedade civilizada e 

católica. Qualquer incursão da mulher por outros terrenos que não os permitidos, era 

vista como quebra dos padrões morais e normativos, punida muitas vezes com a 

execração moral e religiosa (CAVALCANTI, 2004, p. 168).  

 

Neste sentido, constatamos que ainda em meados do século XX a escolarização e o 

acesso à leitura eram limitados à moralização e construíam uma pertença da mulher na 

sociedade, sob o jugo de uma identidade que deveria ser assumida. Mas, a despeito deste 

contorno, a repercussão dos movimentos feministas, iniciados no século XIX, continuaram a 

agir e algumas poucas mulheres conseguiram se tornar visíveis na literatura no Brasil, apesar 

de serem extremamente criticadas.  

Conforme Bessa (2007, p. 2), foi no século XX que os direitos das mulheres foram 

legitimados, através da conquista do voto10, do controle da fecundidade, do acesso à 

universidade e ao mercado de trabalho. E nesta ocasião algumas vozes femininas já se 

destacavam, mas tinham sua honra caluniada e seu talento contestado. “Às pouquíssimas 

mulheres que escreveram e provaram talento tem sido, ainda, imposto um pacto de silêncio 

masculino causador do desconhecimento de seus nomes e de suas obras”. 

 
Até então, a mulher nada escreve, se escreve seus textos não aparecem ou se 

                                                 
10 Em 1932 as mulheres solteiras com renda própria, viúvas e casadas conquistaram o direito ao voto em eleições 

nacionais, sendo que estas últimas só poderiam votar com a autorização do marido (Cf. DECRETO N. 21.076 

de 24 de fevereiro de 1932. Código Eleitoral. / Cf. CABRAL, J. C. R. Código Eleitoral dos Estados Unidos 

do Brasil. Código Eleitoral Anotado. Edição Especial. Brasília: Secretaria de Documentação e Informação, 

2004).  

Foi apenas em 1946, sob o Art. 133 da Constituição dos Estados Unidos do Brasil, que o voto feminino passou a 

ser obrigatório e sem restrições. 
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aparecem são exceção [...]. Na história da literatura brasileira até o início do século 

XX, ressaltamos a ausência não só de escritoras, mas também de personagens 

femininos fortes, autênticos e bem delineados. Quando aparecia a mulher (fruto da 

ideologia e do discurso masculinos, claro!) era pouco personalizada e reduzida à 

condição de objeto do desejo, nunca sujeito e sempre idealizada romanticamente. A 

definição idealizada da mulher foi imposta pela ideologia masculina no decorrer de 

vários séculos, principalmente no auge da sociedade patriarcal burguesa: a mulher 

como ser etéreo, ‘superior’, ela deveria ser virtuosa, delicada, ingênua, ser 

romântico, fora da realidade cruel do mundo, protegida no recesso do lar, com a 

sublime missão da maternidade. A imagem da mãe-esposa-dona de casa como a 

principal e mais importante função da mulher correspondia àquilo que era pregado 

pela Igreja, ensinado por médicos e juristas, legitimado pelo estado [sic] e divulgado 

pela imprensa. Ao homem cabe o espaço público da produção, das grandes decisões 

e do poder; à mulher pertence o domínio da casa e o espaço privado do mundo 

doméstico. Ao homem compete à esfera pública, e à mulher, a responsabilidade de 

reprodução e as tarefas domésticas. Mesmo em meio a esse contexto de isolamento 

do ambiente cultural e de uma existência estreita e confinada, umas poucas mulheres 

vão aparecer na história da literatura. Poucas são também as escritoras admitidas no 

cânone literário brasileiro. Todas as que produzem literatura visando a um público, 

forçam um lugar para a mulher num cânone marcadamente masculino. A escrita 

feminina era refreada e dominada, privada das propriedades que qualificavam a 

escrita masculina. Muitas dessas mulheres não ousavam assumir seu texto 

publicamente, era comum o uso de pseudônimo e freqüente [sic] a produção em 

segredo, para dissimular a verdadeira identidade do autor (BESSA, 2007, p. 1). 

 

Embora, de acordo com o supracitado, bem como veremos a diante, o desenvolvimento 

da escrita de autoria feminina no Brasil esteja ligado ao feminismo11 e, consequentemente, às 

suas conquistas, Lobo (1997) identifica o Romantismo como o berço da literatura feminina 

brasileira e afirma que Maria Firmina dos Reis (São Luís, 1825-Guimarães, 1917), com o 

seu “Úrsula” (1859), é provavelmente a primeira romancista brasileira. 

 
Este foi também o primeiro romance abolicionista brasileiro. Era pobre, mulata, 

solteira, e foi a primeira professora primária concursada no Maranhão. Adotou cerca 

de dez crianças, e morreu pobre, cega e esquecida na cidade de Guimarães, no 

continente, longe da capital. Úrsula emprega uma ótica folhetinesca e europeizante, 

que nada fica a dever à Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, e se assemelha 

ao idílio ingênuo e exacerbado de Paulo e Virgínia (1787), de Bernardin de Saint-

Pierre, obra que ela cita no capítulo 13. Escreveu poemas e contos no Semanário 

Maranhense e outros jornais, e publicou o livro de poemas de cunho lírico ou 

político, Cantos à beira-mar (São Luís, 1871). Escreveu também o primeiro diário de 

mulher de que se tem notícia (embora publicado apenas em 1975, pelo historiador 

José Nascimento Moraes Filho, integrando o importante Maria Firmina, fragmentos 

de uma vida). Neste livro, Moraes Filho inclui suas composições enquanto 

folclorista, autora de charadas e compositora (LOBO, 1997). 

 

Lobo (1997) discorda dos historiadores da literatura brasileira que consideram Teresa 

Margarida da Silva e Orta (São Paulo, 1711? ou 1712?-Lisboa, 1793), como a primeira 

autora brasileira. Para esta autora, a escritora Teresa Margarida da Silva e Orta – que publicou 

a novela “Máximas de virtude e formosura” (1752), que na segunda edição foi intitulada por 

ela “Aventuras de Diófanes” (1773), adaptação do livro Les aventures de Télémaque (1699), 

de Fénélon - não pode ser considerada a primeira romancista brasileira porque, mesmo tendo 

nascido no Brasil, era filha de portugueses e foi levada, por eles, para Lisboa, onde se casou, 

                                                 
11 Zahidé Muzart, citada por Duarte (2003, p. 153), afirma que “[...] no século XIX, as mulheres que escreveram, 

que desejaram viver da pena, que desejaram ter uma profissão de escritoras, eram feministas, pois só o desejo de 

sair do fechamento doméstico já indicava uma cabeça pensante e um desejo de subversão. E eram ligadas à 

literatura. Então, na origem, a literatura feminina no Brasil esteve ligada sempre a um feminismo incipiente.” 
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enviuvou, entrou para um convento e nunca mais retornou ao Brasil. Tampouco pode se 

considerar Ana Eurídice Eufrosina de Barandas (R.S. ?), pois esta escreveu apenas uma 

novela de 40 páginas, de feição romântica, intitulada “O ramalhete; ou flores colhidas no 

jardim da imaginação” (Porto Alegre, Typ. de T. J. Lopes, 1845. 78 p.), acompanhada de 

contos curtos. 

Já Duarte (2003, p. 152-167), ao relacionar a produção literária brasileira com os 

“momentos-onda”12 do feminismo no Brasil, entende que a sua maior visibilidade estaria em 

torno de 1830, 1870, 1920 e 1970. E, à guisa de ilustração, identificou algumas escritoras 

feministas em cada um destes momentos: 

- Primeira onda: as primeiras letras (1830) - eram raras as mulheres brasileiras 

“educadas” e, ainda em menor número, as escritoras. Algumas dessas exceções conhecidas na 

atualidade são a mineira Beatriz Francisca de Assis Brandão (1779-1860) e as gaúchas 

Clarinda da Costa Siqueira (1818-1867) e Delfina Benigna da Cunha (1791-1857). 

Porém, o nome que se destaca é o de Nísia Floresta Brasileira Augusta (1810-1885), 

nascida no Rio Grande do Norte, foi uma das primeiras mulheres no Brasil a publicar textos 

em jornais da chamada “grande” imprensa e a romper os limites do espaço privado. Seu 

primeiro livro - “Direitos das mulheres e injustiça dos homens” (1832) - é também, no Brasil, 

o primeiro a tratar do direito das mulheres ao trabalho e à instrução, e a exigir que elas fossem 

consideradas merecedoras de respeito e inteligentes. Em 1845, uma jovem escritora, em Porto 

Alegre, chamada Ana Eurídice Eufrosina de Barandas, publicou o livro “A philosopha por 

amor”, que trazia, entre versos e contos, uma pequena peça teatral sobre as reivindicações 

femininas. Em 1852, no Rio de Janeiro, foi lançado o “Jornal das senhoras”, de Joana Paula 

Manso de Noronha, uma argentina radicada no Rio de Janeiro, que contou com colaborações 

anônimas e tímidas, mas que representaram um passo decisivo passo na longa trajetória das 

mulheres em direção à conscientização de direitos e superação de seus receios. Outra 

importante escritora foi Júlia de Albuquerque Sandy Aguiar, editora de “O belo sexo”, 

publicado, em 1862, no Rio de Janeiro. Este periódico tinha a novidade de incentivar as 

colaboradoras a assinarem seus trabalhos e a participarem do jornal efetivamente, discutindo 

os temas a serem publicados. Eram mulheres da classe alta e faziam questão de comunicar 

que o lucro da venda do jornal era entregue a uma instituição de caridade para órfãos, a 

Imperial Sociedade Amante da Instrução. 

- Segunda onda: ampliando a educação e sonhando com o voto (1870) – esta onda 

pode ser caracterizada de forma mais jornalística do que literária, em virtude do espantoso 

número de revistas e jornais, de feição nitidamente feminista, editados no Rio de Janeiro e em 

outros lugares do país, tais como: o “Echo das damas”, editado por Amélia Carolina da Silva 

Couto, que circulou, de 1875 a 1885, no Rio de Janeiro; “O domingo” e o “Jornal das 

damas”, ambos lançados em 1873; “A família”, dirigido, de 1888 a 1897, por Josefina 

Álvares de Azevedo13, primeiro em São Paulo e depois no Rio de Janeiro; “O corimbo”, das 

irmãs Revocata Heloísa de Melo e Julieta de Melo Monteiro, publicado de 1884 a 1944, 

em Porto Alegre; a revista “A mensageira”, dirigida por Presciliana Duarte de Almeida, que 

circulou na cidade de São Paulo, de 1897 a 1900. No entanto, dentre estes e outros muitos, 

destaca-se, pelo grande sucesso e duração, “O sexo feminino”, dirigido por Francisca 

Senhorinha da Mota Diniz, publicado em Minas Gerais, de 1873 a 1875, com assinantes em 

                                                 
12 Duarte (2003, p. 152) entende o movimento feminista no Brasil como “momentos-onda” porque, “longe de 

serem estanques, tais momentos conservam uma movimentação natural em seu interior, de fluxo e refluxo, e 

costumam, por isso, ser comparados a ondas, que começam difusas e imperceptíveis e, aos poucos (ou de 

repente) se avolumam em direção ao clímax – o instante de maior envergadura, para então refluir numa fase de 

aparente calmaria, e novamente recomeçar.” 
13 Em 1878, Josefina Álvares encenou, no Teatro Recreio, sua peça “O voto feminino”, depois publicada em 

livro, o que fez dela uma das primeiras mulheres a defender o direito à cidadania e ao voto no país (DUARTE, 

2003). 
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diferentes cidades e tiragem de oitocentos exemplares, assim como no Rio de Janeiro, de 1887 

a 1889, com impressão de mais de quatro mil exemplares, e que, com a Proclamação da 

República, tem seu nome mudado para “O quinze de novembro do sexo feminino”, com 

duração de 1890 a 1896, passando a defender com mais ênfase o direito das mulheres ao 

trabalho, ao estudo secundário e a denunciar a educação irrisória oferecida às meninas. 

- Terceira onda: rumo à cidadania (1920) - nesta onda, além de um feminismo bem 

comportado e burguês que conseguiu ocupar, com suas inflamadas reivindicações, a grande 

imprensa, ainda assistiu-se à emergência de nomes vinculados aos movimentos anarco-

feministas, que discordavam quanto à ideia do voto ou à representatividade feminina, embora 

propusessem uma nova sociedade libertária, a instrução da classe operária e a emancipação da 

mulher nos distintos planos da vida social. Dentre os muitos nomes se destaca o de Bertha 

Lutz (1894-1976), formada em Biologia pela Sorbonne, que redigiu textos inflamados como, 

por exemplo, o que publicou, em 1918, na “Revista da semana”, denunciando a opressão das 

mulheres e propondo a criação de uma associação que objetivasse “canalizar todos os esforços 

isolados”; o de Maria Lacerda de Moura (1887-1945), que publicou, também em 1918, 

“Em torno da educação”, em que defende que a instrução é o fator indispensável para que a 

mulher transforme sua vida e, em 1924, o livro “A mulher é uma degenerada?”, que causou 

grande polêmica nos meios letrados do Brasil; o de Gilka Machado (1893-1980) que 

publicou, em 1918, “Meu glorioso pecado”, um livro de poemas eróticos, considerado um 

escândalo por desafiar a moral sexual patriarcal e cristã; o de Ercília Nogueira Cobra (1891-

1938), que no ano da Semana de Arte Moderna, em 1922, lançou seu primeiro livro, 

“Virgindade inútil – novela de uma revoltada”, depois, em 1924, a “Virgindade anti-higiênica 

– preconceitos e convenções hipócritas” e ainda, em 1931, a “Virgindade inútil e anti-

higiênica – novela libelística contra a sensualidade egoísta dos homens”, sendo presa e detida, 

por suas ideias, várias vezes pelo Estado Novo; o de Diva Nolf Nazário, acadêmica de 

Direito e secretária da Aliança Paulista pelo Sufrágio Feminino, que lançou o livro “Voto 

feminino e feminismo”, em 1923,  além de reproduzir e comentar inúmeros artigos sobre os 

direitos políticos da mulher e o voto, publicados na imprensa (“Jornal do commercio”, “A 

cigarra”, “Revista feminina”, “Vida moderna”); o de Rosalina Coelho Lisboa (1900-1975) 

que, desde cedo, colaborou em revistas literárias defendendo a igualdade de direitos entre os 

sexos e a participação da mulher na política, tendo conquistado, em 1921, o primeiro prêmio 

no concurso literário da Academia Brasileira de Letras, com o livro “Rito pagão”, bem como 

foi a primeira mulher a ser designada pelo governo brasileiro para uma missão cultural no 

exterior, em 1932, em Montevidéu; o de Mariana Coelho14 que publicou, em 1933, “A 

evolução do feminismo: subsídios para a sua história”; o de Rachel de Queiroz, que penetrou 

espaços entranhadamente masculinos, como no mundo das letras, na redação dos jornais e na 

célula partidária, tendo sua estreia em livro, em 1930, com o romance “O quinze”, que trata 

de agudas questões sociais e do drama dos flagelados, provocando enorme impacto nos meios 

literários que, como confessou o escritor Graciliano Ramos, houve até quem duvidasse de sua 

identidade; e, por fim, o de Adalzira Bittencourt (1904-1976), feminista, advogada e 

escritora, que organizou, em 1946, no Palace Hotel do Rio de Janeiro, a Primeira Exposição 

do Livro Feminino e que, no ano seguinte, repetiu o evento na Biblioteca Mário de Andrade, 

em São Paulo, reunindo mais de mil livros de quinhentas e sessenta escritoras.  

- Quarta onda: revolução sexual e literatura (1970) - esta onda é a mais exuberante, a 

que foi capaz de tornar as reivindicações mais ousadas em algo normal, alterando 

radicalmente os costumes. No Brasil o movimento feminista teve marcas definitivas, apesar 

de distintas, tendo em vista que, enquanto nos outros países as mulheres estavam unidas pela 

igualdade de direitos e contra a discriminação do sexo, a conjuntura histórica brasileira impôs 

                                                 
14 Mariana Coelho foi chamada de “Beauvoir tupiniquim”, por Zahidé Muzart, em seu estudo sobre a feminista 

paranaense (DUARTE, 2003). 
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que elas se posicionassem também por melhores condições de vida, pela redemocratização do 

país, pela anistia, pelo fim da censura e da ditadura militar. Debateu-se muito a sexualidade, o 

direito ao aborto e ao prazer. O controle da natalidade e o planejamento familiar passaram a 

ser pensados como fatores das políticas públicas. E a pílula anticoncepcional tornou-se o 

grande aliado do feminismo, ao permitir que a mulher se igualasse ao homem no que tange à 

desvinculação entre sexo e amor, sexo e compromisso, sexo e maternidade. É importante 

também destacar que, em 1975, foi declarado o Ano Internacional da Mulher, sendo estendido 

pelo decênio (1975-1985) e, por iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU), o “8 de 

Março” foi declarado Dia Internacional da Mulher. Quanto às produções literárias, em 1975 é 

fundado o jornal “Brasil mulher”, porta-voz do recém-criado Movimento Feminino pela 

Anistia; em 1976 surge o periódico “Nós mulheres” que, segundo Maria Amélia de Almeida 

Teles, o primeiro número teria sido financiado pela cantora Elis Regina; e, em 1981 é criado, 

em São Paulo, o “Mulherio”, alcançando grande prestígio nos meios universitários, contando 

com mais de três mil assinaturas no seu terceiro número. Dentre os inúmeros nomes da época, 

destaca-se o de Rose Marie Muraro, pela publicação de muitos livros, inclusive em pleno 

regime militar. Ela foi a responsável pela vinda da escritora norte-americana Betty Friedan, ao 

Brasil, cuja passagem no Rio de Janeiro pode ser comparada a um tsunami. Ambas sofreram 

um massacre verbal, em uma ontológica entrevista ao “Pasquim”. Dentre os trabalhos de Rose 

Muraro destaca-se uma importante pesquisa, realizada em 1983, sobre a sexualidade da 

mulher brasileira, em que considerou a experiência diferenciada das camadas sociais, no que 

diz respeito ao prazer e ao corpo, bem como a diversidade de nossas regiões, tornando-se 

decisiva para a orientação de outras pesquisas e o debate acadêmico. No campo literário 

destaca-se Nélida Piñon, que se posicionou contra o governo ditatorial, participando da 

redação do Manifesto dos 1000 a favor da democracia e contra a censura no Brasil. Em 1981, 

Nélida lançou o livro “Sala de armas”, composto de contos que se constituíam em torno dos 

encontros e desencontros amorosos. Esta autora, mais tarde, tornou-se a primeira mulher a 

tomar posse como presidente da Academia Brasileira de Letras. Inúmeras outras escritoras 

podem ser lembradas pela reflexão que seus personagens e textos despertam nas leitoras, 

como Clarice Lispector, Lygia Fagundes Telles, Lya Luft, Hilda Hilst, Marina Colasanti, 

Sônia Coutinho, Helena Parente Cunha, entre muitas outras. 

 

4 Considerações finais 

O lugar da mulher sempre esteve atrelado a certo confinamento silencioso. À mulher era 

destinado o cuidado da comunidade, dos filhos, da família, do lar. E, agora, inserida nos 

espaços públicos, temos que admitir que seu atual lugar denota um extenso percurso de lutas 

históricas pelo acesso à educação, ao trabalho, à participação política e cultural.  

Assim, pudemos observar que até a metade do século XIX a maioria das produções 

literárias era de homens. Isto não significa dizer que não havia mulheres que se enveredavam 

pela escrita, mas representa que foi imposto, às poucas mulheres que escreviam, um completo 

silêncio ainda encontrado em diversas enciclopédias e compêndios que, segundo 

vislumbramos com Umberto Eco (2006), têm por base uma História que, ancorada nas 

afirmações de gênero, não nos fez conhecê-las.  

É oportuno também afirmar que, em grande medida, as mulheres foram “narradas” 

como outro e pelo Outro dominante - o homem, o masculino, branco, europeu. 

Neste sentido, refletir sobre a criação literária das mulheres no Brasil é, sobretudo, 

contemplar a sua resistência, as sua investidas contra os preconceitos patriarcalistas e 

falocêntricos, circunscritos por uma moral judaico-cristã, que tornavam cativos os seus 

discursos e práticas criadoras. 

Foi possível constatar que, tanto no Brasil, quanto em outros países, a participação 

social, política e cultural das mulheres, que por ser subjetivada por tais dispositivos, só pode 
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iniciar seu longo trajeto de construção de novas subjetividades, quando o movimento 

feminista, nos meados de 1800, organizado a princípio nos Estados Unidos e Europa, com o 

intuito de reclamar por direitos sociopolíticos, promoveu um questionamento paulatino da 

relação instituída entre homens e mulheres. 

Trata-se de uma nova história, como o próprio feminismo demonstrou, atravessada por 

ondas que se encontravam, e ainda se encontram, em estado de abertura a processos infindos 

de constituição, jogos de força, construção e desconstrução, fluxos e refluxos.  

Por este aspecto, o feminismo foi um importante marco histórico, de repercussão 

mundial, por permitir que possibilidades fossem abertas para que as mulheres tivessem, de 

fato, uma vida pública e uma participação ativa na sociedade. 

No Brasil, a primeira importante mudança neste sentido foi a conquista do direito de 

aprender ler e escrever, por meio da Lei de 15 de outubro de 1827, ocasião em que também 

pudemos ter acesso direto à escrita feminina, embora a moralização à época deste direito, 

ajuizada pela família e pela escola, tenha delongado as dificuldades para que a mulher 

ascendesse às produções literárias. 

Neste ínterim, assistiu-se a um árduo trabalho do movimento feminista que, utilizando-

se da própria escrita, granjeou para si um discurso da diferença, provocando uma importante 

revolução cultural ao introduzir novas formas de comunicação e expressão, como bem 

assinalou Lobo (1997). 

E, se a princípio, observamos em número apoucado as mulheres escritoras, com o 

passar dos anos sua inserção no mundo literário brasileiro tornou-se mais expressiva, muito 

em decorrência da sua emancipação nos diferentes âmbitos da vida social. Porém, não 

podemos nos furtar de assinalar que esta trajetória foi estigmatizada por calunias e 

desqualificações, que impuseram a muitas o anonimato. 

Consideramos, então, que apesar de muitas mulheres no Brasil terem sua escrita coibida 

e rendida pela ideologia falocêntrica, ousaram se tornar autorais, não por uma concessão 

masculina, mas pelos resultados de uma manobra do movimento feminista que se utilizou 

desta própria escrita para expressar e alastrar seus protestos e reivindicações. E são 

especialmente estas incursões literárias que ainda impõem o vozeirar contra o silenciamento 

histórico a que tantas mulheres, infelizmente, por ora, continuam a ser submetidas. 
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ANÁLISE DA SATISFAÇÃO DOS ALUNOS DO PROEJA 
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Resumo 

O presente trabalho teve como objetivo verificar a satisfação dos alunos quanto ao 

desenvolvimento de um determinado curso pertencente do Programa Nacional de Integração 

da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos (PROEJA), bem como mapear o perfil do estudante que procura esta forma de 

ensino. Os dados foram coletados na cidade de Campinas-SP, na única instituição de ensino 

da Região Metropolitana que, na ocasião da pesquisa, oferecia cursos desta natureza. 

Concluímos que os alunos estão satisfeitos em diferentes aspectos, mas que o curso ainda 

necessita de melhorias nas estratégias de ensino e na escolha dos recursos didático-

pedagógicos, que divergem significativamente da proposta do PROEJA e influem na taxa de 

evasão e no processo de aprendizagem.  

 

Palavras chave: PROEJA; Educação de jovens e adultos; Educação Profissional; Satisfação 

dos alunos. 

 

Abstract 

This study aimed to verify the satisfaction of students about the development of a particular 

course of the National Program for the Integration of Professional Education with Basic 

Education in the mode of Youth and Adults (PROEJA) and map the profile of students seeking 

this form of teaching. Data were collected in Campinas-SP, in the only educational institution 

of the Metropolitan Region that, at the time of the survey, offered courses of this nature. We 

conclude that students are satisfied in different ways, but the course still needs improvement 

in the in the teaching strategies and in the choice of instructional and pedagogical resources, 

which differ significantly from the proposal of  PROEJA and influence the rate of evasion and 

the learning process.  

 

Keywords: PROEJA; Education Youth and Adult; Professional Education; Satisfaction of 

students. 

 

1 Introdução 

A partir dos anos 80 observou-se, no Brasil, uma redução do crescimento econômico e 

um aumento, sem precedentes, da taxa de desemprego e da informalidade, sendo que a 

expansão desta última foi responsável por desencadear um também aumento da precarização 

das condições de trabalho, utilização acentuada de força de trabalho sub-remunerada, com 

consequente perda de benefícios trabalhistas e de seguridade social.  

Mas foi na década de 90, segundo o Departamento Intersindical de Estatísticas e 

Estudos Socioeconômicos (DIEESE, 2011), que o fenômeno da informalidade ganhou 

contornos mais nítidos. A simbiose entre a informalidade e o processo de acumulação 

capitalista foi explicitada pelas novas e renovadas modalidades de subordinação do trabalho 

ao capital, bem como pelas novas e renovadas formas de articulação entre pequenos 

empreendimentos e empresas capitalistas. Parece difícil, desde então, não perceber que há 
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Brasil. (e-mail: lucianeraffa@uol.com.br) 
16 Pedagoga, formada pelas Faculdades Network. (e-mail: janycre10@yahoo.com.br)  
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uma insuficiência de cobertura do sistema de proteção social e uma multiplicidade de 

situações deflagradas por esta heterogeneidade do mercado de trabalho brasileiro, o que insere 

a informalidade na questão central da inclusão social.  

Para além disto, de acordo com Vitorette et al. (2011), neste período, ocorreu também a 

consolidação do padrão de reprodução do capital flexível-neoliberal em inúmeros países 

periféricos, como é o caso do Brasil, muito embora, esta consolidação, já tivesse ocorrido nos 

países de capitalismo central. Esta inflexão foi marcada pela desregulamentação da economia 

e redução da intervenção do Estado, pela flexibilização das políticas sociais e das relações de 

trabalho, pela consolidação da matriz tecnológica microeletrônica, pela privatização de 

empresas estatais, pela liberalização dos fluxos internacionais de capitais e de mercadorias. 

Estas mudanças econômicas refletiram diretamente nas políticas educacionais, 

especialmente àquelas voltadas à educação profissional, ao se entender que melhores níveis de 

escolarização e formação, em sintonia com as novas necessidades do mercado, poderiam 

amenizar, quando não reverter, os índices de desemprego e de informalidade. 

Conforme Vitorette et al. (2011, p. 4) a perspectiva seria atingir uma formação 

profissional adequada à gestão pós-fordista e à tecnologia. A formação deveria, em primeiro 

lugar, centralizar-se na demanda, tornando-se ágil e flexível para acompanhar os novos e 

recorrentes requisitos dos métodos de gestão flexíveis, bem como as transformações 

tecnológicas. Ou seja, a formação profissional deveria continuamente se adequar aos 

demandantes por ocupações profissionais em constante transformação e mão de obra 

qualificada. Em segundo lugar, deveria ser capaz de responder às diferentes demandas do 

mundo do trabalho, seja no que concerne às possibilidades do trabalhador encontrar 

“emprego”17 ou “trabalho”18. Em terceiro lugar, deveria ser sensível às demandas 

locais/regionais, concorrendo “para a especialização econômico-produtiva nos diversos níveis 

de territorialidade (municípios, microrregiões), a partir das dinâmicas estabelecidas pelo 

mercado e/ou induzidas pelas políticas regionais de Estado.” Isto é, uma política e concepção 

de formação profissional coerente a uma divisão inter-regional do trabalho em reconfiguração 

e/ou configuração. 

E decorrente deste cenário, surge o Programa Nacional de Integração da Educação 

Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

(PROEJA) que, segundo o seu Documento Base (BRASIL, 2007a, p. 6), trata-se de um 

projeto que busca “não apenas a inclusão nessa sociedade desigual, mas a construção de uma 

nova sociedade fundada na igualdade política, econômica e social; em um projeto de nação 

que vise uma escola vinculada ao mundo do trabalho numa perspectiva radicalmente 

democrática e de justiça social.” 

Ainda de acordo com o referido Documento, a formação humana, da maneira como será 

tratada pelo Programa, pretende produzir uma estrutura reflexiva que não fixe mecanicamente 

educação-economia, mas, sim, “expresse uma política pública de educação profissional 

integrada com a educação básica para jovens e adultos como direito, em um projeto nacional 

de desenvolvimento soberano, frente aos desafios de inclusão social e da globalização 

econômica” (BRASIL, 2007a, p. 14). 

Feitas estas considerações, é importante que se questione como o PROEJA tem sido 

implementado e quais resultados têm sido alcançados. Sendo assim, o objetivo do presente 

estudo foi trazer informações a respeito de como o PROEJA tem sido desenvolvido na Região 

Metropolitana de Campinas-SP (RMC) e levantar elementos que pudessem identificar a 

satisfação dos alunos participantes desse Programa. Primeiramente apresentamos um breve 

histórico do PROEJA, bem como o seu funcionamento. Após, indicamos a metodologia e os 

                                                 
17 Atividade de trabalho formal e remunerada. 
18 Trabalho não é necessariamente formal ou remunerado. 
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resultados da pesquisa de campo. E, por fim, expusemos as conclusões deste estudo.  

 

2 Referencial teórico  

 

2.1. Breve histórico do PROEJA 

O Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica 

na Modalidade de Jovens e Adultos (PROEJA) é um dos programas desenvolvidos pela 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), ligada ao Ministério de 

Educação (MEC). O seu objetivo é integrar a educação profissional à educação básica, na 

modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA), com o intuito de elevar o nível de 

escolaridade, ao mesmo tempo em que qualifica esta população para as demandas do mundo 

do trabalho.  

Embora a origem da legislação que discipline a educação profissional e tecnológica no 

Brasil remonte ao século XIX e inúmeras reformas educacionais tenham sido realizadas desde 

então, o período compreendido entre 1997 e 2004 foi, segundo Santos (2006), “[...] um dos 

mais polêmicos da história da educação no Brasil, quanto aos rumos impostos à formação 

para o trabalho, no âmbito do sistema educacional”. 

 
Parte dessa importância deve-se ao significado assumido pelo decreto 2.208/97 no 

contexto da reforma da educação profissional, contribuindo para a imposição do fim 

(temporário) da vinculação entre qualificação para o trabalho e elevação dos níveis 

de escolaridade (SANTOS, 2006, p. 1). 

 

Assim, em 2003, a SETEC19 iniciou um intenso debate com a sociedade e, dentre as 

ações resultantes, implementou o ensino técnico articulado com o Ensino Médio, por meio do 

Decreto n. 5.154, de 23 de julho de 2004, revogando o Decreto n. 2.208, de 17 de abril de 

1997, que havia desvinculado a qualificação para o trabalho, da escolarização. 

No entanto, embora o Decreto n. 5.154/04 tivesse o intuito de reverter este cenário, de 

acordo com Santos (2006, p. 1), não houve mudança substancial no “[...] desenho operacional 

da educação profissional impresso pelo decreto de 1997”, ainda que tivesse agregado outra 

possibilidade de articulação entre a educação profissional e o ensino médio às modalidades de 

articulação previstas anteriormente (sequencial e concomitante), que passou a se chamar 

“ensino médio integrado”. 

Em outros termos, pode se afirmar que, apesar do Decreto n. 5.154/04 ter promovido 

alterações importantes, não pôs fim às possibilidades de uma qualificação profissional 

desvinculada dos níveis de escolarização, o que, em última instância, abria espaço para 

certificações rápidas sem o compromisso com a escolarização. 

 
[...] a amplitude da noção de ‘articulação’, conforme prevista no referido decreto, 

continua prevendo a possibilidade da oferta de cursos concomitantes e seqüenciais 

[sic], indiscriminadamente, pelos sistemas públicos de ensino, dando continuidade 

ao mercado da educação profissional no interior dos mesmos. Além do mais, o 

decreto prevê a continuidade do desenvolvimento de cursos e programas de 

formação inicial e continuada de trabalhadores no âmbito da educação pública, sem 

vinculação com os níveis de escolaridade. Esse isomorfismo – que coloca a 

formação para o trabalho integrada aos níveis de escolaridade (ensino médio 

integrado) no mesmo nível de importância formativa da formação profissional 

desintegrada do ensino regular (formação inicial, concomitante e seqüencial [sic]) – 

é a faceta renovada de uma política que reedita o pragmatismo da educação 

                                                 
19 Na ocasião, a SETEC era intitulada Secretaria de Educação Média e Tecnológica (SEMTEC). 
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profissional voltada para as necessidades emanadas do mercado (SANTOS, 2006, p. 

14). 

 

Em face desta questão, a Portaria nº 2.080, de 13 de Junho de 2005, estabeleceu 

diretrizes para a oferta de cursos de educação profissional de forma integrada ao Ensino 

Médio, nas instituições federais de ensino: 

 
Art. 1º Estabelecer, no âmbito dos Centros Federais de Educação Tecnológica, 

Escolas Técnicas Federais, Escolas Agrotécnicas Federais e Escolas Técnicas 

Vinculas às Universidades Federais, as diretrizes para a oferta de cursos de educaáo 

profisional de forma integrada aos cursos de ensino médio, na modalidade de 

educação de jovens e adultos – EJA.  

§ 1º A oferta integrada mencionada no caput abrangerá cursos e programas de: 

I – formação inicial e continuada de trabalhadores; e 

II – educação profissional técnica de nível médio. 

§ 2º Os cursos serão dirigidos somente a quem já tenha concluído o ensino 

fundamental, sendo ofertados na mesma instituição de ensino, com matrícula única 

por aluno. 

 

E, em seguida, o Decreto nº. 5.478, de 24 de Junho de 2005, instituiu o PROEJA, no 

âmbito das instituições federais de educação tecnológica. Cabe ressaltar que, nessa ocasião, o 

PROEJA era voltado apenas para o Ensino Médio e era intitulado “Programa de Integração da 

Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos”. 

Após a construção da primeira versão do Documento Base do Programa, começou a ser 

discutido entre os interessados nas áreas abrangidas pelo Programa, os aspectos, os princípios 

e as concepções que o fundamentavam. Também se discutiram formas de organização para o 

currículo, a integração entre Ensino Médio e educação profissional voltada para o público da 

EJA, bem como a necessidade de ampliar a abrangência para o público do Ensino 

Fundamental da EJA. Estas discussões culminaram na revogação do Decreto nº. 5.478/05, 

pelo Decreto nº. 5.840, de 13 de julho de 2006.  

Um dos principais motivos para a elaboração de tal Decreto foi os dados da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios/Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(PNAD/IBGE) de 2003, que indicaram um alto índice de jovens e adultos que não havia 

concluído o Ensino Fundamental e que, desses, apenas uma pequena porcentagem estava 

buscando complementar sua escolaridade. 

Os resultados da referida pesquisa indicaram que 62 milhões de pessoas, com mais de 

15 anos de idade, não havia concluído o Ensino Fundamental – 32 milhões tinham menos de 4 

anos de estudo e 30 milhões não haviam completado os 4 últimos anos do Ensino 

Fundamental.  E apenas cerca de 7 milhões estavam estudando (IBGE, 2003).   

Diante deste contexto, o Decreto n. 5.840/06 instituiu o PROEJA, agora denominado 

“Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na 

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos”, e estabeleceu novas diretrizes, em que prevê 

que o Programa pode ser desenvolvido em instituições públicas dos sistemas de ensino 

municipais e estaduais e pelas entidades privadas nacionais de serviço social, aprendizagem e 

formação profissional, vinculadas ao sistema sindical, sendo autorizada matricula para alunos 

de Ensino Fundamental e Médio. 

  

2.2. Funcionamento do PROEJA 

O PROEJA é um desafio pedagógico, pois deseja mudar a realidade brasileira de alunos 

sem uma qualificação profissional e sem o grau de estudo mínimo exigido pela sociedade e 

mercado de trabalho (Ensino Médio/ Ensino Fundamental), ou seja, almeja a construção de 

uma sociedade mais igualitária, menos excludente, onde possa oferecer uma educação que 
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integre Ensino médio e Fundamental com uma especialização para o trabalho, tecnologia, 

técnica, ciência, humanismo e cultura geral. Portanto, não é simplesmente uma continuidade 

dos estudos ou uma mera profissionalização, o programa proporciona aos alunos uma inserção 

no mercado de trabalho e na vida em sociedade e, além do mais, se propõe a desenvolver no 

educando a capacidade de ler o mundo, no sentido freireano. 

 
O conhecimento é a construção coletiva mediada dialogicamente, que deve articular 

dialeticamente a experiência da vida prática com a sistematização rigorosa e crítica. 

O processo de construção do conhecimento implica uma relação dialógica (FREIRE, 

1977; 1983). Faz-se necessário propor aos sujeitos o desafio de cultivar uma postura 

dialógica e crítica diante do mundo, que os faça ter compromisso em assumir-se 

enquanto ser epistemologicamente curioso diante dos fatos, realidades e fenômenos 

que constituem seu próprio mundo (SFREDO; ECCO, 2006, p. 3). 

 

Ou seja, é necessário que no processo de aprendizagem tenha um diálogo crítico de 

conhecimento entre educando e educador, sobre sua comunidade, experiências vividas, e sua 

história de vida, tendo como principal objetivo nesse diálogo a reflexão que o cidadão fará 

sobre o seu mundo e a realidade de outras pessoas, tendo consciência do contexto social em 

que vive e do contexto de mundo, no sentido humano com outras pessoas.  

Os cursos do PROEJA podem ser oferecidos em cinco diferentes formas: Educação 

Profissional Técnica Integrada ao Ensino Médio; Educação Profissional Técnica 

Concomitante ao Ensino Médio; Formação Inicial e Continuada ou Qualificação Profissional 

Integrada ao Ensino Fundamental; Formação Inicial e Continuada ou Qualificação 

Profissional Concomitante ao Ensino Fundamental; Educação Profissional e Tecnológica 

Integrada à Educação Escolar Indígena. As especificidades de cada um podem ser verificadas 

a seguir.  

De acordo com o Art. 4o, § 1o, incisos I e II, do Decreto no 5.154, de 2004, a Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio e o Ensino Médio poderão ser oferecidos das 

seguintes maneiras: 
§ 1o  A articulação entre a educação profissional técnica de nível médio e o ensino 

médio dar-se-á de forma: 

I - integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental, 

sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional 

técnica de nível médio, na mesma instituição de ensino, contando com matrícula 

única para cada aluno;  

II - concomitante, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino 

fundamental ou esteja cursando o ensino médio, na qual a complementaridade entre 

a educação profissional técnica de nível médio e o ensino médio pressupõe a 

existência de matrículas distintas para cada curso, podendo ocorrer: 

a) na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as oportunidades educacionais 

disponíveis;  

b) em instituições de ensino distintas, aproveitando-se as oportunidades 

educacionais disponíveis; ou 

c) em instituições de ensino distintas, mediante convênios de 

intercomplementaridade, visando o planejamento e o desenvolvimento de projetos 

pedagógicos unificados. 

 

São seis os princípios que consolidam os fundamentos deste Programa, na modalidade 

do Ensino Médio, de acordo com o Documento Base do PROEJA (BRASIL, 2007a, p. 37-

38): 
O primeiro princípio diz respeito [...] a inclusão – precisa ser compreendido não 

apenas pelo acesso dos ausentes do direito a escola, mas questionando também as 

formas com essa inclusão tem sido feita, muitas vezes promovendo e produzindo 

exclusões dentro do sistema, quando não assegura a permanência e o acesso dos 

alunos nas unidades escolares.    
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O segundo princípio, decorrente do primeiro, consiste na inserção orgânica da 

modalidade EJA integrada à educação profissional nos sistemas educacionais 

públicos. [...] 

O terceiro princípio diz respeito à ampliação do direito à educação básica, pela 

universalização do ensino médio [...], como horizonte próximo, face à quase total 

universalização do acesso ao ensino fundamental.  

O quarto princípio compreende o trabalho como princípio educativo. [...]  

O quinto princípio define a pesquisa como fundamento da formação do sujeito 

contemplando nessa política, por compreendê-la como modo de produzir 

conhecimento e fazer avançar a compreensão da realidade, além de contribuir para a 

construção da autonomia intelectual desses sujeitos/educandos. 

O sexto princípio considera as condições geracionais, de gênero, de relações étnico-

raciais como fundamentos da formação humana e dos modos como se produzem as 

identidades sociais. Nesse sentido, outras categorias para além da de 

“trabalhadores”, devem ser consideradas pelo fato de serem elas constituintes das 

identidades e não se separarem, nem se dissociarem dos modos de ser e estar no 

mundo de jovens e adultos.  

 

Em relação à Formação Inicial e Continuada ou Qualificação Profissional 

Integrada/Concomitante ao Ensino Fundamental na Modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos, de acordo com seu Documento Base (2007b, p. 50-51), os critérios para matrícula e 

inscrição no Programa são: 

 
a) ter o primeiro segmento do ensino fundamental concluído, ou seja, ter a 4ª série 

concluída ou demonstre por meio de processo avaliativo ter base de conhecimentos 

necessária para continuidade de estudos na 5ª série; e 

b) ter idade compatível com o público definido no Programa. Recomenda-se que as 

turmas sejam organizadas em espaços adequados com, no máximo, 30 alunos por 

ambiente e com recursos compatíveis.  

 

E ainda, segundo o Documento Base (BRASIL, 2007b, p. 31-33), os princípios que 

regem sua proposta político-pedagógica são: 

- é importante que haja uma relação saudável entre professor e aluno, consubstanciada 

pela importância do vínculo afetivo e do diálogo no processo de ensino e de aprendizagem; 

- é importante que se adote práticas pedagógicas que levem em consideração a história 

de vida do aluno; 

- é importante que a sala de aula seja concebida como um espaço de vida, para além dos 

processos de sistematização das aprendizagens escolares, em que haja encontros das 

diferenças, do desenvolvimento da autonomia, da solidariedade, da construção de processos 

identitários etc.; 

- é preciso considerar a importância de se partir dos interesses e saberes, tanto dos 

alunos, quanto dos professores, a fim de que se favoreça o crescimento de ambos, por meio do 

estabelecimento de um diálogo no cotidiano do espaço pedagógico; 

 - é importante que se priorize a compreensão crítica das relações dos fenômenos que 

ocorrem no contexto cultural e sociopolítico, por meio do desenvolvimento de uma 

abordagem articulada das informações; 

- na preparação para o trabalho, preciso valorizar as dimensões estética, política, 

filosófica e ética, superando os limites do utilitarismo da Educação Profissional.  

Quanto à Educação Profissional e Tecnológica Integrada à Educação Escolar 

Indígena, é oferecida em consonância com as necessidades, contextos e significados 

indígenas. De acordo com seu Documento Base (BRASIL, 2007c, p. 63-64), a Educação 

Profissional Indígena deve ser entendida da seguinte maneira: 

 
A dinâmica da produção cultural, afetada pelo contexto do contato interétnico, passa 
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a se refletir na escola. Essa dinâmica deve se dar na escola em termos da construção 

de conhecimentos que venham a responder às demandas e expectativas de 

autonomia econômica e da formulação de projetos para o fortalecimento de uma 

comunidade indígena. [...] deve valorizar os conhecimentos e os processos próprios 

de ensino e aprendizagem dos povos indígenas; deve ser uma educação que se 

proponha a recuperar as pedagogias indígenas. 

A construção da educação profissional integrada à educação escolar indígena vem a 

exigir uma organização curricular específica e sua permanente avaliação, [...]. [...] o 

curso ofertado, a forma de sua execução e a escolha dos alunos será definida na 

construção do projeto. 

Além de reforçar a valorização de identidades como indígenas e cidadãos 

brasileiros, essa formação deve desenvolver uma postura de compromisso e de 

responsabilidade para com os processos educativos e de autodeterminação. 

O estudo e a pesquisa devem ser conciliados como parte da formação básica geral, 

especialmente focando as formas ativas e coletivas, da construção dos 

conhecimentos de cada população indígena. [...]. 

A educação profissional integrada à educação escolar indígena deve encontrar 

estratégias para a apropriação indígena dos conhecimentos técnicos e tecnológicos 

úteis ao seu desenvolvimento econômico, cultural e social; deve respeitar a 

diversidade cultural e lingüística dos povos indígenas, deve fundamentar-se no 

envolvimento coletivo, comunitário e acatar os projetos sociais de busca de 

autonomia econômica, de autodefesa, de autovalorização. [...]. Assim, a oferta de 

educação profissional e tecnológica deverá pressupor a participação dos povos 

indígenas nas decisões políticas, pedagógicas, de formação e de gestão escolar. 

 

Como podemos perceber, o PROEJA, independente do público que pretenda atingir, 

tem como principal princípio oferecer uma educação com vistas à humanização. Ou seja, 

pretende ser uma educação que leve em conta as diferentes singularidades e contextos, bem 

como que tenha sentido para todos os sujeitos/agentes envolvidos - professor, aluno e a 

comunidade em que estão inseridos. 

“A educação deve ser instrumento de humanização do mundo, pois conhecimento com 

sentido serve de instrumento de intervenção crítica e criativa no mundo para transformá-lo e 

humanizá-lo” (SFREDO; ECCO, 2006, p. 1). 

Neste sentido, o Projeto Político-Pedagógico precisa ser planejado de forma 

interdisciplinar e interinstitucional, tendo em vista que se pretende que o alunado tenha uma 

aprendizagem significativa, tenha condições de continuar seu processo de escolarização e que, 

de igual forma, rompa com o processo histórico de exclusão social, por meio de sua 

qualificação profissional. 

O reconhecimento e a valorização de conhecimentos e habilidades adquiridas no dia a 

dia do aluno, trabalhando com base nesses conhecimentos e os aplicando de maneira 

interdisciplinar, farão com que o educando se torne mais participativo, dinâmico, crítico e 

com mais autonomia. Pois “[...] ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua produção ou a sua construção (FREIRE, 2000, p. 52 apud SFREDO; 

ECCO, 2006, p. 3). 

É necessário que o educador trabalhe de maneira a indagar o aluno, sempre mantendo 

um diálogo sobre conhecimentos informais, comparando com o formal e também sobre o 

conhecimento sobre o mundo. O educador fazendo essa ponte, entre a realidade do aluno e a 

realidade do mundo, faz com que o educando tenha um grande crescimento e 

desenvolvimento na sua maneira de ler o mundo, entendendo sua diversidade. 

Portanto, quando revemos a citação de Freire acima, é de grande valia que não 

esqueçamos que não se deve simplesmente transferir conhecimentos, mas que, nós, 

educadores, devemos buscar em cada aluno uma possibilidade e oportunidade de ensino que 

proporcione sempre uma nova construção de conhecimento.   

E é com base em todas essas informações que se torna importante verificar como são 
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implementados esses cursos na Região Metropolitana de Campinas. Pois esta região é uma 

das maiores do Estado de São Paulo e, certamente, há uma grande demanda para esses cursos. 

3 Metodologia  

O objetivo do estudo de campo foi trazer informações de como o PROEJA tem sido 

implementado na Região Metropolitana de Campinas-SP (RMC), bem como identificar a 

satisfação dos alunos participantes desse programa, com vistas a colaborar para as reflexões 

sobre a atuação do pedagogo na educação de jovens e adultos. 

No entanto, é digno de nota que as Secretarias de Educação e Diretorias de Ensino, da 

RMC, quando questionadas a respeito dos locais onde eram desenvolvidos cursos do 

PROEJA na região, não forneciam informações exatas, sendo que alguns funcionários desses 

órgãos sequer conheciam essa modalidade de ensino. Assim, a coleta de dados só pode ser 

iniciada, por meio de contato com o MEC, o qual informou que a única instituição de ensino 

que oferecia a modalidade de PROEJA, na RMC, era a Escola Técnica Estadual Bento 

Quirino. 

Assim, a pesquisa foi desenvolvida na Escola Técnica Estadual Bento Quirino20, no 

município de Campinas-SP, fundada no ano de 1910, sendo o primeiro Colégio Técnico da 

cidade e o terceiro do Brasil. O colégio possui três unidades, todas localizadas no centro do 

referido município. A instituição oferece cursos Técnico-Profissionalizantes, concomitantes 

ao Ensino Médio “EJA” (PROEJA), ou apenas cursos técnicos.  

A ETEC Bento Quirino de Campinas é um estabelecimento público, mantido pelo 

Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CEETEPS), com sede em São Paulo, 

o qual é uma autarquia do Governo do Estado de São Paulo. 

A instituição tem uma estrutura bastante adequada para desenvolver cursos 

profissionalizantes, pois conta com biblioteca, 19 salas de aula, rádio, refeitório, oficina 

mecânica, laboratório de manutenção, laboratório de automação, laboratório de informática 

eletrônica, laboratório de informática eletrotécnica, laboratório de eletrônica, laboratório de 

eletrotécnica, laboratório de gestão, laboratório de metrologia, oficina eletrotécnica, oficina 

eletrônica, laboratório de química, sala de desenho, sala de áudio-visual, 3 salas de 

informática. 

A pesquisa foi realizada junto aos alunos do curso de Educação Profissional Técnica 

Integrada ao Ensino Médio (PROEJA) – Administração de Empresas21. 

Verificamos que no início do curso havia 35 alunos matriculados, mas, no período da 

coleta de dados, que correspondeu ao último ano da formação, apenas 14 alunos ainda se 

mantinham matriculados. Foi questionado à coordenação da Escola o porquê da grande 

evasão escolar. Mas, em razão desta instituição não desenvolver nenhum tipo de controle de 

informações a este respeito, não souberam informar o que motivou a desistência de 60% do 

alunado. 

A amostra foi composta por 9 alunos do PROEJA, que acordaram participar do estudo, 

sendo 5 mulheres, com idade entre 20 e 40 anos, e 4 homens, com idade entre 20 e 50 anos. 

Foi aplicado um questionário, elaborado por nós, com 50 perguntas (abertas e fechadas), 

com o intuito de coletar informações sobre o perfil do aluno do PROEJA, bem como sua 

satisfação e percepção quanto à estrutura e organização do curso. Mais especificamente: 

- 21 perguntas que se propunham levantar informações sobre o perfil do aluno; 

- 1 pergunta sobre os meios com que os alunos obtiveram informações sobre o 

PROEJA; 

- 11 questões que objetivaram verificar a satisfação do aluno quanto ao curso; 

- 17 perguntas sobre a percepção do aluno quanto à implementação do curso, bem como 

                                                 
20 As informações sobre a ETEC Bento Quirino foram fornecidas pela própria instituição. 
21 A coleta foi realizada em 2009. 
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suas facilidades e dificuldades no desenvolvimento do curso.  

 

4 Resultado e discussão 

 

Observamos que tanto as mulheres, quanto os homens, têm interesse em cursos de 

PROEJA. Esta situação pode ser explicada pela maior inserção da mulher no mercado de 

trabalho, significando que também elas precisam de uma melhor qualificação profissional 

para se manterem empregadas ou conseguirem uma melhor posição no mercado de trabalho. 

Os alunos do PROEJA têm, em sua totalidade, Ensino Fundamental, possuem, em 

média, 35 anos de idade e são, em sua maioria, oriundos de escola pública, brancos, casados e 

têm, em média, 2 filhos. Embora a maioria resida em casa própria, sua renda familiar é 

pequena, compreende cerca de 5 salários mínimos (R$ 2.325,00, calculados pelo valor 

nacional vigente). Mas é importante destacar que este valor não se constitui no salário do 

aluno, pois sua renda é complementada por seu cônjuge e filhos; ou seja, residem em sua casa, 

em média, mais 3 pessoas e, pelo menos, 2 também trabalham. 

Em relação ao trabalho dos alunos, apesar de uma minoria se encontrar desempregada, 

observamos que as atividades de trabalho desenvolvidas por eles são no setor do comércio e 

de serviços, em nível ocupacional administrativo ou operacional. No entanto, apenas um 

trabalha na área em que estão desenvolvendo o curso (Administração de Empresas). 

Todos os fatores supracitados justificam o motivo que levou o aluno a se matricular no 

curso do PROEJA – a perspectiva de obter o diploma de técnico, para conseguir se manter 

empregado, obter uma melhor posição no mercado de trabalho e elevar sua renda familiar.  

Estes dados denotam que, apesar do PROEJA ainda não ter uma grande procura e não 

conseguir evitar a evasão escolar, tendo em vista que no início do curso, na escola pesquisada, 

tinha 35 alunos e no final apenas 14 mantinham-se matriculados, são realmente os jovens e 

adultos trabalhadores, de baixa renda, que o Programa tem atendido. 

Quanto à evasão escolar de 60% do alunado, os dados da presente pesquisa indicam que 

isto possa ser explicado pelo fato de que as aulas desenvolvidas na escola não atendem às 

Diretrizes do PROEJA, no que concerne às atividades práticas e mais próximas da realidade 

do aluno. Foram significativos os resultados que apontaram que as aulas ministradas no curso 

eram tradicionais, com a utilização de livros, textos e apostilas. Os alunos têm esta percepção 

ao afirmarem que as aulas deveriam utilizar mais estudos de caso e recursos para aulas 

práticas, muito embora reconheçam também a importância da utilização de livros, apostilas e 

textos. 

Outro fator que vem corroborar com a explicação acima é a percepção dos alunos de 

que aprenderiam com maior facilidade se a explicação das matérias ministradas fosse mais 

próxima de sua realidade, considerando que tinham pouco tempo para estudar em casa, 

estavam há muito tempo longe dos estudos e as matérias ensinadas lhes pareciam muito 

complexas.    

Por outro lado, embora nem todos conhecessem o currículo do curso na íntegra, 

percebiam que havia consonância do currículo do curso com as necessidades do mercado de 

trabalho; que havia interdisciplinaridade e integração entre os professores; que os 

conhecimentos no curso estavam alinhados, de tal modo que permitisse compreender a inter-

relação entre os conhecimentos científicos e tecnológicos; que o curso tem desenvolvido a sua 

capacidade empreendedora, capacitando-os a detectar e/ou criar oportunidades de trabalho, 

emprego e renda; que o curso tem oferecido bases tecnológicas para a sua formação. 

Igualmente, sentiam-se satisfeitos, em geral, com o curso, seja em relação à quantidade 

e qualidade dos materiais didático-pedagógicos, à avaliação da aprendizagem, à carga de 

trabalhos para realizar em casa, à capacitação dos professores, ao entendimento que os 

professores têm das suas dificuldades, à sua interação com os professores, ao currículo e ao 
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seu próprio desempenho.  

    No 

entanto, não podemos deixar de destacar que, apesar dos alunos, no geral, perceberem de 

maneira positiva o curso e que também tenham percebido que este curso tenha gerado novas 

oportunidades de trabalho, emprego e renda, alguns alunos estão desempregados e a maioria 

não trabalha na área de formação, como citado anteriormente. O que podemos deduzir desta 

situação é que, talvez, o diploma de Ensino Médio tem sido mais importante do que a 

formação técnica, permitindo que os alunos, na maior parte dos casos, mantenham-se 

simplesmente empregados. 

 

5 Considerações finais  

O Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica 

na Modalidade de Jovens e Adultos (PROEJA), instituído pelo Decreto nº. 5.840, de 13 de 

julho de 2006, é um dos programas desenvolvidos pela Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica (SETEC), ligada ao Ministério de Educação (MEC). O seu objetivo é integrar a 

educação profissional à educação básica, na modalidade da Educação de Jovens e Adultos 

(EJA), com o intuito de elevar o nível de escolaridade, ao mesmo tempo em que qualifica esta 

população para as demandas do mundo do trabalho.  

Esse Programa pode ser desenvolvido em instituições públicas dos sistemas de ensino 

municipais e estaduais e pelas entidades privadas nacionais de serviço social, aprendizagem e 

formação profissional, vinculadas ao sistema sindical, sendo autorizada matricula para alunos 

de Ensino Fundamental e Médio. Os cursos podem ser oferecidos em cinco diferentes formas: 

Educação Profissional Técnica Integrada ao Ensino Médio; Educação Profissional Técnica 

Concomitante ao Ensino Médio; Formação Inicial e Continuada ou Qualificação Profissional 

Integrada ao Ensino Fundamental; Formação Inicial e Continuada ou Qualificação 

Profissional Concomitante ao Ensino Fundamental; Educação Profissional e Tecnológica 

Integrada à Educação Escolar Indígena.  

O PROEJA é um desafio pedagógico, pois deseja mudar a realidade brasileira de alunos 

sem uma qualificação profissional e sem o grau de estudo mínimo exigido pela sociedade e 

mercado de trabalho (Ensino Médio/ Ensino Fundamental), ou seja, almeja a construção de 

uma sociedade mais igualitária, menos excludente, onde possa oferecer uma educação que 

integre Ensino Médio e Fundamental com uma especialização para o trabalho, tecnologia, 

técnica, ciência, humanismo e cultura geral. Portanto, não é simplesmente uma continuidade 

dos estudos ou uma mera profissionalização, o Programa se propõe possibilitar ao aluno a 

inserção no mercado de trabalho e na vida em sociedade e, além do mais, tem a intenção de 

desenvolver no educando a capacidade de ler o mundo, no sentido freireano. 

Ou seja, o Programa almeja promover um processo de aprendizagem com base em um 

diálogo crítico de conhecimento entre educando e educador, sobre sua comunidade, 

experiências vividas, e sua história de vida, tendo como principal objetivo nesse diálogo a 

reflexão que o cidadão fará sobre o seu mundo e a realidade de outras pessoas, tendo 

consciência do contexto social, cultural e político em que vive.  

Tendo em vista as especificidades dos cursos do PROEJA, o presente trabalho teve 

como principal objetivo verificar a satisfação dos alunos em relação a estes cursos, quanto às 

possibilidades de trabalho, emprego e renda, à estrutura e desenvolvimento do curso, bem 

como conhecer o perfil do estudante que procura esta modalidade de ensino. 

No entanto, como na Região Metropolitana de Campinas, existe apenas uma 

possibilidade de curso, coletamos nossos dados apenas junto aos estudantes matriculados no 

curso de Educação Profissional Técnica Integrada ao Ensino Médio (PROEJA) – 

Administração de Empresas -, desenvolvido na Escola Técnica Estadual Bento Quirino, na 

cidade de Campinas-SP. 
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Com base nos dados coletados, verificamos que os alunos atendidos pelo Programa são, 

em sua maioria, adultos trabalhadores brancos, de baixa renda, casados e com filhos. E que, 

embora o curso não os tenha garantido colocações no mercado de trabalho, na área de 

habilitação, estão satisfeitos em diferentes aspectos, apesar de perceberem que sua 

aprendizagem seria facilitada se recursos para aulas práticas e estudos de caso fossem 

utilizados com mais frequência e que, do mesmo modo, entenderiam melhor a explicação dos 

conteúdos ministrados se, esta explicação, contemplasse mais os aspectos de sua vida 

cotidiana. 

Assim, concluímos que o curso em questão é de muito boa qualidade, mas ainda 

necessita de melhorias nas estratégias de ensino e na escolha dos recursos didático-

pedagógicos, pois, quanto a isto, diverge significativamente da proposta do PROEJA. Seria 

interessante, portanto, que a escola revisse sua estratégia de ensino e adotasse práticas 

pedagógicas que levem em consideração a história de vida do aluno, como recomenda o 

Documento Base do PROEJA, bem como utilizasse melhor os recursos e ambientes 

pedagógicos disponíveis na instituição, o que certamente lhe garantiria melhores resultados e 

evitaria o alto índice de evasão.  

Quanto a não colocação do alunado no mercado de trabalho, na área de habilitação, 

entendemos que o desenvolvimento de outras pesquisas poderá fornecer respostas mais 

precisas a este respeito.  
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